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RESUMO

Costa, B. Programação Lógica com Restrição: Técnicas e Aplicação em

Timetabling. Curso de Ciência da Computação, Campus Catalão, UFG, Catalão, Brasil,

2012, 100p.

A busca por tecnologias computacionais, aplicadas a resolução de problemas de alta

complexidade, NP-Completos, como a demanda por escalonar de forma eficiente qua-

dros de horários, entende-se por eficiência a alocação em tempo hábil, prevalecendo as

preferências e restrições de cada indiv́ıduo componente como recurso ou restrição para

a confecção da tabela de horários. Assim, como resposta a esta questão de eficiência,

investigou-se entre os métodos existentes para otimização de problemas restritivos de re-

cursos, a Programação Lógica por Restrições - CLP, objetivando explicitar as técnicas

e linguagens que envolvem o paradigma lógico em sua abordagem de programação com

restrição na solução da sistemática do Timetabling. Apesar de pouco difundida, a CLP re-

sulta em um baixo custo computacional para a execução de quadro de horários reaĺısticos,

como apresentado neste trabalho. Revelando ser uma técnica promissora a ser explorada

na otimzação de tarefas da classe computacional NP-Completas.

Palavras-Chaves: Programação Lógica, Programação com Restrições, Otimização

de Algoritmos, Timetabling
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B.2 Módulo Horarios.oz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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Caṕıtulo 1

Introdução

Na última década, emergiram tecnologias que têm sido aplicadas na resolução de pro-

blemas complexos, tais como o Timetabling (Problemas de Escalonamento de Horários), o

Problema de Escalonamento de Tarefas com Restrições de Recursos, o Problemas de Em-

pacotamento e Posicionamento de Figuras Irregulares, o Problema de Projeto de Layout

de Instalações conhecido como PPLI (Localização de Equipamentos e pessoal), Biologia

Molecular Computacional, dentre outros. Todos esses problemas pertencem à classe NP-

Completa. Geralmente, quando um problema se enquadra nesta classe de complexidade,

como é o caso, por exemplo, da confecção de horários, passa-se a tentar abordá-lo utili-

zando técnicas de otimização. Entre as principais abordagens utilizadas na automatização

do processo de construção de horários, estão a Inteligencia Artificial -IA, a busca Tabu, a

têmpera simulada (simulated annealing), os algoritmos genéticos e a Programação Lógica

com Restrições (Constraint Logic Programming - CLP).

A CLP, constitui uma área da Programação Lógica - PL, com grandes possibilidades

na resolução de problenas de alta complexidade computacional [?]. A CLP combina os

aspectos declarativos da PL com as técnicas de satisfação de restrições, num ambiente

proṕıcio para a resolução de problemas de otimização. Com este processo procura-se

reduzir drasticamente o espaço de busca por soluções, sendo aplicada na resolução de

problemas NP-Completos.

A problemática dos sistemas que têm em seu escopo a existência de restrições é natural

em muitas áreas da atividade humana. São meios naturais de expressão que formalizam

regras e dependências que compõem as bases dos mundos computacionais, f́ısicos e das

abstrações matemáticas. No cotidiano, as restrições norteiam a atividade humana e carac-

terizam as regras da racionalidade e do senso comum. Em frases como ”eu posso encontrar

com você amanhã das quatorze às dezesseis horas”ou ”Deve ser selecionado alguém para

cobrir a folga de outro”pode-se observar a utilização de restrições. A primeira utilizada

para o planejamento de tempo e a segunda para o escalonamento de recursos humanos. In-

tuitivamente, uma restrição pode ser considerada como uma condicionante em um espaço
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de possibilidades [Hentenryck e Saraswat, 1997].

A Programação com Restrições (Constraints Programming - CP) visa o estudo de

sistemas computacionais baseados em restrições, sendo que estas definem regras a se-

rem satisfeitas para obter a resolução do problema proposto. Os primeiros estudos que

conduziram à Programação por Restrições, podem ser encontrados no domı́nio da IA

e datam dos anos sessenta e setenta por [Sutherland, 1964], [Fikes e SCIENCE., 1968],

[Montanari, 1974], [Waltz, 1975].

Posteriormente, este assunto foi abordado por [Steele e Sussman, 1980], concentrando-

se na programação, modelagem e resolução de problemas baseados em restrições.

Os termos restrições (constraints) e propagação de restrições (constraint propagation)

têm sido amplamente utilizados em Inteligência Artificial para designar os diferentes tipos

de técnicas utilizadas normalmente para tratar problemas combinatoriais, com o objetivo

de restringir o espaço de busca, minimizando o gasto de memória e de tempo de pro-

cessamento. Várias linguagens foram criadas com essas caracteŕısticas, podendo-se citar

THINGLAB (orientada a objetos) e CHARME (imperativa). Deste modo, é natural

que tenha sido proposta a programação em lógica com restrições, [Jaffar e Maher, 1994],

[Frühwirth et al., 1993]. A CLP combina os aspectos declarativos da PL (dado que in-

dicam os relacionamentos lógicos e são responsáveis por efetuar os cálculos necessários

à resolução de um determinado problema) com as técnicas de satisfação de restrições

propiciando eficiência e flexibilidade maiores na resolução de problemas.

A execução de linguagens de programação em lógica com restrições utiliza mecanismos

de controles que descartam caminhos inválidos, isto é, caminhos que não podem levar ao

resultado. Deste modo, minimiza-se a árvore de busca e consequentemente o processa-

mento desnecessário inerente ao retrocesso (backtracking) o que diferencia este paradigma

pela árvore de execução criada. A técnica de poda antecipada reduz o número de pontos

de escolha (nodos OU) em CLP, o que não existe nas aplicações que não implementam

métodos de restrições. Para exemplificar o quão a CLP pode melhorar a performance de

um problema com a de restrições, pode-se considerar o clássico problema de colocação

de n rainhas em um tabuleiro de xadrez n x n, [Sterling e Shapiro, 1986], onde n é igual

a 16. Ele pode ser resolvido com ou sem o uso de restrições. Com a implementação de

restrições, nota-se que aproximadamente 60.000 pontos de escolha não foram criados, o

que representa um aumento de 98,18% na performance - quando comparado com a imple-

mentação do mesmo problema em linguagem lógica sem a utilização de restrições. Outro

exemplo é o problema SEND, MORE, definido como a descoberta de valores numéricos

para letras de forma a satisfazer a equação SEND + MORE = MONEY [Codognet, 1994].

Novamente, a utilização de restrições reflete na drástica redução no número de pontos de

escolha manipulados e no tempo de execução (a execução é aproximadamente cem vezes

mais rápida). Nestes exemplos, é notório que a introdução de restrições melhora signifi-
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cativamente o desempenho de aplicações [Vargas, 1998]. A tabela ilustra a execução dos

problemas.

Tabela 1.1: Pontos de escolhas execução em PL e PLC(R)

N-Rainhas Pontos de escolha Send, More Pontos de escolha

Criado Atualizados Removidos Criado Atualizados Removidos

PL 63.002 0 62.982 12.071 18.561 7.567

CLP(FD) 1.165 5.864 1.147 25 1 17

As linguagens de PL tradicionais possuem o seu domı́nio firme em termos (estruturas)

não interpretados, baseados em constantes e śımbolos funcionais. A CLP amplia a PL

de modo a oferecer um ou mais domı́nios do discurso para a interpretação das restrições.

Assim, muitas linguagens de CLP baseiam-se em diversos domı́nios, destacando-se as

restrições booleanas (B), sobre domı́nios finitos (FD), sobre intervalos reais (R) e os

termos lineares. Outros exemplos incluem listas, conjuntos finitos e árvores, que definem

o comportamento do problema e a abordagem usada para resolvê-lo.

Assim, este trabalho tem por objetivo analisar e descrever as as propriedades das

linguagens de programação e em Lógica com Restrições bem como realizar uma aplicação

real desta técnica para resolução de problemas de escalonamento de quadro de horários,

comprovando sua eficiência para resolução de um problema de classe NP-Completa. Para

tanto, são apresentados os principais conceitos teóricos, de fundamental importância ao

entendimento do assunto.

Este trabalho apresenta um protótipo denominado de Sistema de Elaboração Au-

tomática de Quadros Horários, com o intuito de exemplificar os detalhes da utilização e

implementação de um sistema utilizando-se de Programação Lógica com Restrição. Este

sistema também permite uma féxibilidade no acréscimo e manutenção de restrições, e

preferências, possibilitando uma abrangência maior da gama de variações do processo de

formulação de quadro de horários.

Este trabalho está organizado em seis caṕıtulos, incluindo este introdutório, em que se

descreve as justificafivas e objetivos em se estudar a Programação Lógica com Restrição. O

caṕıtulo 2 apresenta os conceitos envolvidos em Programação Lógica e a Programação com

Restrições e a junção das técnicas, sendo os conceitos iniciais de Programação Lógica com

Restrições. O Caṕıtulo 3 explicita as liguagens e extruturas de programa em Lógica com

Restrição, apresentando a estrutura, modelo computacional e detalhes de implementação.

O Capitulo 4 ilustra o Problema de Alocação de Quadro de Horários com a descrição do

problema de Timetabling. No caṕıtulo 5, é apresentada a Linguagem de programação

OZ, o modelo de implementação utilizado para a estrutura em Programação Lógica com

Restrição em OZ, explicita-se também os detalhes das variáveis de input para a aplicação

do sistema em um cenário de uso real. O caṕıtulo 6 apresenta conclusões obtidas da
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realização deste trabalho e são apresentadas as pretensões de trabalhos futuros, no intuito

de complementar este.
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Caṕıtulo 2

Lógica de Programação e a

Programação Lógica

A lógica é a ciência de uma classe do pensamento, sendo considerado lógicos, o conjunto

de declarações que podem verdadeiros ou falsos independente das relações do universo

considerado. A utilização da lógica na representação de racioćınio, iniciou-se com Boole

e Morgan no século XVII, “Álgebra de Boole”, seguidos por Frege em 1879 que propôs o

cálculo de predicados adequado à representação e formalização dos conceitos matemáticos,

contudo o primeiro interpretador em lógica foi criado em 1972, e, em [Kowalski, 1974] e

designa o uso da lógica como linguagem de programação de computadores.

Especificamente na programação lógica, tem-se que um algoritmo é constitúıdo por

dois elementos disjuntos, a lógica e o controle [Kowalski, 1974]:

ALGORITMO = LÓGICA + CONTROLE

A lógica define o problema a ser resolvido. O controle é a coordenação do fluxo de

execução. Para as linguagens imperativas, o controle e a lógica são codificados juntos. Já

na programação em lógica é necessário apenas expressar de forma declarativa o problema,

com a ausência de informações expĺıcitas para controle da execução. Nos programas

em lógica, a execução é feita por um mecanismo interno à linguagem. Ao definir um

predicado lógico, podem existir várias alternativas (cláusulas) e o sistema decidirá qual

o caminho a seguir. Como ainda é desconhecido pelo sistema, qual ou quais das várias

alternativas pode levar a uma solução satisfatória, assim, ou são executados todos os

caminhos, ou o sistema tentar inferir qual o correto, caracteŕıstica esta conhecida como

don’t-know nondeterminism, que é, normalmente, a origem do problema t́ıpico de explosão

combinatórias dessas linguagens, [Saraswat e Rinard, 1989].

Assim, um programador em linguagem lógica, somente descreve o componente lógico,

através de um conjunto finito de um tipo de sentenças lógicas denominadas clausulas,

5



deixando o controle para o sistema de programação utilizado. A expressão do conhe-

cimento em Prolog pode ser por fatos e regras, o primeiro diz respeito a uma verdade

incondicional, enquanto regras definem condições que podem ser satisfeitas para que uma

declaração seja verdadeira.

As caracteŕısticas mais marcantes dos sistemas de programação lógica segundo [Palazzo, 1997]:

Especificações são Programas: A linguagem de especificação é uma representação si-

multânea entendida pela máquina e, por si só, é uma linguagem de programação,

tornado-se útil ao desenvolvimento de ambientes e protótipos;

Capacidade Dedutiva: Representados pelas cláusulas;

Não-determinismo: Os procedimentos podem apresentar múltiplas respostas, da mesma

forma que podem solucionar múltiplas e aleatoriamente variáveis condições de en-

trada;

Reversibilidade das Relações: Os argumentos de um procedimento podem alternati-

vamente, em diferentes chamadas representar ora parâmetros de entrada, ora de

sáıda;

Tŕıplice Interpretação dos Programas em Lógica: Por meio da semântica declara-

tiva, inerente à lógica, ou pela semântica procedimental, onde as cláusulas dos pro-

gramas são vistas como entrada para um método de prova e, ainda, semântica

operacional, onde as cláusulas são vistas como comandos para um procedimento

particular de prova por refutação;

Recursão: A recursão, em Linguagem Lógica, é a forma natural de ver e representar

dados e programas.

Na tabela 2, abaixo, explicita-se as principais diferenças entre programação convenci-

onal e programação em lógica:

A expressividade herdada da lógica torna as linguagens no Paradigma Lógico um

instrumento especialmente poderoso, adequado para a descrição do mundo real com todos

os seus contornos, nuances e sutilezas.

2.1 A Programação em Lógica

Apresentação de terminologia e conceitos que são utilizados no decorrer deste texto,

que são relativos à linguagem Prolog, mas que também são válidos para as linguagens de

programação em lógica, incluindo as linguagens CLP.
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Tabela 2.1: Programas Convencionais x Programas em Lógica.

Programas Convencionais Programas em Lógica

Processamento Numérico Processamento Simbólico

Soluções Algoŕıtmicas Soluções Heuŕısticas

Estruturas de Controle e Conhecimento Integradas Estruturas de Controle e Conhe-

cimento Separado

Somente Respostas Totalmente Correta Incluem Respostas Parcialmente

Correta

Somente a Melhor Solução Posśıvel Incluem Todas as Soluções

Posśıveis

Fonte: [Pallazo, 1997]

As estruturas de dados manuseadas são os termos de primeira ordem. Um termo

pode ser tanto uma variável, esta que se inicia com uma letra maiúscula ou underscore

( ), uma constante, que se inicia com letra minúscula, ou uma estrutura, com o formato

f(t1, · · · , tn), onde f é um identificador (functor) e ti é um termo.

Em programação em lógica, cada uma das cláusulas expressam um número expli-

cito de condições de conclusões alternativas. As cláusulas que contêm no máximo uma

conclusão são chamadas cláusulas de Horn e são a base da linguagem lógica.

Um programa no paradigma lógico é formado por um conjunto de assertivas, cláusulas

de Horn, ou simplesmente cláusulas, compostas por termos. As cláusulas podem ser tanto

um fato quanto uma regra. Um fato é uma clausula simples e incondicional, quando uma

regra é uma cláusula condicional. Cada regra é formada por duas partes separadas pelo

śımbolo ”:-”. O corpo de uma cláusula, isto é, o lado direito do śımbolo “:-”, que possui

literais denominados objetivos (goals). Os objetivos podem ser tanto predicados pré-

definidos quanto predicados definidos pelo usuário.

Utilizar uma interpretação procedural nos programas em lógica, como em Prolog, um

conjunto de cláusulas (regras e/ou fatos) constitui um predicado o é identificado por

um nome f (functor) e pelo número de argumentos n (aridade), sendo normalmente

referenciado como predicado f/n.

As cláusulas que formam um predicado representam em lógica uma disjunção, isto é,

basta que uma delas seja verdadeira para que o predicado também o seja. Necessaria-

mente, para que uma cláusula seja verdadeira, todos os seus objetivos também o devem

ser, o que representa uma conjunção lógica.

A execução do programa, começa com a colocação da consulta como resolvente inicial

e prossegue pela transformação da resolvente corrente em uma nova resolvente, através

da execução de operações espećıficas, até a obtenção do resultado final.

Durante a execução, uma das operações básicas é a unificação. Para [Sterling e Shapiro, 1986]
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um unificador (unifier) de dois termos é a substituição que torna dois termos idênticos.

Se dois termos possuem um unificador, diz-se que eles unificam (unify). Um algoritmo

de unificação obtém o unificador mais geral de dois termos, se ele existir, ou indica falha

caso contrário. O unificador mais geral é aquele que limita o mı́nimo posśıvel o escopo

de valores das variáveis, deixando a maior liberdade posśıvel às instanciações posteriores.

Outra operação fundamental é o retrocesso (backtracking), que permite descartar parte

do processamento e avaliar diferentes alternativas.

2.2 A Programação em Lógica com Restrições

O uso de restrições em IA foi proposto por Steele e Jussman no ińıcio de 1980 [Cohen,

1990]. As primeiras linguagens em lógica com restrições começaram a surgir em 1986. Um

dos grandes marcos é o artigo de [Jaffar et al., 1992], que apresentou importantes concei-

tos, e que foi inicialmente publicado como um relatório técnico em 1986. As tentativas

iniciais de introdução de restrições em Prolog se devem a Colmerauer com o seu projeto

e implementação do Prolog II. Para [COHEN, 1990] Prolog II integra árvores infinitas e

relações de desigualdade (6=). Essa linguagem deu origem ao Prolog III.

Pode-se dizer que CLP envolve a incorporação de restrições e métodos de resolução de

restrições em uma linguagem baseada em lógica. As principais caracteŕısticas são:

• restrições (constraints) são usadas para especificar tanto as consultas (query) quanto

as respostas, ou seja, são usadas para entrada e sáıda;

• durante a execução, novas variáveis e restrições são criadas (geração dinâmica);

• uma coleção de restrições define um estado e deve ser testada globalmente de modo

a controlar a execução (a execução só prossegue se restrições forem satisfeitas), ou

seja, a árvore de busca é ”podada”pelas restrições antes de iniciar a resolução de

um predicado (a priori pruning)

Várias foram as motivações para o surgimento dessa classe de linguagens. Várias

aplicações reais implicam a análise de muitas combinações posśıveis. Esse tipo de pro-

blema pode levar à explosão combinatorial da árvore de busca, tornando inviável o uso de

linguagens em lógica tradicionais. A poda antecipada é uma caracteŕıstica extremamente

importante para a solução desses problemas. Além disso, as linguagens em programação

lógica tradicionais como Prolog, possui uma manipulação de equações bastante limitada.

Enquanto as linguagens CLP provêm uma maior flexibilidade por manipularem as ex-

pressões de forma algébrica.

Tanto as linguagens CLP quanto Prolog pertencem a classe de programação em lógica.

Por isso, compartilham várias caracteŕısticas comuns. Por exemplo, ambas utilizam uma
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árvore de busca para efetuar a execução, e utilizam retrocesso para simulação de não

determinismo e para busca de soluções alternativas. Porém, há vários aspectos que as

diferenciam, conforme ilustra a Tabela 3.

Tabela 2.2: Comparação entre a linguagem Prolog e as linguagens em Lógica com Res-

trição (CLP)

Prolog Linguagens CLP

Unificação Satisfação de restrição

Operações aritméticas devem ser no for-

mato A is B op C, op representa uma

operação aritmética e B e C devem ser

variáveis totalmente fechadas.

Operações aritméticas são tratadas

como restrições não havendo limitações

quanto à instanciação das variáveis;

equações recebem tratamento algébrico.

Uso intensivo de retrocesso (backtrac-

king) para obtenção da solução final.

Retrocesso é minimizado pelo meca-

nismo de poda antecipada (a priori pru-

ning)

Uma variável é instanciada com um

único valor, que não pode ser alterado.

Uma variável pertence a um domı́nio

e seu valor pode ser obtido por

reduções sucessivas no intervalo de va-

lores posśıveis. O resultado final pode

ser um valor ou um intervalo de valores.

Fonte: Autor

Na próxima seção apresenta-se um exemplo para ilustrar o poder de expressão destas

linguagens.

2.3 Exemplos de Programas em Lógica com Restrições

Como primeiro exemplo de aplicação de restrições em algoritmos recursivos, considere

o clássico cálculo da série de Fibonacci, uma função estat́ıstica usada em muitas aplicações

estat́ısticas. O n-ésimo número de Fibonacci para n maior que 2 é definido como a soma

dos números para n− 1 e n− 2. Os números para n menor que 3 são 1. A serie numérica

a seguir, a seqüência dos 8 primeiros números da série.

1 1 2 3 5 8 13 21 · · ·

A série de Fibonacci pode ser então definida, conforme descrita no algoritmo abaixo:

fibonacci(n) =


n = 0 : 1

n = 1 : 1

n ≥ 2 : fibonacci(n− 1) + fibonacci(n− 2)
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Dessa definição, a transposição para Prolog é apenas uma questão sintática, conforme

observa-se a série de Fibonacci codificada em Prolog:

fibonacci(0,1).

fibonacci(1,1).

fibonacci(N,R) :-

N1 is N-1,

fibonacci(N1, R1),

N2 is N-2,

fibonacci(N2, R2),

R is R1+R2.

O predicado is, utilizado para efetuar cálculos aritméticos, exige que no seu lado

esquerdo exista uma variável livre e que no lado direito todas as variáveis já estejam

instanciadas. Desta forma, o uso do predicado is torna o predicado fibonacci não inverśıvel:

a consulta fibonacci(5, X) produz X = 8 como resultado, mas a consulta fibonacci(X, 8)

falha.

Uma versão com restrições é apresentada em [Cohen, 1990] e ilustra a capacidade de

inversão de CLP, sendo que, a série de Fibonacci calculada com o uso de restrições pode

ser descrita como:

fibonacci(0,1).

fibonacci(1,1).

fibonacci(N,R1+R2) :-

N >= 2,

fibonacci(N-1, R1),

fibonacci(N-2, R2).

CLP aceita equações como argumentos de predicados. Essas equações são chamadas de

restrições (constraints) e são utilizadas também dentro do programa para controlar o valor

de variáveis. Essas equações delimitam o escopo de variáveis dentro de um determinado

domı́nio. O resultado final de uma variável pode ser uma equação ou um intervalo e não

apenas um valor único como em Prolog.

O exemplo apresentado, quatro expressões: R1 +R2, N −1 e N −2 que são utilizadas

como argumentos e N >= 2 que é utilizada como controle. Note que em Prolog também

é posśıvel incluir a comparação N >= 2, mas a forma de tratamento é bastante diferente.

Em Prolog, essa condição é testada e tratada como um objetivo normal, e, caso N não

estiver instanciado, toda a cláusula irá falhar. Já em CLP, caso a variável esteja livre, essa

condição irá delimitar o escopo da variável, que deve pertencer ao domı́nio dos inteiros.

N passará a permitir valores de 2 até +∞.
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É importante notar que com restrições o predicado fibonacci é inverśıvel. Em primeiro

lugar, conforme descrito acima, a restrição N ≥ 2 não exige que a variável esteja instan-

ciada. Em segundo lugar, não é utilizado mais o predicado is. As operações aritméticas

necessárias são efetuadas na passagem de argumentos. Se a variável estiver instanciada, o

argumento é avaliado e a subtração realizada. Se ela estiver livre, a avaliação da restrição

é postergada e deste modo o resultado pode ser obtido. Desta forma, tanto a consulta

fibonacci(5, X) quanto fibonacci(X, 8) podem ser respondidas com sucesso.

As restrições também podem ser usadas em consultas. [Jaffar et al., 1992] também

apresenta o exemplo da série de Fibonacci na linguagem CLP(R). Para ilustrar o poder

das restrições, utiliza a seguinte consulta:

?- 80 <= B, B <= 90, fibonacci(A,B).

Neste caso, o objetivo é encontrar um número A tal que B esteja entre 80 e 90. Como

esperado, a resposta obtida pelo programa é A = 10, B = 89.

O segundo exemplo a ser apresentado é o escalonamento de horários em uma escola.

Cabe salientar que esse exemplo da série de Fibonacci ilustra o poder de manipulação

algébrica das linguagens em lógica com restrições. A outra caracteŕıstica importante de

CLP, que é o poda antecipada da árvore de execução (a priori pruning), é melhor ilustrado

nesse segundo exemplo.

Dentre os vários estudos sobre o uso de CLP para resolver escalonamento de horários,

cita-se [Henz e Wurtz, 1996; Monfroglio 1996]. Ambos buscam a solução utilizando res-

trições. Esse é um tipo de problema que freqüentemente contém uma variedade de res-

trições complexas e que necessitam de estratégias de busca especiais [Henz e Wurtz, 1996].

Com o uso de restrições, a poda de ramos que não levam a um resultado satisfatório torna

a execução mais eficiente.

Supondo que um determinado professor tenha livre apenas as segundas e quartas

feiras, essa informação pode ser modelada no programa como uma restrição. Deste modo,

durante a execução as combinações que envolvam outros dias para esse professor não são

investigadas. Da mesma forma, a medida que o programa for sendo executado, restrições

são dinamicamente criadas e são utilizadas na poda da árvore de resolução.

2.4 Fundamentos Teóricos de CLP

O objetivo dessa seção é apresentar, de forma resumida, a base teórica que explica

a semântica dos programas em lógica com restrições. As duas abordagens que tem sido

exploradas são:

• meta-teoria (meta-theory) proposto por [Jaffar e Lassez, 198];
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• estabelecimento de relações entre as regras que representam o programa e o conjunto

de soluções que é obtido pela aplicação dessas regras, apresentado por [Colmerauer,

1990].

2.4.1 Abordagem do Jaffar e Lassez

Essa abordagem substitui a unificação de árvores (termos) pela consideração de dois

componentes. O primeiro é uma teoria τ , que no caso das árvores, corresponde ao conjunto

de axiomas que definem a igualdade de termos. Note que esses axiomas são expressos por

fórmulas do cálculo de predicados. O segundo componente é um modelo R, isto é, uma

descrição matemática dos objetos e relações que são transformadas em axiomas pela teoria

τ . No Prolog, o modelo é um conjunto de árvores finitas com a relação de igualdade usual

e a teoria é a teoria da igualdade.

Ambos os componentes são definidos em termos de dois conjuntos finitos:

• π : conjunto de śımbolos de predicados ( no caso de árvores {=})

•
∑

: determina todos os śımbolos de função e predicados pré-definidos e as suas

aridades ( no caso de árvores, todos os śımbolos de função dispońıveis);

A linguagem Prolog II utiliza como domı́nio as árvores infinitas. Nesse exemplo

teŕıamos os seguintes valores:

• R: árvores infinitas;

• τ : axiomas definindo igualdade e desigualdade para árvores infinitas;

• π: {=, 6=};

•
∑

: todos os śımbolos de função da linguagem.

A propriedade básica que liga τ e R é: uma restrição é satisfeita na teoria τ se e

apenas se ela é satisfeita no seu modelo R.

Dois importante conceitos devem ser aplicáveis a um dado domı́nio D para que sejam

garantidas as propriedades de correção do interpretador de programa e de conseqüência

lógica [Cohen, 1990]:

• a teoria τD é satisfaction-complete, isto é, cada restrição é provada ou que pode ser

satisfeita (é satisfiable) ou que não pode ser satisfeita;

• o modelo RD é solution-compact, isto é, cada elemento do domı́nio D pode ser

especificado por um número (possivelmente infinito) de restrições, e o complemento

de qualquer restrição pode ser especificado por um número (possivelmente infinito)

de restrições.
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O mais importante dessa abordagem é que com o estabelecimento dessas duas condições,

os teoremas básicos da programação em lógica permanecem válidos.

Na perspectiva de projeto da linguagem, para demonstrar a correção de um algoritmo,

o projetista teria que implementar um teste para satisfação de restrições.

2.4.2 Abordagem do Colmerauer

Essa abordagem é baseada parcialmente na analogia entre analisadores top-down e

provadores de teoremas SLD1 . Essencialmente, um literal é considerado um não terminal e

um programa em lógica é visto como uma seqüência de regras reescritas livres de contexto.

Os fatos correspondem a reescrever o correspondente não terminal na seqüência vazia .

Uma consulta corresponde a uma seqüência de não terminais e tem sucesso se esses não

terminais poderem ser reescrito com usando as regras do programa. De fato, uma regra

contendo variáveis representa potencialmente um número infinito de regras em que as

variáveis são substitúıdas por todos os posśıveis valores.

Neste sentido, [Colmerauer, 1990] propõe uma descrição teórica autocontida para a

semântica de linguagens com restrições, assumindo que noções como domı́nio dos racionais,

adição, multiplicação, etc., são conhecidos e não precisam de axiomatização.

Nessa abordagem, um termo é constrúıdo usando operações conhecidas (ou operações

parciais) sobre variáveis, constantes e śımbolos de funções em um dado domı́nio. Operações

são parciais uma vez que elas são escolhidas pelo programador para serem aplicadas ape-

nas a subconjuntos selecionados do domı́nio sendo considerado.

Semanticamente, uma regra de programa representa um conjunto potencialmente in-

finito de regras fechadas (ground) obtidas pela substituição de variáveis nas regras, com

elementos do domı́nio básico tal que: (1) as restrições da regra sejam satisfeitas e (2) as

operações das regras estejam bem definidas.

2.5 Técnicas de Resolução de Restrições

Prolog, e a programação em lógica em geral, apresenta duas limitações [Frühwirth et al., 1993].

Em primeiro lugar, os objetos manipulados são estruturas não interpretadas. A igualdade

ocorre apenas entre aqueles objetos que são sintaticamente idênticos. Cada objeto tem

que ser codificado para um termo que normalmente se enquadraria em um domı́nio com-

putacional amplo como inteiros ou racionais. O segundo problema está relacionado a sua

execução que utiliza um procedimento de busca depth first, resultando em um procedi-

mento de geração e teste que apresenta problemas de desempenho.

1SLD resolution – resolução seletiva linear definida
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CLP busca aprimorar a programação em lógica pela inclusão de restrições e de meca-

nismos de resolução de restrições. As duas limitações citadas podem ser resolvidas com

restrições, mas cada limitação é tratada por uma noção diferente de restrição. Deste

modo, existem duas linhas complementares de resolução de restrições, originadas dessas

diferentes visões:(1) resolução de restrições ou esquema CLP(X) e (2) técnicas de con-

sistência. Uma importante técnica que utiliza conceitos herdados das duas abordagens

anteriores é a propagação generalizada.

É importante salientar que em ambos os casos, é essencial que o resolvedor de res-

trições seja incremental. Por incremental entenda-se que quando for adicionada uma nova

restrição C para um conjunto de restrições S já resolvido, o resolvedor de restrições não

deve começar a solucionar o novo conjunto S∪{C} do ińıcio, proseguindo com o conjunto

de soluções já encontrados.

2.5.1 Esquema CLP(X)

A base do esquema CLP(X), foi proposta por [Jaffar et al., 1992] , e foi apresentada

informalmente em [Frühwith, 1996] e vai ser analisada nesta seção. Esse esquema é

utilizado nas linguagens CLP(R) [Jaffar et al., 1992] e Prolog III [Colmerauer, 1990], entre

outras.

O ponto chave desse esquema é uma maior flexibilidade e expressividade em relação

aos objetos manipulados. A idéia é permitir que os objetos sejam projetados como per-

tencentes a um domı́nio computacional, como por exemplo, inteiros, reais, conjuntos ou

expressões booleanas. Cada domı́nio tem associado operações algébricas usuais como

multiplicação de operadores aritméticos. Esses domı́nios também têm certas relações

definidas como igualdade e desigualdade entre expressões aritméticas, por exemplo. O

esquema CLP(X) admite a computação diretamente sobre esses domı́nios, e a unificação

é substitúıda pela manipulação de restrições nesses domı́nios.

Nesse esquema as restrições são relações sobre o domı́nio. O mecanismo utilizado para

solucionar essas restrições é o resolvedor de restrições (constraint solver). Esse mecanismo

substitui a unificação do Prolog, e deve em primeiro lugar decidir quando uma equação

tem solução (satisfiable). Caso haja solução ela deve retornar a solução mais geral.

Um resolvedor de restrições é completo se for capaz de decidir para qualquer conjunto

de restrições do domı́nio computacional, se ele é ou não satisfiable. Para ser eficiente ele

precisa ser incremental.

Prolog possui primitivas para avaliar expressões aritméticas, mas são bastante in-

flex́ıveis. O cálculo é feito através do predicado is que é uma espécie de atribuição, onde

uma variável livre recebe o resultado da aplicação de uma operação aritmética sobre dois

valores fechados. Por exemplo, Prolog não pode manipular equações como X−3 = Y +5.
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Assim, uma linguagem com restrições que trabalhe no domı́nio dos inteiros ou dos reais

deve implementar restrições aritméticas. Uma restrição aritmética é uma expressão da

forma t1Rt2 onde t1 e t2 são expressões formadas por números, variáveis e operadores e

R é um dos seguintes predicados: {>,≥,=,≤, <, 6=}.
CLP(R) [Jaffar et al., 1992] foi a primeira linguagem com restrições a introduzir res-

trições aritméticas. Porém, o procedimento de decisão só é completo para restrições

aritméticas lineares. Expressões lineares são termos que satisfazem a condição de

linearidade e são compostos por números, variáveis e operadores aritméticos usuais:

negação, adição, subtração, divisão e multiplicação. Para que a condição de linearidade

seja satisfeita, é exigido que:

• em uma multiplicação, adição ou subtração no máximo um dos componentes seja

uma variável;

• em uma divisão o denominador seja um número.

Em CLP(R) as restrições não lineares ficam suspensas até se tornarem lineares. Se-

gundo [Frühwirth et al., 1992] isso se mostrou suficiente para muitas aplicações como

simulação de circuitos, sistemas de suporte a decisão e problemas geométricos.

Outro domı́nio muito importante é dos booleanos. Duas áreas que motivaram a incor-

poração de resolvedores booleanos são projetos de circuitos e prova de teoremas. Note-se

que os predicados utilizados para descrever restrições são pré-definidos no sistema, e não

podem ser definidos por cláusulas do programa. Outro ponto importante é que a veri-

ficação de consistência cobre todas as restrições que são coletadas durante a computação.

Essa verificação é eficaz (effective), isto é, todas as inconsistências são detectadas.

2.5.2 Técnicas de Consistência

Técnicas de consistência (consistency techniques) [Van Hentenryck, 1989] e [Frühwirth et al., 1993]

foram inicialmente introduzidas em programas de reconhecimento de figuras que preci-

savam rotular linhas de forma consistente, e em problemas de satisfação de restrição

(constraint satisfaction problem, ou CSP) de modo geral. O número de posśıveis rótulos

pode ser muito grande enquanto apenas poucos são consistentes. As técnicas de con-

sistência excluem rótulos inconsistentes nos estágios iniciais do processamento, e, deste

modo, diminuem a busca por rótulos consistentes. Tradicionalmente, essas técnicas tra-

balham sobre domı́nios finitos, mas existem estudos mais recentes sobre uso de intervalos

finitos.

Essas técnicas foram utilizadas em linguagens em lógica com restrições como CHIP

[Dimcbas, Simonis e Hentenryck, 1990] para diminuir o espaço de busca. Devido ao fato

dessas linguagens trabalharem com domı́nios finitos (FD) alguns autores chamam essa
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classe de linguagens de CLP(FD) [Ibañez et al., 1995]. Esse trabalho, porém, adotará a

nomenclatura de [Frühwirth et al., 1993] que chama de técnicas de consistência.

A manipulação de restrições dessa linha de resolução não garante a detecção de incon-

sistências globais. Ou seja, não é garantido que inconsistências existentes nas restrições

armazenadas sejam detectadas até que as variáveis obtenham seus valores finais. Por

outro lado, as técnicas de consistência provêm um modo eficiente de extrair das restrições

armazenadas novas informações sobre o problema das variáveis.

As técnicas de consistência trabalham por propagação de informações sobre variáveis

via restrições. A propagação continua até que reduções a novos domı́nios não possam

mais ser extráıdos das restrições. Para remover valores inconsistentes entre duas variáveis,

devido a uma restrição, pode-se utilizar uma série de algoritmos de consistência, mas a

técnica mais utilizada é a arc consistency. Deste modo, os domı́nios inconsistentes são

podados por propagação.

Os programas CLP, que usam técnicas de consistência, utilizam uma estrutura padrão

simples [Jaffar et al., 1992] com as seguintes etapas (que é similar ao da técnica anterior):

• declaração das variáveis do problema e dos seus domı́nios finitos;

• inicialização das restrições;

• procura da solução.

A segunda etapa é determińıstica, enquanto a procura caracteriza-se por ser não de-

termińıstica (normalmente implicando backtracking). Essa estrutura padrão garante que

a computação determińıstica durante a propagação seja efetuada tão logo quanto posśıvel

e a computação não determińıstica durante a procura deve ser usada apenas quando não

houver mais propagação posśıvel.

Nessa abordagem, as restrições também são tratadas como relações, e há um con-

junto de técnicas de consistência padrão que pode ser aplicado. No entanto, as técnicas

especializadas para restrições particulares podem suportar propagação de restrições de

forma mais eficiente [Frühwirth et al., 1993]. Um exemplo são os problemas modelados

usando inteiros, onde as restrições mais utilizadas são as equações e inequações aritméticas

(envolvendo os predicados >,≥,=,≤, <, 6=), que podem ser eficientemente tratados com

os conceitos de mı́nimo e máximo. Esse mecanismo é adotado na linguagem CLP(FD)

[Carlson et al., 1994] [Codognet e Diaz, 1996].

2.5.3 Propagação Generalizada

Os estudos de propagação de restrições tem procurado remover a exigência de domı́nios

finitos das variáveis. O primeiro passo foi permitir trabalhar com intervalos de valores
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de números reais. Entretanto, é posśıvel realizar propagação sem exigir domı́nios ou in-

tervalos associados às variáveis. Essa técnica de consistência é chamada de propagação

generalizada (generalised propagation) [Provost e Wallace, 1993]. A propagação generali-

zada integra o esquema CLP(X) e as técnicas de satisfação de restrições.

A idéia principal na propagação generalizada é utilizar predicados como restrições,

mesmo que não existam domı́nios ou intervalos associados com seus argumentos. No

esquema CLP(X) a resposta de um objetivo é um conjunto consistente de restrições sobre

as variáveis do problema. Na propagação, informações são extráıdas de modo a obter uma

generalização mais espećıfica, most specific generalisation, de todas as respostas para o

objetivo.

Assim como a propagação das técnicas de consistência da seção anterior, a propagação

generalizada é uma forma de computação orientada a restrições. A medida que mais in-

formações sobre as variáveis do problema se tornam dispońıveis, pelas restrições armaze-

nadas, informações adicionais são extráıdas das restrições. Todas as informações extráıdas

são adicionadas ao conjunto de restrições, que irá permitir que novas propagações ocorram.

A propagação é repetida até que não seja mais posśıvel extrair mais informações.

Os estudos de [Provost e Wallace, 1993] apresenta um exemplo para demonstrar o fun-

cionamento desse mecanismo. Ele foi reproduzido com a sintaxe Prolog padrão. Considere

o programa exemplificando o mecanismo de propagação generalizada, sobre o qual é feita

a consulta

?- and(X,Y,Z), eqv(X,Y).

and(true, true, true).

and(true, false, false).

and(false, true, false).

and(false, false, false).

eqv(true, true).

eqv(false, false).

.

Para usar propagação sobre domı́nio finito (técnicas de consistência discutidas na seção

anterior), declara-se que X, Y e Z podem assumir dois valores: {true, false}. Estes são os

seus domı́nios finitos. Nesse momento, a propagação para cada objetivo atômico na con-

sulta pode ser utilizado para reduzir os posśıveis valores de cada variável (eliminação dos

imposśıveis). A propagação em and(X,Y,Z) não gera nenhuma redução no domı́nio porque

para cada variável, cada valor do domı́nio aparece em alguma das cláusulas. eqv(X,Y)

também não produz redução.
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Entretanto, a propagação generalizada pode ser aplicada com mais sucesso. Assume-

se que não há um resolvedor de restrições booleano e que as restrições utilizadas pelo

sistemas são apenas equações, tratadas pela unificação usual. Deste modo, a propagação

generalizada estará trabalhando sobre o universo de Herbrand2 e somente poderá extrair

equações entre termos.

A propagação sobre o predicado and(X,Y,Z) a principio não produzirá nenhuma

equação, mas a propagação em eqv(X,Y) produz a equação X=Y. Agora a propagação é

tentada com and(X,X,Z) (que é and(X,Y,Z) no ambiente X=Y). Nesse momento, pode

ser extráıda a equação X=Z. Deste modo, a propagação de ambos os átomos na consulta

original está na equação X = Y ∧ X = Z que é garantido para todas as respostas da

consulta.

2.5.4 Aspectos Relacionados à Eficiência

Existem várias operações envolvendo restrições que precisam ser implementadas, tal

como:

• teste de satisfação (satisfiability), para implementar inferência e consistência. O

teste de satisfação verifica se uma determinada restrição pode ou não ser satisfeita

com relação às informações já existentes no sistema;

• teste de implicação - (entailment test), para implementar objetivos com guarda. O

entailment test verifica se uma restrição pode ser deduzida a partir das restrições

armazenadas.

• projeção (projection) das restrições armazenadas sobre o conjunto de variáveis, para

computar a restrição resposta de um estado final. Projeção é a simplificação de um

conjunto de restrições.

Existem vários aspectos que devem ser observados em uma implementação eficiente

dessas operações. [Jaffar e Maher, 199] discutem algumas dessas propriedades:

Incremento Incrementality : Como já citado anteriormente, uma das premissas para um

resolvedor eficiente é que ele seja incremental. Um algoritmo é incremental se ele

acumula um estado interno e as novas entradas são processadas em combinação com

o estado interno. Mas, esse conceito também está intimamente ligado a eficiência.

Isto é, pode-se dizer que um algoritmo é incremental se ele é mais eficiente que a

2Universo de Herbrand pode ser definido pelo conjunto de todas as cláusulas básicas que podem ser

constrúıdas a partir dos śımbolos de L. Dada a definição de termo básico, podemos observar que os

śımbolos que aparecem em um universo de Herbrand são fatores e constantes de L.

18



implementação não incremental. Deste modo, o custo adicional (overhead) para

efetuar o tratamento incremental é despreźıvel.

Satisfatibilidade Satisfiability (Nonincremental): Quando se considera que algoritmo

utilizar para determinar se as restrições podem ser satisfeitas, sem se preocupar com

o aspecto de incrementabilidade, utiliza-se como critério de escolha a complexidade

do pior caso.

Satisfatibilidade Satisfiability (Incremental): Na prática, a maior parte dos algoritmos

representa as restrições em uma forma “resolvida”, isto é, um formato em que a

propriedade de satisfação é evidente. Neste caso, o problema de satisfiability é

essencialmente o de redução em uma forma “resolvida”.

Projeção Projection: Uma vez que uma consulta tenha sucesso, um sistema Prolog

apresenta os valores que as variáveis receberam. Em um sistema CLP, o conjunto

de valores/restrições resultantes é apresentado de forma análoga. A complicação

neste contexto é que podem existir outras variáveis e restrições não mencionadas

na consulta. A resposta final deve ser equivalente em termos algébricos, mas sem

variáveis ”internas”ao processamento do programa. O mecanismo que implementa

isso é denominado projeção. A projeção também provê a base lógica para a eli-

minação de variáveis do conjunto de restrições acumuladas, uma vez que é sabido

que elas não serão referenciadas novamente. Normalmente os algoritmos de projeção

são intimamente ligados aos domı́nios computacionais para garantir eficiência.

Backtracking: É preciso restaurar o estado de um resolvedor de restrições ao estado

anterior (ou pelo menos equivalente) para efetuar o retrocesso. A técnica mais comum,

inspirada no Prolog, é efetuar trailing das restrições quando elas são modificadas pelo

resolvedor de restrições. Em Prolog utiliza-se o mecanismo de untagged trail, isto é, é

preciso identificar o conjunto de variáveis que foi instanciado desde o último choice point.

Para desfazer basta tornar livres essas variáveis. Em CLP em geral, é necessário ar-

mazenar as mudanças nas restrições, ou seja, além de armazenar as variáveis, é preciso

armazenar a expressão associada a ela. Por isso, o retrocesso em CLP é mais complexo

que em Prolog. Um conceito que pode ser introduzido para evitar sucessivos trailing

para uma mesma variável em um mesmo choice point, é o de time stamps. Colocando

time stamp no choice point e nas variáveis (indicando a última atualização), é posśıvel

garantir que apenas a modificação mais antiga (a que precisa ser restaurada) é arma-

zenada. Também é posśıvel usar referência cruzada para evitar trailing. A linguagem

CLPR(Lin) [Van Hentenryck e Ramachandran, 1995] utiliza um esquema chamado retro-

cesso semântico que diminui o gasto de memória mas aumenta o tempo de retrocesso.
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Entailment: Em primeiro lugar, o conceito de constraint entailment [Carlson et al., 1994]

pode ser melhor compreendido pelo seguinte exemplo. Se a restrição X = 8 já estiver ar-

mazenada, é posśıvel fazer três perguntas sobre uma outra restrição C:

1. C é entailed pelas restrições armazenadas? Se C for X > 5, então a resposta é

”sim”. X > 5 não fornece nenhuma informação adicional em relação a X = 8.

2. A negação de C é entailed pelas restrições armazenadas? (C é desentailed?)Se C

é X > 5, então a resposta é ”não”. Se C é X < 2, então isso é falso no contexto

provido pelas restrições armazenadas, e portanto não entail.

3. C não é entailed nem desentailed? Se C é X = 4, então ele não é consistente com as

restrições armazenadas, e a sua negação também não, e por isso essa restrição não

entail.

A operação de entailment é muito importante, especialmente na implementação de

satisfiability, e como os demais algoritmos também precisam ser implementados de forma

incremental. Quando ocorre uma modificação nas restrições armazenadas, é preciso ma-

nipular as restrições que entail. O fator mais importante é detectar as restrições que não

entail, porque essas potencialmente são em maior número, e devem ser desprezadas.

A programação em lógica possui um alto poder de expressão mas pode ser ineficiente

para uma série de problemas reais. A programação em lógica com restrições (CLP)

introduz a noção de restrições que são utilizadas para limitar variáveis a valores corretos.

Essas limitações se refletem na diminuição do espaço de busca e conseqüente eficiência.

Também, é importante ressaltar que em CLP não existe restrição ao formato de equações,

provendo maior flexibilidade ao tratá-las de forma algébrica.

Outra diferença é que a controvertida medida LIPS (Logical Inference steps Per Se-

cond), freqüentemente utilizada para estimar velocidade de implementações Prolog, perde

o significado nas linguagens com restrições. Em CLP o tempo para processar uma cláusula

varia significativamente dependendo das restrições que tiverem que ser tratadas. Ou seja,

um programa CLP poderá efetuar um menor número de inferências por segundo, por pas-

sar mais tempo processando restrições, e no entanto ser mais eficiente que um programa

em lógica.

No caṕıtulo seguinte serão analisadas as principais linguagens desse novo paradigma.
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Caṕıtulo 3

Linguagens em Lógica com

Restrições

De acordo com [Jaffar et al., 1992] as linguagens de programação com restrições podem

ser classificadas seguindo três parâmetros:

• como as restrições que aparecem no programa são interpretadas, isto é, se são

estáticas (tal como aparecem no programa devem ser interpretadas) ou dinâmicas

(as restrição podem ser alteradas durante a execução, permitindo a criação de for-

matos - templates

• de restrições que podem ser usados para diferentes procedimentos sofrendo instan-

ciações durante a execução);

• como as restrições afetam a execução do programa, isto é, se as novas restrições

que podem surgir durante a execução afetam as restrições antigas. De fato, apenas

nas primeiras linguagens as restrições não afetavam o controle do programa, o que

sacrificava a principal vantagem das restrições. Esse ”parâmetro”está relacionado à

operação de entailment.

• qual o algoritmo de resolução de restrições utilizado.

As linguagens CLP possuem restrições dinâmicas e o surgimento de novas restrições

altera a execução do programa. Deste modo, o parâmetro que diferencia as linguagens

CLP é o algoritmo de resolução.

Neste caṕıtulo serão apresentadas as caracteŕısticas gerais das linguagens CLP mais

representativas, buscando-se traçar as relações existentes entre elas. Em primeiro lugar,

o ponto central das linguagens CLP, principalmente nas que seguem o esquema CLP(X),

é a estrutura manipulada. A estrutura é o domı́nio sobre o qual a linguagem trabalha,

e as operações e relações sobre esse domı́nio, serão apresentados também detalhes de

modelagem e de implementação.
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3.1 CLP(R)

3.1.1 Estrutura

A linguagem CLP(R) [Jaffar et al., 1992] é baseada no esquema CLP(X) apresentado

por [Jaffar e Maher, 1994]. Como o nome indica, essa linguagem implementa operações

sobre o domı́nio dos reais (R).

Constantes e variáveis reais são termos aritméticos. Se t1 e t2 são termos aritméticos,

então (t1 + t2), (t1 − t2)e(t1 × t2) também são. Se t1 e t2 são termos aritméticos, então

t1 = t2, t1 < t2, et1 <= t2 são restrições aritméticas. Se t1 e t2 são termos não aritméticos,

então apenas t1 = t2 é uma restrição.

3.1.2 Modelo Computacional e Detalhes de implementação

CLP(R) é uma aproximação do esquema CLP(X). Os números reais são representa-

dos com números de ponto flutuante. Uma tolerância pequena e especificada fixamente

(pela implementação) é usada na comparação dos números [Jaffar et al., 1992] argumenta

que implementações alternativas, como números racionais, seriam muito caras para uma

linguagem de propósito geral.

Para resolver equações entre termos não aritméticos, um algoritmo similar à unificação

é usado. Muitos dos controles do Prolog também são usados. Em particular é empregada

uma adaptação da estratégia de seleção de sub-objetivo left-to-right, em que as restrições

não lineares são adiadas até se tornar linear (vide seção 3.1.2.1). O resolvedor de restrições

não consegue determinar se as restrições não lineares podem ser satisfeitas.

A implementação utiliza um resolvedor de restrições incremental, isto é, as restrições

ao serem adicionadas não devem obrigar todas as restrições antigas a serem novamente

resolvidas. Outro compromisso com relação a eficiência é a que o sistema deve executar

um programa Prolog com a mesma eficiência que os sistemas Prolog convencionais. Isso

pode ser garantido pois o algoritmo de resolução de restrições é incremental e tem um

comportamento médio bom.

Restrições lineares e não lineares

Conforme apresentado na seção 2.5.1, para que uma equação seja considerada linear,

é exigido que: (1) em uma multiplicação, adição ou subtração no máximo um dos com-

ponentes seja uma variável; e (2) em uma divisão o denominador seja um número. Uma

equação é não linear se não satisfizer pelo menos uma dessas condições. Para ilustrar o

tratamento dado às restrições não lineares em CLP(R), utilizaremos um exemplo utili-

zado em vários artigos [Jaffar et al., 1992], [Frühwirth et al., 1993] e [Ibañez et al., 1995]:
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A multiplicação em CLP(R) de dois números complexos R1 + I*I1, R2 + I*I2, é apre-

sentada na sequencia:

zmul(R1, I1, R2, I2, R3, I3):-

R3 = R1*R2 - I1*I2,

I3 = R1*I2 + R2*I1.

No exemplo a cima, ambas as equações (R3=R1*R2-I1*I2, e I3=R1*I2+R2*I1) são

não lineares pois apresentam mais de uma variável em uma multiplicação.

Se a consulta zmul(1,2,3,4,R3,I3) for feita, então as equações não lineares se tornarão

lineares em tempo de execução, e a resposta produzida será:

R3 = -5

I3 = 10

*** Yes

Já para a consulta zmul(1,2,R2,I2,R3,I3), a solução é a conjunção de duas igualdades

lineares

I2 = 0.2*I3 - 0.4*R3

R2 = 0.4*I3 + 0.2*R3

*** Yes

Essa resposta é um exemplo de solução indefinida. A solução é um conjunto infinito

de pontos que é representado pelo menor conjunto de restrições que estabelecem relações

entre as variáveis da consulta.

Para dois exemplos, não houve necessidade de resolver equações não lineares. A lin-

guagem CLP(R) consegue resolver apenas restrições lineares. As não lineares tem a sua

resolução postergada até que ela se torne linear. Para a consulta zmul(R1,2,R2,4,-5,10),

R2 ¡ 3 as restrições não lineares (-5=R1*R2-2*4) e (10=R1*4 + R2*2) não se tornam

lineares na execução, e CLP(R) produz a seguinte resposta:

R1 = -0.5*R2 + 2.5

3 = R1*R2

R2 < 3

*** Maybe
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Nessa consulta, as equações não lineares foram encontradas durante a execução. Elas

foram postergadas, mas nenhuma instanciação as tornou linear. Então, ao final da com-

putação, CLP(R) retorna as restrições postergadas sem saber se elas são solução ou não

(*** Maybe).

Embora para várias aplicações esse mecanismo de postergação de restrições não li-

neares seja suficiente, existem várias aplicações que necessitam da implementação de um

resolvedor de equações não lineares. São exemplos aplicações em geometria computacional

e aplicações financeiras. Existem vários algoritmos que podem ser usados para resolver

restrições não lineares.

Para as duas primeiras consultas do exemplo anterior, o resultado produzido por re-

solvedores não lineares é idêntica a do CLP(R). Mas, a consulta zmul(R1,2,R2,4,-5,10),

R2 ¡ 3 é completamente resolvida, e produz a seguinte resposta definida:

R1 = 1.5

R2 = 2

Assim, em CLP(R), uma restrição não linear é postergada até que existam variáveis

instanciadas suficientes para torná-la linear. Essas ações de espera (delay) e retorno

(wakeup) são transparentes para o usuário. Duas conseqüências do não tratamento de

equações não lineares são apontadas por [Jaffar et al., 1992]: (a) permanência de uma

seqüência de derivação infinita quando de fato existe uma solução finita, ou quando ou

quando todas as derivações deveriam falhar de forma finita; (b) obtenção de uma coleção

de restrições que são insolúveis. Porém, também segundo [Jaffar et al., 1992], a resolução

de restrições não lineares não é necessária para muitos casos. No entanto, acredita-se

que para aplicações reais, como construção de circuitos integrados, seja necessário ter um

resolvedor não linear.

3.1.3 Implementação

O interpretador CLP(R) é constrúıdo em C e apresenta seis partes principais:

• uma máquina de inferência que controla a execução dos passos derivados e mantém

as ligações das variáveis;

• uma interface que avalia expressões aritméticas complexas e transforma restrições

em um número menor de formas padrões;

• uma resolvedor de equações que lida com equações aritméticas lineares que são muito

complexas para serem tratadas pela máquina de inferência e pela interface;

• um resolvedor de inequações para tratar as inequações lineares;
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• um tratador de restrições não lineares que armazena as equações não lineares, e

que envia as equações para o resolvedor de equações lineares quando eles se tornam

lineares;

• um módulo de sáıda que converte as restrições representadas internamente em uma

forma simplificada.

As interações entre os módulos, pode ser visualisado como se segue:

Figura 3.1: Interação entre os módulos da linguagem CLP(R). Autor: [Jaffar et. al, 1992]

A máquina de inferência decide se precisa ou não do resolvedor de restrições para

resolver uma determinada equação. As restrições como existem em Prolog são tratadas

pela máquina de inferência garantindo que programas Prolog são executados de forma tão

eficiente quanto os interpretadores Prolog puros. A interface tem a função de quebrar as

restrições recebidas em restrições menores que são distribúıdas entre os diferentes módulos

do resolvedor de restrições.

O resolvedor de restrições é formado por três partes: resolvedor para equações,

resolvedor para inequações e tratador de equações não lineares. O módulo de equações

não lineares verifica, após uma alteração no conjunto de restrições armazenadas, quais

equações se tornaram lineares e podem ser processadas. É muito importante que o arma-

zenamento das equações seja feito de forma eficiente, mas é ainda mais importante que a

detecção da linearização, chamado de equation wakeup, seja feito eficientemente. Para o

equation wakeup é importante usar técnicas de entailment incremental conforme discutido

no caṕıtulo anterior.

As funções do módulo de sáıda são, em primeiro lugar, remover parâmetros desne-

cessários das restrições, de modo que a resposta seja formada por relações compostas

apenas por variáveis da consulta. Em segundo lugar, transformar essas restrições resul-

tantes em uma forma simplificada. Isso serve tanto para motivos de padronização, isto
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é, dois conjuntos de restrições definindo o mesmo espaço de solução devem ser parecidos,

quanto para ter a sáıda o mais compacto posśıvel.

3.2 CLP(Q,R)

3.2.1 Estrutura

A linguagem CLP(Q,R) [Holzbaur, 1995] é baseada no esquema CLP(X) apresentado

por [Jaffar et al., 1992], tendo sendo desenvolvida no Instituto de Pesquisas Australiano

para Inteligência Artificial (The Austrian Research Institute for AI - OFAI). Como nome

indica, essa linguagem implementa operações sobre o domı́nio dos reais (R) e dos racionais

(Q). Vários aspectos foram inspirados na implementação inicial de CLP(R), tal como o

uso de ponto flutuante para representar os reais. Atualmente esse sistema está sendo

distribúıdo nos sistemas SICSTUS Prolog, V3 [Group e of Computer Sc, 1995].

Constantes (ponto flutuante ou inteiro) e variáveis reais ou racionais são termos

aritméticos. Se t1 e t2 são termos aritméticos, então + t1, - t1, (t1+t2), (t1-t2), (t1*t2) e

(t1/t2) também são. Ainda existem os seguintes predicados que formam termos aritméticos:

abs(t1,t2), sin(t1,t2), cos(t1,t2), tan(t1,t2), pow(t1,t2), exp(t1,t2), min(t1,t2), max(t1,t2).

Se t1 e t2 são termos aritméticos, então t1=:=t2 e t1=t2 (equações), t1¡t2 e t1¿t2

(strict inequation), t1¿=t2 e t1=¡t2 (nonstrict inequation) e t1=t̄2 (disequation) são res-

trições aritméticas.

3.2.2 Modelo Computacional e Detalhes de implementação

Essa implementação se compromete a ser, se não mais eficiente, pelo menos tão com-

pleta quanto as outras implementações de CLP(R): (a) resolve equações lineares sobre

variáveis com valores racionais ou reais; (b) cobre o tratamento de equações não lineares

por postergação até que se torne linear (lazy treatment); (c) permite inequações lineares;

(d) o algoritmo de decisão para inequações detecta quanto é posśıvel implicar equação;

(e) remove redundâncias; (f) realiza projeções (projections), isto é, remove quantifica-

dores desnecessários. Além disso, essa linguagem implementa o domı́nio dos racionais,

permitindo cálculos com maior precisão.

Durante a execução o usuário pode alternar entre os módulos CLP(R) e CLP(Q),

bastando para isso usar o predicado pré-definido

use_module

. Dentro do módulo CLP(Q) as constantes de ponto flutuante são arredondadas automa-

ticamente para números racionais, e funções são aproximadas com racionais. A precisão
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dessas aproximações é limitada pela precisão do ponto flutuante. Essa conversão au-

tomática permite que seja trocado o módulo CLP(R) para CLP(Q) sem precisar alterar o

programa. Note que pode ser necessário usar um número racional bastante grande para

garantir a precisão. Em alguns caso, isso pode levar a falta de memória na execução.

O sistema implementado está dividido em três módulos: um mecanismo de simpli-

ficação de expressões polinomiais de forma normal; um resolvedor de equações lineares; e

um algoritmo simplex para decidir as desigualdades lineares.

3.3 Prolog III

3.3.1 Estrutura

Colmerauer implementou no ińıcio da década de 80 um “novo Prolog” que foi denomi-

nado Prolog II. Prolog II [Colmerauer, 1984] aceita inequações e opera nos domı́nios das

árvores finitas e infinitas. Um dos principais motivos que levou a criar essa linguagem foi

introduzir facilidades para resolver equações sobre árvores evitando a utilização de occur

check na unificação. Prolog II é visto por alguns autores [Jaffar et al., 1992] como a pri-

meira linguagem em lógica com restrições. De fato, ela motivou o surgimento de Prolog

III.

A linguagem Prolog III [Colmerauer, 1990] pode ser enquadrada no esquema CLP(X),

onde o X neste caso são árvores infinitas. O primeiro protótipo de interpretador Prolog

III foi conclúıdo em 1987, e em 1990 já era um produto comercial.

O domı́nio de Prolog III são as árvores cujos nodos podem ser rotulados com iden-

tificadores, caracteres, valores booleanos (0 ou 1), números reais ou sinais especiais que

representam listas. O conjunto de nodos de uma árvore pode ser infinito

Constantes e variáveis aritméticas são termos numéricos. Se t1 e t2 são termos numéricos,

então +t1,−t1, (t1 + t2), (t1 − t2), (t1 ∗ t2) e (t1/t2) também são. Se t1 e t2 são termos bo-

oleanos, então ¬t1, t1 ∧ t2, t1 ∨ t2, t1 ⊃ t2, t1 ≡ t2 são termos booleanos.

Se t1 e t2 são termos, então t1 = t2 e t1 6= t2 são restrições. Se t1 e t2 são termos

booleanos, então t1 ⇒ t2 é restrição. Se t1 e t2 são termos numéricos, então t1 < t2, t1 >

t2, t1 ≥ t2et1 ≤ t2 são restrições.

3.3.2 Modelo Computacional e Detalhes de implementação

A linguagem Prolog III foi o resultado da incorporação de novas caracteŕısticas ao

Prolog. O objetivo era aprimorar Prolog pela integração ao ńıvel de unificação de: (1)

uma refinada manipulação de árvores, incluindo árvore infinitas, junto com um tratamento

especial para listas; (2) um tratamento completo da álgebra booleana; (3) um tratamento
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especial das operações de adição, subtração, multiplicação por constantes, e das relações <

,≤, >,≥. (4) o processamento geral da relação 6=. Para fazer isso, o conceito de unificação

foi substitúıdo pelo conceito de resolução de restrições em um dado domı́nio (estrutura

matemática).

Execução e Máquina Abstrata

O objetivo da execução de um programa é resolver o seguinte problema: dada uma

seqüência de termos t1 · · · tn e um sistema S de restrições, encontre os valores das variáveis

que transformam todos os termos ti em elementos que satisfazem todas as restrições S.

Esse problema é submetido a uma máquina pela escrita da consulta: t1 · · · tn, S?

O método para obter as respostas é explicado pela introdução de uma máquina abs-

trata. Essa é uma máquina não determińıstica, cujas transições de estado são descritas

nas três fórmulas de execução em Prolog III.

(1)(W, t0t1 · · · tn, S)

(2)s0 → s1 · · · sm, R
(3)(W, s1 · · · smt1 · · · tn, S ∪R ∪ {t0 = s0})

A fórmula (1) representa o estado da máquina em um dado momento. W é o conjunto

de variáveis cujos valores deseja-se determinar, t0t1 · · · tn é a seqüência de termos que

tenta-se eliminar e S é o sistema de restrições que tem que ser satisfeito.

A fórmula (2) representa as regras do programa que são usadas para mudar um estado.

Se necessário as variáveis de (2) são renomeadas, de modo que nenhuma seja comparti-

lhada com (1).

A fórmula (3) é o novo estado da máquina após a aplicação da regra (2). A transição

para esse novo estado é posśıvel apenas se o sistema de restrições em (3) possuir pelo

menos uma solução em que todos os termos e variáveis são definidos.

Há muitos modos de simplificar os estados da máquina e para verificar se um sistema

de restrições pode ser satisfeito. A forma de simplificar deve garantir que os dois estados

são equivalentes. No entanto, os algoritmos usados são gerais e podem não chegar ao

melhor estado de simplificação.

3.3.3 Implementação

O núcleo (kernel) do interpretador Prolog III consiste de uma máquina com duas pilhas

que explora a procura do espaço da máquina abstrata via retrocesso (backtracking). As

duas pilhas (stacks) são enchidas e esvaziadas simultaneamente. Na primeira pilha são

armazenadas as estruturas que representam os estados pelo qual a máquina passa. A

segunda pilha mantém informações sobre todas as modificações feitas na primeira pilha.

Essas informações são utilizadas para restaurar valores durante o retrocesso.

28



Na implementação, o retrocesso é iniciado quando: (1) o conjunto corrente de restrições

não pode ser satisfeito; ou (2) uma operação não é aplicável para os dados operandos

(domı́nio diferente).

Um sistema geral para liberação de memória alocada mas não mais utilizada (garbage

collection) é capaz de detectar aquelas estruturas que se tornaram inacesśıveis e recuperar

espaço que elas ocupavam pela compactação das duas pilhas.

O núcleo do interpretador também possui a parte central dos algoritmos para re-

solução de restrições de igualdade (=) e desigualdade (6=). Esses algoritmos são extensões

daqueles empregados em Prolog II [Colmerauer, 1984]. As extensões estão relacionadas

a tratamento de concatenação de listas e de equações numéricas lineares contendo pelo

menos uma variável. O núcleo também prove um mecanismo geral para a postergação de

restrições, e que pode ser utilizado para implementar multiplicação aproximada e conca-

tenação.

Dois submódulos são chamados pelo interpretador, um para o tratamento de álgebra

booleana e o outro para a parte numérica restante. O módulo de álgebra booleana trabalha

com algoritmos incrementais. Eles determinam se um conjunto de restrições contém

apenas um subconjunto mı́nimo de variáveis. Isso é importante para fazer a projeção das

restrições resultantes.

O módulo numérico trata equações lineares, cujas variáveis devem representar números

não negativos. O módulo consiste essencialmente na implementação incremental do al-

goritmo simplex. O algoritmo simplex é usado tanto para verificar quando uma restrição

numérica tem soluções quanto para detectar aquelas variáveis que têm apenas um valor

posśıvel. Isso permite simplificar equações pela detecção de equações escondidas nas res-

trições originais. Por exemplo, a equação escondida x = y é detectada em x ≥ y, y ≤ x.

Esse módulo também contém vários subprogramas necessários para operações de adição e

multiplicação em precisão infinita, isto é, em frações cujos numeradores e denominadores

são inteiros não instanciados.

3.4 CHIP

3.4.1 Estrutura

CHIP (Constraint Handling In Prolog) [Van Hentenryck, 1989], [Dincbas et al., 1990]

é uma das primeiras linguagens em lógica com restrição, e utiliza as técnicas de con-

sistência para resolver as restrições. Ela provê três domı́nios: domı́nios finitos, termos

booleanos e termos racionais.

CHIP foi desenvolvido originalmente no ECRC (European Computer Research Centre),

em Munique, um centro europeu de pesquisa fundado pela Bull, Siemens e ICL. Os
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resultados foram explorados pela Bull em 1989, quando eles reorganizaram o sistema

e produziram a linguagem CHARME. Os resultados também foram utilizados pelo ICL

no sistema denominado DecisionPower, e pela Siemens in SNI-Prolog (agora vendido como

IF/Prolog).

Em 1990 o grupo que projetou o CHIP deixou o ECRC e fundou a companhia COSY-

TEC onde eles tem continuado a desenvolver o CHIP. A atual versão 5 está dispońıvel

em versões Prolog, C e C++. O sucessor do CHIP no ECRC é o ECLiPSe.

Modelo Computacional e Detalhes de implementação

CHIP tem como objetivo resolver, de forma flex́ıvel e eficiente, uma grande classe

de problemas combinatoriais. Para isso, utiliza o esquema de técnicas de consistência

para resolver as restrições. Como já foi dito na seção anterior, CHIP implementa três

domı́nios. Para cada um deles é empregado uma técnica de resolução de restrições efi-

ciente [Van Hentenryck, 1989]: técnicas de consistência para domı́nios finitos, unificação

booleana para termos booleanos, e um algoritmo parecido com o simplex para termos

racionais.

3.5 CC(FD)

3.5.1 Estrutura

CC(FD) [Hentenryck et al., 1994] é uma linguagem CLP sobre domı́nios finitos, ba-

seada na cc framework de restrições concorrentes (concurrent constraint) proposta por

[Saraswat, 1989]. CC é uma generalização do esquema CLP(X) para acomodar operações

adicionais sobre restrições como entailment. Ela utiliza técnicas de consistência e uma

máquina de inferência baseada na máquina abstrata de Warren (WAM), que é o padrão

de fato na compilação de programas Prolog. CC(FD) pode ser vista como uma segunda

geração do CHIP [Dincbas et al., 1990], e foi implementada em C.

Números naturais e variáveis aritméticas são termos numéricos. Se t1 e t2 são termos

numéricos, então + t1, -t1, (t1+t2), (t1-t2), (t1*t2), (t1 div t2) e (t1 mod t2) também

são.

Se t1 e t2 são termos, então t1>’t2, t1≥’t2, t1=’t2, t1 6=’t2, t1<’t2 e t1≤’t2 são res-

trições sobre domı́nios (domain constraints). Se t1 e t2 são termos, então t1>’t2, t1≥’t2,

t1=’t2, t1 6=’t2, t1<’t2 e t1≤’t2 são restrições sobre intervalos (interval constraints).
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Modelo Computacional e Detalhes de Implementação

CC(FD) [Hentenryck, Saraswat e Deville, 1993] pode ser definida como uma lingua-

gem em lógica com restrições não determińıstica e declarativa, que foi constrúıda com o

objetivo de ser pequena e uniforme. Uma das grandes contribuições dessa linguagem é a

apresentação de detalhes de implementação que em linguagens anteriores eram encapsu-

ladas em “caixas pretas”.

Existem, no modelo cc, três operações que precisam ser executadas sobre um sistema

de restrições:

• resolução de restrições: decide se um conjunto de restrições é consistente;

• constraint entailment: decide quando uma restrição é entailed por um conjunto

de restrições armazenadas;

• constraint generalization: encontra uma generalização de um conjunto de res-

trições, isto é, a restrição mais forte que satisfaz a propriedade de consistência de

um conjunto de restrições.

As duas primeira operações, por motivos de eficiência, são realizadas de forma aproxi-

mada pelo uso de domı́nios e intervalos. Deste modo, utilizando técnicas de consistência,

é posśıvel remover valores do domı́nio/intervalo e usar domı́nios/intervalos para decidir

constraint entailment e para selecionar as restrições durante a generalização.

Como mencionado anteriormente, a implementação do cc(FD) inclui uma versão da

WAM e uma extensão para processar restrições. A introdução de restrições é alcançada

quase exclusivamente por um conjunto de predicados pré-definidos, mantendo a interface

entre as duas parte ao estritamente necessário. Poucas alterações precisam ser feitas na

WAM. A especialização de restrições não ocorre a ńıvel da máquina abstrata, mas dentro

do resolvedor de restrições. No resolvedor de restrições são implementados algoritmos de

consistência, estruturas de dados adaptáveis e técnicas incrementais.

Várias são as vantagens da utilização da máquina WAM. Em primeiro lugar, pode-se

utilizar uma série de estudos já realizados sobre a WAM e até mesmo trabalhar a partir

de uma máquina já implementada. Em segundo lugar, existem técnicas já testadas de

otimização da WAM que podem ser empregadas para aumentar a eficiência.

3.6 CLP(FD)

3.6.1 CLP(FD)

A estrutura do CLP(FD) segundo, [Carlson et al., 1994] e [Codognet e Diaz, 1996],

como o nome indica, tem como foco a implementação de domı́nios finitos (FD). Essa
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linguagem segue a linha do CHIP, tanto pelo uso de domı́nios finitos tal como introduzido

em CLP por CHIP, como por resolver restrições com o uso de propagação e de técnicas

de consistência. Essa linguagem foi fortemente influenciada pelo trabalho realizado com

cc(FD) [Hentenryck et al., 1994].

A idéia básica é ter uma restrição única X in r, onde r é o intervalo (range). O intervalo

pode ser definido tanto com constantes, por exemplo, 1..10, quanto com o uso de um dos

seguintes ı́ndices: min(Y): que representa o menor valor de Y no conjunto de restrições

armazenadas; max(Y): que representa o maior valor de Y; dom(Y): que representa todo o

domı́nio de Y. Restrições complexa tais como equações e inequações lineares são definidas

em termos dessa restrição primitiva.

Modelo Computacional e Detalhes de Implementação

De forma análoga à linguagem CC(FD), [Carlson et al., 1994] propos uma extensão da

WAM para os domı́nios finitos, baseado na restrição X in r. O significado desta restrição

é: “X deve sempre pertencer a r”. Restrições complexas são traduzidas em tempo de

compilação para um conjunto de restrições X in r, o que realmente codifica o esquema

de propagação escolhido para resolver as restrições. Deste modo é posśıvel expressar

o esquema de resolução de restrições em um alto ńıvel, e mudá-lo muito facilmente se

desejado.

As restrições de alto ńıvel (restrições do usuário) podem ser traduzidas para o formato

X in r através de predicados, como ilustrado no exemplo a seguir. Nos exemplos, X, Y e

Z são variáveis FD, e C é um parâmetro (valor de constante em tempo de execução). Os

predicados especificam para cada restrição como as variáveis que pertencem as restrições

devem ser atualizadas quando os domı́nios de outras variáveis são alterados. Note-se que

no intervalo -(dom(X)) , - significa negação, assim, o intervalo significa “todos os valores

que não pertencem ao domı́nio da variável X”, descrição de restrições em CLP(FD).

’x=y+c’(X,Y,C) :-

X in min(Y)+C..max(Y)+C,

Y in min(X)-C..max(X)-C.

’x y’(X,Y):-

X in -(dom(Y)),

Y in -(dom(X)).

Um dos aspectos mais importantes é que a arquitetura e estruturas de dados básicas

da WAM permaneceram inalteradas. Por exemplo, a representação de choice points, am-

bientes e termos não pertencentes aos domı́nios finitos não mudaram. Mas é necessário
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modificar a WAM para manipular o novo tipo de dado: variáveis FD. Essas variáveis

são colocadas na Heap e um novo tag é introduzido para distinguir das variáveis exis-

tentes em Prolog. Essa nova variável também afeta as instruções de manipulação de

dados, unificação, indexação e trailing. Diaz [Carlson et al., 1994] apresenta em detalhes

as modificações que precisam ser efetuadas na WAM para a implementação da linguagem.

Todas as vantagens, inerentes a utilização da WAM, que foram citadas para CC(FD)

são válidas também para CLP(FD).

3.7 Outras linguagens

3.7.1 Trilogy

Trilogy [Lane, 1998] é uma linguagem comercial lançada em 1988. Ela é classificada

como linguagem lógica, mas a sua sintaxe é mais parecida com C e Pascal, do que com

Prolog. O objetivo era atender os usuários de Pascal interessados em programação em

lógica. De fato, esse produto combina programação em lógica com programação procedu-

ral e banco de dados.

Como outras linguagens em lógica, é baseada em lógica matemática, suporta listas, e é

capaz de manipular variáveis simbólicas. A execução consiste em fazer consultas (query), e

a linguagem usa retrocesso para encontrar alternativas que satisfaçam a consulta. Porém,

usa restrições para obter eficiência. Para Lane, restrições são pedaços de informação que

Trilogy coloca no ambiente enquanto calcula da solução. Essa visão não é muito diferente

das demais linguagens, a não ser pelo fato de ser bastante simplista. Trilogy utiliza um

procedimento de decisão que pode modificar as restrições associadas às variáveis.

Ao contrário de Pascal, diferencia maiúsculas e minúsculas, e ao contrário de Prolog, as

variáveis começam com letra minúscula e os procedimentos com minúscula. As variáveis

são fortemente tipadas para permitir a exploração de restrições. Para permitir o uso,

como em Prolog, de variáveis não tipadas, há um tipo chamado de Universal que permite

a instanciação de qualquer tipo de valor. Os outros tipos posśıveis são: inteiro longo,

inteiro curto, real e string.

Apesar dos vários tipos de dados existentes, somente é permitido definir restrições com

constantes e variáveis inteiras (longo ou curto). Segundo [Van Hentenryck, 1989] Trilogy

pode ser visto como um CLP(Z) uma vez que apresenta um procedimento de decisão para

inteiros. No entanto, esse método de resolução de inteiros parece ser muito caro para

ser empregado em problemas reais. Outro problema existente, é que somente manipula

equações lineares. Caso for encontrada uma equação não linear, ocorre retrocesso.
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3.7.2 CLP(RLin
)

CLP(RLin
) [Van Hentenryck e Ramachandran, 1995] é uma extensão do esquema CLP(X)

[Jaffar et al., 1992], onde o domı́nio RLin
corresponde a equações e inequações lineares so-

bre os números reais. Aparentemente, o tratamento das restrições é o mesmo da linguagem

CLP(R).

A principal contribuição dessa proposta é a apresentação de um novo esquema de

retrocesso chamado retrocesso semântico (semantic backtracking). Esse novo esquema

não utiliza trailing, mas ao invés disso utiliza a semântica das restrições para desfazer

seu efeito sobre uma forma resolvida durante o retrocesso. O retrocesso semântico dimi-

nui a exigência de memória, porém o tempo de retrocesso aumenta, pois é preciso executar

transformações lineares inversas. Porém, o autor [Van Hentenryck e Ramachandran, 1995]

afirma que, pelos experimentos realizados, esse gasto (overhead) não é tão significativo e

compensaria pela economia de memória.

3.7.3 LIFE

LIFE [Aı̈t-Kaci e Podelski, 1994] é uma linguagem CLP mas que se propõe a integrar

programação em lógica, programação funcional e programação orientada a objetos. O

domı́nio implementado é o das order-sorted feature trees. Dado um conjunto de śımbolos

de predicados unários (sorts) e um conjunto de śımbolos de predicado binários (features),

uma árvore é order-sorted feature tree [Jaffar e Maher, 1994] se cada nodo for rotulado

com um sort, cada arco com uma feature, e nenhum nodo com dois arcos de sáıda. De

fato, features são essencialmente funções parciais.

Uma restrição t́ıpica deste domı́nio é:

wine(x) ∧ ∃yregion(x, y)rutherglen(y) ∧ ∃ycolor(x, y) ∧ red(y)

ou de forma mais clara:

x : wine[region⇒ rutherglen, color ⇒ red]

LIFE substitui os termos de primeira ordem por termos , estruturas de dados que

permitem a computação com informações parciais. Segundo [Aı̈t-Kaci e Podelski, 1994]

afirma ser esse o primeiro sistema completamente incremental, no sentido que nenhuma

regra introduz uma operação que tenha que ser desfeita quanto houver residuation. Por

residuation entenda-se que nem entailment nem desentailment pode ser provado. Essa

propriedade leva a um sistema bastante complexo.

Deste modo, LIFE utiliza a técnica de residuation - postergação da redução e garantia

de determinismo - associada ao uso de regras com guardas.
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3.7.4 Propria

Propria [Provost e Wallace, 1993] é uma CLP sobre domı́nios finitos, que utiliza pro-

pagação generalizada para resolver as restrições. Essa linguagem tem sua execução base-

ada nos prinćıpios de concorrência. Existem agentes de propagação que verificam se as

suas variáveis foram modificadas para decidir se devem ou não acionar a propagação.

Durante a execução de um passo simples de propagação, é necessário suspender os

outros agentes de propagação e coletar novas restrições na memória de restrições local.

Propria satisfaz esses requisitos simplesmente renomeando as variáveis do agente de pro-

pagação Ai para novas variáveis em uma cópia AAi do agente. Deste modo, nenhum

agente é “despertado” quando AAi é avaliado, e as respostas locais são expressas pelas

ligações as novas variáveis em AAi.

3.8 Comparação entre as Linguagens

Dentre as várias caracteŕısticas que diferenciam as linguagens CLP, uma das mais

importantes é o domı́nio no qual as restrições podem ser definidas. Na Tabela 4 estão

as linguagens CLP apresentadas nesse trabalho e os domı́nios implementados, além da

técnica empregada para resolver restrições.

É interessante notar que essas linhas são complementares, ou melhor, nenhuma delas

tem condições de substituir totalmente a outra. Isso é ilustrado pelo fato de ambas as

linhas continuarem com trabalhos de pesquisa e implementação de novas linguagens até

o presente momento.
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Tabela 3.1: Caracteŕısticas das linguagens CLP apresentadas.

Linguagem Domı́nio Técnica de Resolução de

Restrições

CLP(R) real (implementado com ponto flutu-

ante; não trata restrições não lineares)

esquema CLP(X)

CLP(Q,R) racionais (apenas restrições lineares)

real (implementado com ponto flutu-

ante; não trata restrições não lineares)

esquema CLP(X)

Prolog III booleano (álgebra booleana de dois va-

lores) racional (apenas restrições line-

ares) strings

esquema CLP(X)

Trilogy Inteiros esquema CLP(X)

CHIP booleano (álgebra booleana que

contém valores simbólicos) racionais

(apenas restrições lineares) domı́nios

finitos (subconjunto de inteiros)

técnicas de consistência

clp(FD) domı́nios finitos técnicas de consistência

cc(FD) booleano (álgebra booleana que

contém valores simbólicos) racionais

(apenas restrições lineares) domı́nios

finitos (subconjunto de inteiros)

técnicas de consistência

LIFE domı́nio ordenado de feature trees

(noção limitada de objetos)

técnicas de consistência

Propria domı́nios finitos propagação generalizada
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Caṕıtulo 4

Problema de Alocação de Quadros

Horários

O Problema de Alocação de Quadros Horários (timetabling problem) consiste em fixar

encontros entre professores e estudantes em horários pré-estabelecidos, obedecendo deter-

minadas restrições. Assim, pode ser definido como o mapeamento de horários dentro de

padrões de tempo e espaço, satisfazendo as limitações de forma completa ou parcial.

Sejam as soluções de um problema de busca, aquelas que satisfazem a todas as res-

trições existentes, de forma que, qualquer solução fact́ıvel é aceita como uma solução para

o problema. Contudo, a solução de um problema de otimização é aquela em que, dentre

todas as soluções fact́ıveis, consiste na resposta de menor valor da função objetivo, para

problemas de minimização, ou a de maior valor da função objetivo, para problemas de

maximização.

Em suma, um problema de quadro de horários pode ser tratado como um problema

de busca, no qual, é, também, um problema de otimização, em que se procura atender a

todas as restrições necessárias (hard constraints) e maximizar o atendimento das restrições

desejáveis (soft constraints), de tal modo que as soluções exatas são alcançadas somente

quando a instância do problema não possuir um grande número de variáveis, em que

caso contrário, busca-se a otimização do processo respeitando ao máximo as restrições

impostas.

Para Souza (2000), a resolução manual deste problema é onerosa, e normalmente de-

mandam grande quantidade de trabalho. Os primeiros desenvolvimentos que conduziram

à Programação por Restrições, podem ser encontrados no domı́nio da IA e datam dos anos

sessenta e setenta por [Sutherland, 1964], [Fikes e SCIENCE., 1968], [Montanari, 1974],

[Waltz, 1975]. Posteriormente, este assunto foi abordado por Steele e Sussman em 1980,

concentrando-se na programação, modelagem e resolução de problemas baseados em res-

trições.

Segundo [Schaerf, 1999], os problemas de relacionados a Timetabling, podem ser di-
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vididos em três principais categorias de acordo com o tipo de restrições envolvidas no

problema, são elas:

• Problema de Programação de Horários em Escola (School Timetabling);

• - Problema de Alocação de Horários em Universidade (University Timetablin), ou

Problema de Alocação de Horários (Course Timetabling Problem);

• - Problema de Programação de Exames (Examination Timebling Problem)

Para [Souza, 2000], uma classificação fact́ıvel pode ser atribúıda em relação à oti-

mização ou em termos da viabilidade de uma solução, de modo que: Em um problema

exeqúıvel, enquadra-se todos os problemas que buscam a viabilidade de uma solução, um

quadro de horário viável que satisfaça a todas as restrições impostas. Em um problema da

classe de otimização, enquadram-se os problemas que, dentre todos os quadros horários

viáveis, busca um quadro horário que otimize o resultado de uma função objetivo, em que

há a possibilidade de violação das restrições não-essenciais (ou violáveis), em busca do

melhor resultado da função.

4.1 Descrição do Problema de Timetabling

Um problema polinomial simplista de timetabling, consiste na atribuição de aulas com

peŕıodos de tal forma que nenhum professor ou classe esteja envolvida em mais de um

peŕıodo/ ou disciplina ao mesmo tempo. A formulação matemática por Werra (1985)

pode ser descrita como: c1 · · · cm classes, t1 · · · tn professores e de 1 a p peŕıodos obtendo

uma matriz de Rnxm, onde a chamada de requisitos do sistema consiste em rij onde o

professor ti ministra a aula na classe cj. Como representado a seguir:

findxijk(i = 1..m; j = 1..n; k = 1..p)∑p
k=1 xijk = rij(i = 1..m; j = 1..n) (1)∑n
j=1 xijk ≤ 1(i = 1..m; k = 1..p) (2)∑m
i=1 xijk ≤ 1(j = 1..n; k = 1..p) (3)

xijk = 0or1(i = 1..m; j = 1..n; k = 1..p) (4)

Restrições (1) assegurar que cada professor ministrará o número certo de palestras/aulas

para cada classe. A restrições (2) e restrições (3) assegurar que cada professor (res-

ponsável pela classe), está envolvido em, no máximo, uma aula para cada peŕıodo. Já

[Even et al., 1976], assegura que existe sempre uma solução deste problema, a menos que

um professor ou uma classe é estejam envolvido entre si, não sendo portanto excludentes.

Mais precisamente, existe uma solução se e somente se as condições das restrições (5) e

(6) forem satisfeitas:
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∑m
i=1 xij ≤ C(j = 1..n) (5)∑n
j=1 xij ≤ C(i = 1..m) (6)

A fim de resolver o problema acima, pode-se associar a uma instância do problema

um multigrafo bipartido, onde Classes e Professores estão associados a vértices, e cada

classe ci está ligada a um professor tj por arestas rij. A solução técnica empregada em

[Even et al., 1976] tem por base em encontrar uma seqüência de equivalências máximas

no multigrafo, resultando em um grafo bipartido, onde necessariamente haja nós corres-

pondentes, em um conjunto de arestas e que os nós não tenham nós em comum.

Quanto à complexidade do método, [Cormen et al., 2001] corroboram que a corres-

pondência necessária pode ser encontrada em tempo polinomial em relação ao tamanho

do multigrafo, uma vez que o método exige p equivalências, e o tamanho do multigrafo

envolvido é nṁṫ polinomial.

No modelo representaddos pelas equações de 1 á 6, ainda não representa a existência

de qualquer restrição em relação a indisponibilidades de professores e/ou turmas, assim

como não foi considerada alguma pré-associação, como, por exemplo, um professor tj

lecionar para uma classe ci em um dado horário k. [Junginger, 1986] propôs a seguinte

formulação matemática para o problema com associações segundo o exposto: As matrizes

binárias tmxp e cnxp tal que tik = 1 (resp. cjk = 1) se o professor de ti (resp. classe cj) estão

dispońıveis no peŕıodo k, e tik = 0 (resp. cjk = 0) caso contrário. Podendo vir a substituir

as restrições (2) e (3) as quais não considera a possibilidade da não satisfabilidade das

equações pelas restrições (7) e (8), conforme abaixo:

findxijk(i = 1..m; j = 1..n; k = 1..p)∑p
k=1 xijk = rij(i = 1..m; j = 1..n)∑n
j=1 xijk ≤ tik(i = 1..m; k = 1..p) (7)∑m
i=1 xijk ≤ cik(j = 1..n; k = 1..p) (8)

xijk = 0or1(i = 1..m; j = 1..n; k = 1..p)

Werra [Werra, 1985] considera também restrições devido às pré-atribuições, em que um

palestrante ou professor em especial, pode ser agendado em um determinado momento.

As pré-atribuições podem ser expressas por um conjunto de restrições da seguinte forma:

xijcijk(i = 1.. : j = 1..n : k = 1..p) (9)

Onde cijk = 0 se não houver alocações prévias, e cijk = 1 quando uma palestra de

professor para a classe tjci é pré-atribúıdo ao peŕıodo k. Também pode representar a

indisponibilidade pela pré-atribuição em uma “aula inexistente”, passando o problema a

representar uma condição NP-completa.
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O problema expresso pelas restrições (7) e (8) consiste em um problema de pesquisa,

cuja solução é qualquer calendário viável. No entanto, em aplicações reais um calendário

viável pode ser melhor que outro e o objetivo consiste em encontrar o caminho ideal. Esta

consideração nos obriga a formular o problema de calendário como um problema de oti-

mização, com uma função objetivo a minimizar (ou maximizar). Assim, [Junginger, 1986]

propõe que se acrescente ao problema básico a seguinte função objetivo:

min
∑m

i=1

∑n
j=1

∑c
k=1 dijkxijk (10)

Onde é atribuido um grau dijk aos peŕıodos em que k é uma palestra do professor tj

para a classe ci a qual tem peso k. [Colorni et al, 1992] introduzem uma função objetivo

mais complexa, na qual inclui vários aspectos ao calendário com base em um esquema de

atribuição de peso. Uma abordagem diferente em [Yoshikawa et al, 199], que introduzem

uma linguagem de restrição, e associam uma penalidade para cada restrição violada. Seu

objetivo é minimização das penalidades.

Como já explicito, para um problema de Timetabling, em que o objetivo é maximizar

as variantes associadas a função objeto, sendo a solução pasśıvel de execução em tempo

polinomial, contudo estes casos são especiais e não incluem as restrições mais comuns que

aparecem em problemas reais [Souza, 2000]. Em virtude desta caracteŕıstica, é justificável

a abordagem do problema de alocação de quadro de horários por técnicas metaheuŕısticas,

as quais, produzem soluções em tempo hábil, e garantem uma solução viável e buscam

a otimalidade da solução. Desta forma, a automatização da resolução do Timetabling

Problem e a implementação através da técnica de Programação Lógica com Restrição é

abordada na sequencia apresentando-se um protótipo.
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Caṕıtulo 5

O Modelo em Programação Lógica

com Restrições

5.1 A linguagem de programação OZ

OZ é uma linguagem CLP(DF), de domı́nio finito, mas que se propõe a integrar pro-

gramação em lógica, programação funcional e programação orientada a objetos é uma

linguagem de restrição concomitante com a simultaneidade expĺıcita, de escopo lexical e

estado mutável, com os procedimentos e espaços de primeira classe computacional. Para

[Smolka, 1995] apresenta o modelo computacional de OZ e a integração da programação

por restrições, incluindo a linguagem OZ.

Os programas apresentados em OZ utilizam-se de números inteiros, literais e árvores

racionais. Um literal é um valor simbólico (chamado de um átomo), ou um valor sem qual-

quer estrutura, mas com uma identidade (chamada por um nome), um valor é referido

por uma variável lógica, que inicialmente não está vinculado a um valor. O construtor

de Valores átomo null representa por convenção uma lista vazia. Outros átomos, como ‘|’
e ‘#’, são usados como simplificação da sintaxe de tuplas (x1#...#xn ≡ #(x1 ... xn)),

contra-celulas (x1|x2 ≡ |(x1 x2)), e listas ([x1 ... xn] |(x1 |(...|(xn nil)...))). O compri-

mento N de uma lista L pode ser calculado por Length LN, uma lista L de comprimento

N pode ser criada por {makelist NL}. Duas listas L1 e L2 podem ser concatenadas para

L3 por {Append L1 L2 L3}. Tuplas e listas são chamados de vetores. A notação <x1...

xni> é utilizada para um vetor de n elementos xi.

Um programa em OZ consiste em declarações que são executados em sequencia, con-

forme apresentado a seguir, em que a declaração ? refere-se a um argumento vazio in-

dicando para pular a declaração (skip), declara-se as variáveis ( local x in ? end), para

a contagem de restrições para armazenamento (x = y resp. x = v), ou a composição de

duas declarações (δ1δ2). Em sequência, apresenta-se um modelo de declaração em OZ.
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As expressões que incluem teste de igualdade e operadores aritméticos tem sentido

explicito, como visto acima.

5.2 Concorrência e sincronização

A criação de uma thread não sincronizada gera a computação concorrente. A de-

claração de uma thread δ end, cria uma pilha vazia e empurra as tarefas para a pilha

de execução. A thread desaparece assim que a pilha está vazia, suspendendo a execução

de threads retornando ao sistema a simultaneidade. Um exemplo de uma declaração de

sincronização é a declaração condicional if x then δ1 else δ2 end. Assim, δ1(δ2) segue para

a pilha, e se x é associado a verdadeiro, não pode ser a falso, true(false). Contudo, a ins-

trução condicional if não é executada se x não está vinculado, desta forma, ele sincroniza

em x.

Os procedimentos de primeira classe em OZ, podem ocorrer ao longo de todo o pro-

grama, não podendo esta criação ocorrer de maneira simultanea na execução. Um pro-

cedimento é criado por proc {x y }δ end. Ele se liga a um x e a um novo nome ξ e

adiciona uma entrada ξ: y/δ para o armazenamento do procedimento. No processo de

armazenamento de ξ: y/δ pode ser aplicado {x y} se x estiver vinculado ao ξ. OZ fornece

simplificação da sintaxe, como a expressão:
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z = fun{xy}end ≡ proc{xyz}σzend

Pode ser aplicada em sua sintaxe como:

e ::= z = {xy}

OZ apresenta restrições de domı́nio finito, sendo x ∈ d ⊆ {0, · · · , supfd} denota um

inteiro i δ d, assim, os valores em OZ descreve um conjunto finito de números intei-

ros. OZ fornece um rico conjunto de propagadores predefinidos para domı́nios finitos,

incluindo restrições lineares e não-lineares (in-, dis-) equações, conectores booleanos e

relações simbólicas e abstrações fornecidos por um módulo acessado pela domı́nio da res-

trição. A seguir é apresentado a tabela 5, contendo os correspondentes entre os operadores

de domino finito e o correspondente.

Tabela 5.1: Operadores de domı́nios finitos e seus correspondentes algébricos.

Operadores de domı́nio finito := >: >=: <: =<: \ =:

Relação correspondente = > ≥ < ≤ 6=

Iniciado a conceituação da Programação Lógica com Restrição em OZ, dar-se-á a

definição do escopo do objeto de estudo e resultados obtidos.

5.3 A implementação do algoritmo para o problema

de quadro de horários

Para a implementação e execução do algoritmo resolvedor, será com base em um

algoritmo anytime em que:

• Sua execução pode ser interrompida e posteriormente retomada, sem sobrecarga

considerável.

• Sua execução pode ser terminada a qualquer momento, resultando em uma solução

para o problema.

• A qualidade das soluções fornecidas cresce em função do tempo de execução.

5.4 Variáveis e input de dados

Nesta seção explicirar-se-á a sequencia dos dados e variáveis de input, os quais tem

como exemplo o Apêndice C. Assim, como entrada ao sistema, tem-se primeiramente o

número de dias em que devem estar compreendidas as aulas N. Estes dias serão numerados,
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a partir de 1, que corresponde a segundas-feiras, e sub sequente até 5, referente as sexta-

feira da mesma semana. Apresenta-se a seguir, parte do código de entrada que define o

número de dias, turma, horarios das aulas de cada disciplina, como segue:

Número de dias // texto identificador

5 // número de dias nos quais devem ser distribuı́das as aulas.

Número de turmas // texto identificador

38 // texto identificador

UFGCC01T01 // identificador de turmas, indexado por átomos que identificam

unicamente as turmas.

Liliane // identificaç~ao do professor

0 // indicaç~ao de grupos de exclus~ao mútua

100 // Dur - duraç~ao da aula em minutos, correspondendo a 1h e 40 min.

1:8:30 1:10:30 2:8:30 2:10:30 3:8:30 3:10:30 4:8:30 4:10:30 5:8:30 5:10:30 // dia

e horário em que as aulas devem ser dada, no formato (Dia#Hora#Minuto)

100 // Dur - duraç~ao da aula em minutos, correspondendo a 1h e 40 min.

1:8:30 1:10:30 2:8:30 2:10:30 3:8:30 3:10:30 4:8:30 4:10:30 5:8:30 5:10:30

2 2 // distância mı́nima (em dias) que pode haver entre duas aulas desta turma

e a distância máxima

1 // valor booleano, indicando se os horários das aulas desta turma devem ser

diferentes.

As aulas são composta por: um número, que identifica univocamente a aula; uma

duração; a lista de horários, pares na forma (dia, horário) - em que a aula pode começar;

o número das aulas que não podem ser dadas em intervalos que coincidam com esta aula,

ou seja, exclusão mutua. Por exemplo, a lista [1:8:0 1:10:0 3:8:30 4:14:10] indica que a

aula pode começar na segunda-feira (às 8h ou às 10h), na quarta-feira (às 8h30min) ou

na quinta-feira (às 14h10min).

As turmas, cada uma composta por: uma lista com os números das aulas desta turma;

a distância mı́nima e distância máxima em dias, que deve haver entre quaisquer duas aulas

desta turma; um valor booleano, indicando se as aulas desta turma devem ser dadas em

horários diferentes, Se esse valor for true, não será posśıvel, por exemplo, haver uma aula

às 8h do dia 1 e outra às 8h do dia 3. Para as preferências, cada uma composta por:

um peso (número natural); os números das aulas envolvidas nesta preferência; a lista

de intervalos de horários com os quais as aulas desta preferência não podem coincidir.

Apresenta-se a seguir parte do código de entrada que define as preferencias:

Numero de preferencias // definiç~ao das preferencias

11 // número de professores com preferencias

Liliane // identificaç~ao do professor com preferencia

1:7:12 // preferencia por n~ao dar aula, no formato (Dia#Intervalo em horas)

3 // peso por n~ao satisfaç~ao da preferencia

Assim tem-se que uma preferência P foi satisfeita se nenhuma das aulas envolvidas na

preferência é dada em um intervalo que coincida com algum dos intervalos definidos em P.
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Assim, o valor a ser minimizado é a soma dos pesos das preferências não satisfeitas, tem-se

ainda a lista de intervalos em que o professor prefere NÃO dará aulas. Por exemplo, a

lista [1:15:16 2:13:15 3:8:18] indica que o professor não dá aula na segunda (entre 15h e

16h), na terça (entre 13h e 15h) e na quarta (entre 8h e 18h). Observe que uma aula

deste professor, com duração de 1h40min, não poderia começar na segunda-feira às 14h,

por exemplo.

Uma lista de restrições de horários dos professores, contem elementos na forma restr-

Prof(prof:Prof impossiveis:LI), sendo LI a lista de intervalos (no mesmo formato utilizado

nas preferências), como segue:

5 // número de professores que tem restricoes de horarios

Marcio II // identificaç~ao do professor

3:8:18 // preferencia por n~ao dar aula, no formato (Dia#Intervalo em horas)

Apresenta-se na sequencia o grupo de entrada de exclusão mútua, em que tais aulas

não podem ser ministradas em horários coincidentes,

Número de grupos de exclusao mutua

3

UFGCC05T45 UFGCC06T45 UFGCC07T45 UFGCC08T45 UFGCC09T45

UFGCC10T45 UFGCC11T45 UFGCC12T45 UFGCC14T45 UFGCC15T45

UFGCC13T45 UFGCC18T45 UFGCC20T45 UFGCC21T45 UFGCC16T45

Resalta-se ainda que o programa apresentado para resolver o problema das distri-

buições de horários possui as seguintes caracteŕısticas:

• Toda solução, ao ser encontrada, fica imediatamente dispońıvel ao usuário;

• A execução pode ser terminada a qualquer momento, de forma segura, com pre-

servação das soluções já encontradas;

• - O custo das soluções encontradas é estritamente decrescente.

Ressalva que cada turma possui um professor, assim, o programa garante a exclusão

mútua entre aulas de um mesmo professor.

5.5 Estrutura do algoritmo implementado em OZ

Para a implementação, como explicitado no Apêndice A e a execução no Apêndice B,

primeiramente houve a verificação da existência de professores independentes, cujas aulas

não possuem exclusão mútua com nenhuma outra aula de outro professor, para divisão

do problema em casos independentes.

Para cada problema, são criados propagadores para todas as restrições especificadas,

em seguida, faz-se a distribuição, da seguinte maneira:
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• Distribuição nas preferências, estando cada ramificação associada a uma preferência

P, dividindo a busca entre os casos em que P é satisfeita e os casos restantes.

• Distribuição nos horários das aulas. Em cada nó, a variável escolhida para rece-

ber valor será aquela cujo domı́nio tiver tamanho mı́nimo. O primeiro valor a ser

atribúıdo à variável escolhida será o valor menos restritivo, segundo um critério

heuŕıstico.

Alguns detalhes de implementação, focados no desempenho, merecem ser destacados:

Antes da resolução do problema, é feita uma estimativa, para cada preferência P, para

a dificuldade de se satisfazer P. Observando-se essas estimativas, podem-se organizar as

preferências, em ordem crescente de complexidade, impactando na eficiência do programa.

Considere uma relação de equivalência tal que duas aulas são equivalentes se e somente

se pertencem à mesma turma e possuem exatamente as mesmas caracteŕısticas. Para cada

classe de equivalência C, podem-se criar restrições artificiais que imponham uma ordem

dentro de C.

Para cada aula A, também é realizada uma estimativa da influência de A na complexi-

dade do problema. As aulas são postas em ordem decrescente de complexidade, de forma

que, em cada nó de decisão, seja escolhida, dentre as variáveis com domı́nio de tamanho

mı́nimo, a aula de maior complexidade.

Na execução do problema, faz-se a distribuição nas preferências, em ordem crescente

de “viabilidade”. Para cada preferência, exploram-se primeiramente os casos em que as

preferências são satisfeitas. Os objetivos dessa forma de distribuição, tendo em vista que

a busca é feita em profundidade, são:

• Fazer com que as soluções “boas” sejam encontradas primeiras. Em particular, as

soluções perfeitas (ou seja: que têm todas as preferências satisfeitas), caso existam,

são as primeiras a aparecerem na busca. Com isso, a busca terminará rapidamente

nos casos de problemas que têm ao menos uma solução perfeita.

• Caso esteja correta a estimativa feita pelo programa para a “viabilidade” das pre-

ferências, a ordenação das preferências terá um papel crucial no desempenho, pois

os casos “mais viáveis” serão explorados antes.

Faz-se a distribuição (obrigatória, para que o problema possa ser resolvido) nos horários

de ińıcio, utilizando-se uma estratégia que consiste em escolher primeiramente a variável

(no caso, a aula) mais restrita (com menos horários de ińıcio posśıveis) assim, será esco-

lhida a variável mais ”cŕıtica”, dentre as que têm domı́nio de tamanho mı́nimo, para em

seguida, escolher o valor menos restritivo para esta variável, (ou seja: tentar primeiro o

valor menos restritivo e depois os outros valores).
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No próximo capitulo são apresentados os resultados bem como as considerações finais

a este trabalho.
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Caṕıtulo 6

Resultados e Considerações Finais

Verifica-se pelos resultados apresentados no Apêndice D, a sáıda por antecipação da

solução, esta que converge para um ”ótimo”ocorre de forma rápida e, em curto tempo

de execução, neste caso não são respeitadas as preferências dos professores, mas sim as

restrições de horários, (restrições invioláveis).

A busca de resultados que objetivam não infligir as preferências, restrições violáveis, de

horários dos professores, tem-se que o arquivo de sáıda Apêndice E, o qual o resultado com

os domı́nios da execução para ”ótimo”e os domı́nios violados de cada professor atribuindo-

lhes um custo que é incrementado a cada preferência não satisfeita. O algoritmo em sua

execução para esta opção apresenta um esforço computacional relativamente maior que

no primeiro caso de solução ótima. Para este caso de satisfabilidade de preferencias, em

que, constata-se um consumo de tempo polinomial na geração de matrizes de horários,

especialmente as restrições de preferencias que possuem um domı́nio amplo e convergente

entre os professores. Contudo existe a opção de parada a qualquer momento de execução

sem que ocorra danos ou perdas as soluções já encontradas.

Diante do exposto, pode-se dizer que a abordagem utilizada conseguiu atender os

objetivos propostos neste trabalho. O tempo gasto pelo algoritmo em CLP é muito

inferior ao tempo despendido na solução manual, e a qualidade das soluções finais obtidas

mostra que a sua utilização, na prática, são benéficas as instituições de ensino, uma

vez que reduzirá a quantidade de pessoas envolvidas na programação dos quadros de

horários, além da vantagem de gerar, não apenas uma, mas várias soluções, que podem

ser efetivamente utilizadas.

No que se refere ao escopo em estudar as CLP, embora seja uma área relativamente

nova, surgiu com o objetivo de ser uma linguagem eficiente. As pesquisas, que levaram

ao surgimento da classe de linguagens de programação em lógica com restrições, foram

motivadas em grande parte pela necessidade de ter mecanismos especiais para manipular

classes de problemas combinatoriais que possuem complexidade NP-completo. Nesses

problemas, é posśıvel restringir a árvore de busca através do uso de equações que delimitam
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o escopo de variáveis, isto é, a inclusão de restrições permite a poda antecipada da árvore

de execução. Isso é feito pelas técnicas de consistência. Outro motivo para o surgimento

dessas linguagens é a busca por uma maior flexibilidade na manipulação de equações

aritméticas.

Deste modo, existem duas formas de descrever CLP: (1) é um paradigma fundamen-

tado na satisfação de restrições, onde os objetivos são tratados como restrições e manipu-

lados por propagação; (2) é a programação em lógica com a unificação substitúıda pela

resolução de restrições em um domı́nio computacional. A primeira definição se refere às

implementações com técnicas de consistência e a segunda às do esquema CLP(X). Uma

nova linha chamada de propagação generalizada une esses dois conceitos. A idéia principal

da propagação generalizada é usar as restrições dispońıveis em um domı́nio computacional

para gerar restrições gerais sobre as variáveis do problema.

CLP tem sido alvo de inúmeras pesquisas nos últimos anos, tanto nas construções

de aplicações como de mecanismos para aumento de desempenho. Um dos aspectos que

começam a ser explorados é a execução paralela. A propagação de restrições nas técnicas

de consistência pode ser efetuada em paralelo, podendo ocorrer concorrentemente e assin-

cronamente até que não existam mais reduções posśıveis no domı́nio. O resultado final é

obtido independente do comportamento da execução, Porem, a programação e execução

paralela a partir de linguagens que seguem o esquema CLP, sejam mais complexas.
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Apêndice A

Código Fonte

import

FD

Schedule

Space

Adaptador

export

ScriptHorarios

Ordem

define

PesoMaximo = 5

fun {ScriptHorarios NumDias TurmasEntrada GruposTurmas PreferenciasEntrada

RestrProfEntrada Foco}

TamanhoUnidade = 5

UnidadesPorDia = (24*60) div TamanhoUnidade

Aulas

NumAulas

Turmas

Grupos

Professores

Preferencias

NumPreferencias

RestrProfessores

MatrizExclMut

proc {Falhas Inicios Duracoes NaoSatisfeitas}

NaoSatisfeitas = {FD.list {List.length Preferencias} 0#PesoMaximo}

{List.forAllInd Preferencias
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proc {$ IndPref Preferencia}

AulasDoProf = {Dictionary.get Professores Preferencia.prof}

Indesejados = Preferencia.indesejados

Peso = Preferencia.peso

AlgumaNaoSatisfaz

in

{List.foldL AulasDoProf

fun {$ Atual NumAula}

{List.foldL Indesejados

fun {$ ResultAtual I#F}

{FD.disj ResultAtual

{FD.conj Inicios.NumAula <: F

Inicios.NumAula+Duracoes.NumAula >: I} $}

end

Atual $

}

end

0 AlgumaNaoSatisfaz

}

{List.nth NaoSatisfeitas IndPref} =: AlgumaNaoSatisfaz*Peso

end

}

end

[Aulas Turmas Grupos Professores Preferencias RestrProfessores

MatrizExclMut] =

{Adaptador.adaptaAoScript NumDias TurmasEntrada GruposTurmas

PreferenciasEntrada RestrProfEntrada Foco UnidadesPorDia TamanhoUnidade}

in

NumAulas = {Record.width Aulas}

NumPreferencias = {List.length Preferencias}

proc {$ Solucao}

Inicios = {FD.tuple inicios NumAulas 0#(UnidadesPorDia*NumDias)}

Dias = {FD.tuple dias NumAulas 1#NumDias}

Duracoes = {Record.map Aulas fun {$ Aula} Aula.dur end}

GruposExclMut = {List.append Grupos {Dictionary.items Professores}}

NaoSatisfeitas

TurmasSolucao = {Dictionary.new}

Violadas

SomaFalhas = {FD.int 0#(NumPreferencias*PesoMaximo)}
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proc {Distribuidor HorariosDeInicio}

fun {DicionarioDeRestr I1 V1 Indices}

DicRestr = {Dictionary.new}

fun {TamAposRestr I2}

FimI1 = V1 + Duracoes.I1

DurI2 = Duracoes.I2

in

{List.foldL {FD.reflect.domList Inicios.I2}

fun {$ Cont ValorI2}

if FimI1 =< ValorI2 orelse ValorI2 + DurI2 =< V1 then

Cont+1

else Cont end

end

0

}

end

in

{List.forAll Indices

proc {$ Ind}

TamAposRestrIndice = {TamAposRestr Ind}

QuantAtual =

{Dictionary.condGet DicRestr TamAposRestrIndice 0}

in

{Dictionary.put DicRestr TamAposRestrIndice QuantAtual+1}

end

}

DicRestr

end

fun {ComparaRestr RestrV1 RestrV2}

fun {ComparaTam T1#_ T2#_}

T1 < T2

end

ListaOrdV1 = {List.sort {Dictionary.entries RestrV1}

ComparaTam}

ListaOrdV2 = {List.sort {Dictionary.entries RestrV2}

ComparaTam}

fun {Melhor L1 L2}

case L1 of nil then true

[] H1|T1 then

case L2 of nil then false

[] H2|T2 then

if H1.1 == H2.1 then

if H1.2 == H2.2 then
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{Melhor T1 T2}

else H1.2 < H2.2 end

else H1.1 > H2.1 end

end

end

end

in

{Melhor ListaOrdV1 ListaOrdV2}

end

{Space.waitStable}

Indet = {Record.filter HorariosDeInicio

fun {$ I} {FD.reflect.size I} > 1 end

}

in

case {Record.arity Indet}

of nil then skip

[] H|_ then

IndMaisRestr#MaisRestrita#_ =

{Record.foldLInd Indet

fun {$ IndAtual I#Var#TamMin X}

if {FD.reflect.size X} < TamMin then

IndAtual#X#{FD.reflect.size X}

else

I#Var#TamMin

end

end

H#Indet.H#{FD.reflect.size Indet.H}

}

ValoresPossiveis = {FD.reflect.domList MaisRestrita}

LinhaMaisRestr = {Array.get MatrizExclMut IndMaisRestr}

IndetExclMut =

{Record.filterInd Indet

fun {$ IndAtual Var}

{Array.get LinhaMaisRestr IndAtual}

end

}

MenosRestritivo#_ =

{List.foldL ValoresPossiveis.2

fun {$ MenosRestrCorrente#DicCorrente Valor}

Dicionario =

{DicionarioDeRestr IndMaisRestr Valor

{Record.arity IndetExclMut}}

in
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if {ComparaRestr Dicionario DicCorrente} then

Valor#Dicionario

else MenosRestrCorrente#DicCorrente end

end

ValoresPossiveis.1#({DicionarioDeRestr IndMaisRestr

ValoresPossiveis.1

{Record.arity IndetExclMut}})

}

in

choice

MaisRestrita =: MenosRestritivo

{Distribuidor Indet}

[] MaisRestrita \=: MenosRestritivo

{Distribuidor Indet}

end

end

end

in

Solucao = solucao(turmas:TurmasSolucao violadas:Violadas

falhas:SomaFalhas)

NaoSatisfeitas = {Falhas Inicios Duracoes}

{FD.sum NaoSatisfeitas ’=:’ SomaFalhas}

{Record.forAllInd Inicios

proc {$ Numero Inicio}

Dias.Numero - 1 =: {FD.divD Inicio UnidadesPorDia}

end

}

{For 1 NumAulas 1

proc {$ NumAula}

Inicios.NumAula :: Aulas.NumAula.hor

end

}

{List.forAll RestrProfessores

proc {$ Restricao}

HorariosImpossiveis = Restricao.impossiveis

in

{List.forAll {Dictionary.get Professores Restricao.prof}

proc {$ Aula}
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{List.forAll HorariosImpossiveis

proc {$ HI#HF}

{FD.disj Inicios.Aula =<: HI - Duracoes.Aula

Inicios.Aula >=: HF 1}

end

}

end

}

end

}

{List.forAll {Dictionary.items Turmas}

proc {$ Turma}

{List.forAllTail Turma.aulas

proc {$ Tail}

case Tail

of Prim|Resto then

{List.forAll Resto

proc {$ Outra}

Distancia in

if (Aulas.Prim.dur == Aulas.Outra.dur) andthen

(Aulas.Prim.hor == Aulas.Outra.hor) then

Inicios.Prim + Duracoes.Prim =<: Inicios.Outra

end

Distancia::(Turma.dist.min)#(Turma.dist.max)

{FD.distance Dias.Prim Dias.Outra ’=:’ Distancia}

end

}

else skip end

end

}

end

}

{Schedule.taskIntervals GruposExclMut Inicios Duracoes}

{For 1 NumAulas 1

proc {$ Numero}

ExclMut = Aulas.Numero.exclMut

in

{List.forAll ExclMut

proc {$ NumOutra}

{FD.disjoint Inicios.Numero Duracoes.Numero

Inicios.NumOutra Duracoes.NumOutra}

end
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}

end

}

{List.forAll {Dictionary.items Turmas}

proc {$ Turma}

if Turma.horVaria then

IniciosNoDia =

{List.map Turma.aulas

fun {$ NumAula} {FD.modI Inicios.NumAula UnidadesPorDia} end

}

in

{FD.distinct IniciosNoDia}

end

end

}

if Foco == otima then

{List.forAll NaoSatisfeitas

proc {$ NaoSatisf}

{Space.waitStable}

choice NaoSatisf =: 0 [] NaoSatisf >: 0 end

end

}

end

{Distribuidor Inicios}

{List.forAll {Dictionary.entries Turmas}

proc {$ IdTurma#Turma}

AulasSolucao =

{List.map Turma.aulas

fun {$ NumAula}

HorMinutos =

(Inicios.NumAula mod UnidadesPorDia) * TamanhoUnidade

in

aula(dia:Dias.NumAula

hor:(HorMinutos div 60)#(HorMinutos mod 60)

dur:(Duracoes.NumAula*TamanhoUnidade))

end

}

in

{Dictionary.put TurmasSolucao IdTurma AulasSolucao}

59



end

}

if Preferencias \= nil then

{List.foldL Preferencias

fun {$ ListaAtual Pref}

Indesejados = Pref.indesejados

Professor = Pref.prof

AulasQueViolam =

{List.foldL {Dictionary.get Professores Professor}

fun {$ Atual Aula}

Viola =

{List.foldL Indesejados

fun {$ ResultAtual HI#HF}

ResultAtual orelse

(Inicios.Aula < HF andthen

Inicios.Aula + Duracoes.Aula > HI)

end

false $

}

in

if Viola then

TotalMinutos =

(Inicios.Aula mod UnidadesPorDia)*TamanhoUnidade

Acrescentar =

aula(turma:Aulas.Aula.turma dia:Dias.Aula

hor:((TotalMinutos div 60)#(TotalMinutos mod 60))

dur:(Aulas.Aula.dur*TamanhoUnidade))

in

Acrescentar|Atual

else

Atual

end

end

nil $

}

in

if AulasQueViolam == nil then

ListaAtual

else

{List.append ListaAtual

[violada(prof:Professor aulas:AulasQueViolam

peso:Pref.peso)]}

end

end
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nil Violadas

}

else Violadas = nil end

end

end

proc {Ordem SolucaoVelha SolucaoNova}

SolucaoVelha.falhas >: 0

SolucaoVelha.falhas >: SolucaoNova.falhas

end

end
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Apêndice B

Execução do Programa em Ambiente

Mozart

Para execução do programa, é necessário compilar cada arquivo. Para isso, execute:

• ozc -c Adaptador.oz -o Adaptador.ozf

• ozc -c Nucleo.oz -o Nucleo.ozf

• ozc -c Resolvedor.oz -o Resolvedor.ozf

• ozc -c Horarios.oz -o Horarios.ozf

Os passos acima são suficientes para que seja posśıvel executar o programa: Que assim

tem-se a compilação dos módulos como segue:

B.1 Módulos Nucleo.oz e Adaptador.oz

O módulo Nucleo contém como principal procedimento (ScriptHorarios) recebe os da-

dos de entrada de um problema e devolve um procedimento capaz de resolver o problema
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dado. Outro procedimento implementado (Ordem) é importante como definição do con-

ceito de solução ótima. O procedimento recebe duas soluções e cria um propagador para

a restrição de que a segunda solução deve ser melhor que a primeira.

O primeiro passo executado pelo procedimento é transformar, com o aux́ılio do módulo

Adaptador, aos dados de entrada para um formato mais facilmente manipulável. Assim,

o procedimento AdaptaAoScript (o único do módulo Adaptador) produz as seguintes

estruturas de dados:

• Aulas : uma tupla de aulas, com todas as aulas da entrada, ou seja, todas as aulas

de todas as turmas. A tupla é criada em ordem decrescente segundo uma avaliação

que mede o grau de interferência de uma aula com as outras aulas do problema.

As aulas são armazenadas na forma aula(turma:IdTurma dur:Dur hor:Horarios ex-

clMut:ExclMut), onde:

– IdTurma é o identificador único da turma a que essa aula pertence.

– Dur é a duração desta aula, em unidades.

– Horarios é a lista de horários posśıveis, sendo cada horário apenas um número

inteiro.

– ExclMut é a lista de aulas que possuem exclusão mútua com esta. A lista é

composta apenas de números, cada um correspondendo a uma aula da tupla

de aulas.

• Horarios é a lista de horários posśıveis, sendo cada horário apenas um número

inteiro.

• ExclMut é a lista de aulas que possuem exclusão mútua com esta. A lista é composta

apenas de números, cada um correspondendo a uma aula da tupla de aulas.

• Turmas : um dicionário, indexado pelos identificadores únicos das turmas, tendo,

em cada posição, um registro na forma turma(aulas:AulasDaTurma dist:Dist hor-

Varia:HorVaria), onde:

– AulasDaTurma são as aulas desta turma, na forma de uma lista de números,

cada um correspondendo a uma aula da tupla Aulas.

– Dist e HorVaria são idênticos aos campos correspondentes no dicionário de

turmas dos dados de entrada.

• Grupos é uma lista de listas de números de aulas, sendo que cada sub-lista corres-

ponde a um grupo de exclusão mútua de aulas.
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• Professores é um dicionário, indexado pelos identificadores únicos dos professores,

sendo que cada posição contém uma lista de números de aulas, correspondendo às

aulas deste professor.

• Preferencias é uma lista com elementos na forma pref(prof:Prof indesejados:Indesejados

peso:Peso dificuldade:Dificuldade numDias:NumDias), onde:

– Prof é o professor que tem esta preferência.

– Indesejados é a lista dos intervalos indesejados nesta preferência (pela última

vez, alerta-se para o fato de que a forma adotada para um horário é o número

de unidades desde o ińıcio do primeiro dia).

– Peso é o peso desta preferência.

– NumDias : seja IndAf a lista de intervalos indesejados que afetam*** alguma

aula. Então, NumDias é o número de dias que aparecem na lista IndAf. Esse

número também será utilizado para estimar a dificuldade de se satisfazer uma

preferência.

B.2 Módulo Horarios.oz

Este módulo provê uma interface texto simples com o usuário. Não há nada complexo

em seu funcionamento, que pode ser resumido da seguinte maneira:

• Obtenção dos nomes dos arquivos de entrada e de sáıda (argumentos de linha de

comando). Abertura do arquivo de entrada e obtenção dos dados.

• Obtenção da opção do usuário, que pode ser uma destas duas: gravar apenas a

solução ótima no arquivo de sáıda; buscar uma solução qualquer, gravá-la no arquivo

de sáıda e, a partir dáı, repetir o processo de buscar uma solução melhor que a atual,

gravando-a no arquivo de sáıda.

• Criação de um resolvedor (obtido a partir do módulo Resolvedor.oz) para o pro-

blema. Abertura do arquivo de sáıda.

• Inicialização de uma thread que lê a entrada padrão até que seja digitado sair¡Enter¿

(quando isso acontece, a aplicação é encerrada, de forma adequada).

Como o aux́ılio do resolvedor criado, é feita a resolução do problema, da forma indicada

pelo usuário, e a gravação dos dados de sáıda.
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B.3 Módulo Resolvedor.oz

Este módulo é bem mais complexo que o anterior. Seu objetivo é fornecer uma interface

entre o módulo que efetivamente resolve o problema (Nucleo.oz ) e o módulo Horarios.oz.

Com isso, é posśıvel fazer mais algumas otimizações na resolução do problema.

A interface deste módulo é o procedimento CriaResolvedor.

B.3.1 Procedimento CriaResolvedor

Dados de entrada:

• O número de dias nos quais devem ser distribúıdas as aulas.

• Um dicionário de turmas, indexado por átomos que identificam unicamente as tur-

mas. Cada posição deste dicionário contém um registro turma(prof:P exclMut:E

aulas:Aulas dist:dist(min:Mi max:Ma) horVaria:B), onde: P é um átomo que iden-

tifica unicamente o professor desta turma. E é uma lista de átomos identificando

turmas. Cada turma que aparece nesta lista indica uma turma que tem exclusão

mútua com esta.

• Aulas é uma lista de aulas, cada uma sendo um registro aula(dur:D hor:LH), onde

D é a duração da aula em minutos e LH é a lista de horários em que a aula pode

começar (cada um na forma Dia#Hora#Minuto).

• Mi é a distância mı́nima (em dias) que pode haver entre duas aulas desta turma.

Ma é análogo (para a distância máxima).

• B pode ser true (indicando que duas aulas desta turma não podem começar no

mesmo horário do dia) ou false.

• Uma lista de listas de turmas. Cada uma das sub-listas indica um grupo de exclusão

mútua.

• Uma lista de preferências, cada uma na forma pref(prof:P indesejados:I peso:P),

onde I é a lista de horários indesejados pelo professor, nesta preferência. Cada

elemento da lista I tem a forma Dia#HI#HF, sendo HI a hora de ińıcio e HF a hora

de fim do intervalo.

• Uma lista de restrições de horários dos professores, contendo elementos na forma

restrProf(prof:Prof impossiveis:LI), sendo LI a lista de intervalos (no mesmo formato

utilizado nas preferências) em que o professor Prof não pode dar aula.

Sáıda: O procedimento CriaResolvedor devolve um registro na forma resolvedor (pro-

ximaSolucao:ProximaSolucao pausa:Pausa solucaoOtima:SolucaoOtima), onde:
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• ProximaSolucao é um procedimento que busca uma solução melhor que a última

encontrada e devolve a nova solução numa lista de um elemento (ou nil, caso não

exista solução melhor que a última encontrada).

• Pausa é um procedimento que interrompe a busca atual (caso haja uma busca em

execução).

• SolucaoOtima é um procedimento que busca a melhor solução posśıvel para o pro-

blema e devolve esta solução numa lista de um elemento (ou nil, caso não exista

solução).

Importante: após uma chamada ao procedimento Pausa, não é recomendado cha-

mar novamente o procedimento ProximaSolucao (ou SolucaoOtima), pois, devido à im-

plementação desses procedimentos, o comportamento resultante provavelmente não será

o esperado. Observe que não há problemas em chamar SolucaoOtima após chamadas a

ProximaSolucao.

Funcionamento: O procedimento CriaResolvedor funciona da seguinte maneira:

• É criada uma lista de objetos Search.object, obtida a partir do procedimento Cria-

ObjetosResolvedores, que divide o problema dado em subproblemas independentes.

• Os subproblemas são resolvidos na ordem dada por essa lista de objetos.

• NumObjResolvedores é o número de subproblemas existentes.

• Existe uma célula (ProblemaAtual) que guarda o número do próximo subproblema

que deve ser resolvido.

• Existe uma célula (SolucaoAtual) que guarda a melhor solução encontrada até o

momento.

Procedimento ProximaSolucao: Quando é chamado pela primeira vez, este proce-

dimento obtém a primeira solução de cada subproblema e utiliza UneSolucoes para gerar

a primeira solução do problema original.

Nas chamadas seguintes, os subproblemas são resolvidos, um por vez, da seguinte

maneira:

• Se todos os subproblemas já foram resolvidos (ProblemaAtual == NumObjResol-

vedores+1), a resposta é nil.

• Se não: Encontra a próxima solução do próximo subproblema que deve ser resolvido.

• Se existir solução, a solução do problema original é atualizada e dada como resposta.
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• Se não existir solução, incrementa-se ProblemaAtual e volta-se ao passo 1.

Procedimento SolucaoOtima: Chama o método stop de cada objeto Search.object

da lista ObjetosResolvedores.

Procedimento CriaObjetosResolvedores: Encontra todos os professores cujas

turmas não possuem exclusão mútua com nenhuma turma de nenhum outro professor.

Os professores encontrados são os chamados professores independentes.

• Cada um desses professores (suas turmas, suas preferências e suas restrições de

horários) forma um subproblema independente.

• Os professores restantes formam outro subproblema independente.

• Observe que, se construirmos um grafo não-dirigido da seguinte maneira:

• Cada vértice representa um professor.

• Existe uma aresta entre o professor A e o professor B se e somente se existe al-

guma disciplina do professor A que possui exclusão mútua com alguma disciplina

do professor B.

• Então, cada componente conexo deste grafo forma um subproblema independente

do problema original.

Isso posto, o procedimento CriaObjetosResolvedores encontra os vértices isolados do

grafo de professores. Um algoritmo mais forte (para encontrar todos os componentes

conexos) não foi implementado apenas por limitações no tempo de desenvolvimento.

Procedimento Execução: Após a compilação dos módulos a cima, é necessario a

chamada de horarios.exe para a execução da programa sobre a entrata horarios01.txt e

saida horarios.saida

Este procedimento faz com que o arquivo de entrada, Apêndice C, seja carregado pelo

sistema, aguardando a especificação da opção de execução.
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Caso seja executado a opção 1, o programa tentará antecipar o aparecimento da solução

ótima. O que reduz consideravelmente o tempo de execução. Para resultado a esta

alternativa, tem-se explicitado o Apêndice D.

A escolha pela execução completa das soluções possiveis, opção 2, o programa exe-

cutará todas as soluções, independente de seu custo, apresenteando-as como resultado.

Em consequencia, tem-se que o desempenho a esta operação é extremamaente superior

a busca por antecipação. Como arquivo de saida a esta escolha tem-se como exemplo o

Apêndice E.
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Apêndice C

Input de Dados para o Programa

Numero de dias

5

Numero de turmas

38

UFGCC01T01

Marcio

0

2

100

1:8:30 1:10:30 2:8:30 2:10:30 3:8:30 3:10:30 4:8:30 4:10:30 5:8:30 5:10:30

100

1:8:30 1:10:30 2:8:30 2:10:30 3:8:30 3:10:30 4:8:30 4:10:30 5:8:30 5:10:30

2 2

1

UFGCC01T02

Liliane

0

2

100

1:8:15 1:10:15 2:8:15 2:10:15 3:8:15 3:10:15 4:8:15 4:10:15 5:8:15 5:10:15

100

1:8:15 1:10:15 2:8:15 2:10:15 3:8:15 3:10:15 4:8:15 4:10:15 5:8:15 5:10:15

2 3

1

UFGCC01T03

Fabiola

0

2

100

1:7:40 1:9:35 2:7:40 2:9:35 3:7:40 3:9:35 4:7:40 4:9:35 5:7:40 5:9:35

100

1:7:40 1:9:35 2:7:40 2:9:35 3:7:40 3:9:35 4:7:40 4:9:35 5:7:40 5:9:35
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3 3

1

UFGCC01T04

Nadia

0

2

100

2:8:0 2:9:50 3:8:0 3:9:50 4:8:0 4:9:50 5:8:0 5:9:50

100

2:8:0 2:9:50 3:8:0 3:9:50 4:8:0 4:9:50 5:8:0 5:9:50

2 2

1

UFGCC01T05

Roberto

0

2

100

1:8:0 1:9:35 2:8:0 2:9:35 3:8:0 3:9:35 4:8:0 4:9:35 5:8:0 5:9:35

100

1:8:0 1:9:35 2:8:0 2:9:35 3:8:0 3:9:35 4:8:0 4:9:35 5:8:0 5:9:35

2 3

1

UFGCC01T06

Marcos

0

2

100

1:8:0 1:9:40 2:8:0 2:9:40 3:8:0 3:9:40 4:8:0 4:9:40 5:8:0 5:9:40

100

1:8:0 1:9:40 2:8:0 2:9:40 3:8:0 3:9:40 4:8:0 4:9:40 5:8:0 5:9:40

2 3

1

UFGCC02T01

Ivan

0

2

110

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

110

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC02T02

Verissimo

0
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2

90

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

90

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC03T01

Acrisio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T02

Marcio II

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T03

Alex

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T04

Dino

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0
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2 3

1

UFGCC03T05

Joao Eduardo

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T06

Valquiria

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T07

Junior

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T08

Marcio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T09

Ivan

0
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2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T10

Marcos

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T11

Liliane

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC03T12

Antonio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC04T45

Acrisio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0
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2 3

1

UFGCC05T45

Roberto

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC06T45

Valquiria

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC07T45

Marcio II

1

UFGCC14T45 UFGCC15T45 UFGCC11T45

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC08T45

Alex

1

UFGCC14T45 UFGCC11T45

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC09T45
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Verissimo

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC10T45

Dino

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC11T45

Alex

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC12T45

Junior

1

UFGCC13T45

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC14T45

Acrisio

1

UFGCC13T45

2
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100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC15T45

Joao Eduardo

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC16T45

Marcos

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 3

1

UFGCC13T45

Liliane

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC17T45

Nadia

1

UFGCC13T45

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0
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2 3

1

UFGCC18T45

Valquiria

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC20T45

Antonio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC21T45

Antonio

0

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 4

1

UFGCC19T45

Fabiola

1

UFGCC13T45

2

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

100

1:8:0 1:10:0 2:8:0 2:10:0 3:8:0 3:10:0 4:8:0 4:10:0 5:8:0 5:10:0

2 2

1

Numero de professores que tem restricoes de horarios

5
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Marcio II

3:8:18

Joao Eduardo

2:8:18 3:8:16

Nadia

3:7:13

Roberto

2:7:13 3:7:13

Junior

1:8:13

Numero de grupos de exclusao mutua

3

UFGCC05T45 UFGCC06T45 UFGCC07T45 UFGCC08T45 UFGCC09T45

UFGCC10T45 UFGCC11T45 UFGCC12T45 UFGCC14T45 UFGCC15T45

UFGCC13T45 UFGCC18T45 UFGCC20T45 UFGCC21T45 UFGCC16T45

Numero de preferencias

11

Liliane

1:7:12

1

Acrisio

2:7:12

2

Marcio II

3:7:12

1

Dino

4:7:12

1

Alex

5:7:12

2

Junior

1:7:12

3

Valquiria

2:7:12

1

Antonio

3:7:12

3

Fabiola

4:7:12

4

Marcio
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5:7:12

2

Ivan

1:7:12

2
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Apêndice D

Sáıda por Antecipação da Solução

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 0

* Lista de preferencias violadas *

** Aulas do dia 1 **

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.
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UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

81



UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.
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Apêndice E

Sáıda de Todas as Soluções

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 10

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Liliane

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC01T02, no dia 1, de 10h15min a 11h55min

Turma UFGCC13T45, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Alex

Peso: 2

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC03T03, no dia 5, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Valquiria

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC18T45, no dia 2, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T06, no dia 2, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Antonio

Peso: 3

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC20T45, no dia 3, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Ivan
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Peso: 2

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC02T01, no dia 1, de 10h00min a 11h50min

Turma UFGCC03T09, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.
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----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 8

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Liliane

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC01T02, no dia 1, de 10h15min a 11h55min

Turma UFGCC13T45, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Alex

Peso: 2

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC03T03, no dia 5, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Valquiria

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC18T45, no dia 2, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T06, no dia 2, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Antonio

Peso: 3

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC20T45, no dia 3, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

87



UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 5

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Liliane

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC01T02, no dia 1, de 10h15min a 11h55min
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Turma UFGCC13T45, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Alex

Peso: 2

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC03T03, no dia 5, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Valquiria

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC03T06, no dia 2, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **
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UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 3

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Liliane

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC01T02, no dia 1, de 10h15min a 11h55min

Turma UFGCC13T45, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

Professor: Valquiria

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC03T06, no dia 2, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 2

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Liliane

Peso: 1
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Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC01T02, no dia 1, de 10h15min a 11h55min

Turma UFGCC13T45, no dia 1, de 8h00min a 9h40min

----------------------------

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.
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** Aulas do dia 3 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.
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UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 1

* Lista de preferencias violadas *

Professor: Dino

Peso: 1

Aulas que violam a preferencia:

Turma UFGCC10T45, no dia 4, de 8h00min a 9h40min

Turma UFGCC03T04, no dia 4, de 10h00min a 11h40min

----------------------------

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **

UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.
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UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

97



** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

----------------------------

----------------------------

*** DETALHES DA SOLUCAO ***

Custo (soma das preferencias nao satisfeitas): 0

* Lista de preferencias violadas *

** Aulas do dia 1 **

UFGCC06T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T02: de 8h00min a 9h30min.

UFGCC03T01: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC11T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC16T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC17T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T08: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC19T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC05T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC15T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T02: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T06: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC20T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T10: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T01: de 10h30min a 12h10min.

** Aulas do dia 2 **
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UFGCC01T03: de 7h40min a 9h20min.

UFGCC07T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T03: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC12T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC21T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T09: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T11: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 9h50min a 11h30min.

UFGCC08T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC10T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC13T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T07: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T12: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 3 **

UFGCC14T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC09T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC18T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T02: de 8h15min a 9h55min.

UFGCC01T01: de 8h30min a 10h10min.

UFGCC06T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC11T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T04: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC16T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC19T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC04T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC02T01: de 10h00min a 11h50min.

** Aulas do dia 4 **

UFGCC15T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T02: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC08T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T06: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC20T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T10: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T04: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC01T05: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC02T02: de 10h00min a 11h30min.

UFGCC07T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T01: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T03: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC12T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T05: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC17T45: de 10h00min a 11h40min.
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UFGCC03T08: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC21T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T11: de 10h00min a 11h40min.

** Aulas do dia 5 **

UFGCC05T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC10T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC13T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T07: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC03T12: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC04T45: de 8h00min a 9h40min.

UFGCC02T01: de 8h00min a 9h50min.

UFGCC01T03: de 9h35min a 11h15min.

UFGCC01T06: de 9h40min a 11h20min.

UFGCC14T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC09T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC18T45: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC03T09: de 10h00min a 11h40min.

UFGCC01T02: de 10h15min a 11h55min.

----------------------------

----------------------------
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