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Resumo

As metaheurísticas são algoritmos cuja estratégia visa reduzir o custo computacional

em detrimento da qualidade ótima das soluções. Elas são amplamente utilizadas para

aproximar soluções de problemas de otimização computacionalmente intratáveis. Em-

bora tipicamente de implementação simples, algumas metaheurísticas sofrem por não

possuírem robustez quanto à sintonização de alguns parâmetros de inicialização, o que

demanda um processo de tentativa de valoração muito oneroso devido à sua natureza

empírica. Neste trabalho, apresentamos algumas soluções para esse problema propondo

três novas metaheurísticas baseadas nas abordagens livres de parâmetro, menos é mais

(LIMA) e paralelas, que visam tornar robusto algumas metaheurísticas. Como resulta-

dos, os algoritmos Nelder-Mead Simplificado (SNM), o Simulated Annealing Acoplado

Síncrono (SCSA) e Assíncrono (ACSA), e o Simulated Annealing Acoplado com Órbita

Perpétua (PO-CSA) foram propostos. O SNM é o resultado da abordagem LIMA ao mé-

todo Nelder-Mead (NM). Além de sua implementação possuir muito menos pontos que

o algoritmo original, sua capacidade de realizar vários passos simples o torna capaz de

encontrar melhores resultados do que o NM original mesmo para funções não convexas.

O SCSA e ACSA são implementações paralelas do Simulated Annealing Acoplado (CSA)

que permitem ao usuário a escolha eficiente de uma ou outra versão baseado no tamanho

do problema e no número de otimizadores. A técnica Órbita Perpétua (PO) foi desen-

volvida no intuito de controlar a temperatura de geração do CSA para torná-lo livre de

parâmetros de inicialização. O PO-CSA aproveita a técnica PO combinada com o es-

calonamento automático quase-ótimo da temperatura de aceitação do CSA para tornar a

otimização do CSA mais robusta com relação aos parâmetros de inicialização. Enquanto

que o PO-CSA tem melhor desempenho do que os algoritmos de referência para a mai-

oria das funções objetivo, tanto em qualidade de solução como em tempo de execução,

seu controle da temperatura de geração também se mostrou mais efetivo do que o CSA

original com parâmetros de inicialização ajustados exaustivamente.

Palavras-chave: Nelder-Mead Simplificado, Simulated Annealing Acoplado, Órbita

Perpétua, Otimização Global, Otimização Livre De Parâmetros, Abordagem Menos É

Mais, Paralelismo.



Abstract

Metaheuristics are algorithms whose strategy is to reduce the computational load to

the detriment of the optimal quality of solutions. They are widely used to approximate so-

lutions of computationally intractable optimization problems. Although typically simple

to implement, some metaheuristics suffer because of lack of robustness for tuning some

initialization parameters, which requires a very expensive tuning process due to its empi-

rical nature. In this paper, we present some solutions to this problem by proposing three

new metaheuristics based on free-parameter, less is more (LIMA) and parallel approa-

ches, aiming to make some metaheuristics robust. As results, the algorithms Simplified

Nelder-Mead algorithm (SNM), Syncrhonous (SCSA) and Asynchronous Coupled Simu-

lated Annealing (ACSA), and Perpetual Orbit Coupled Simulated Annealing (PO-CSA)

were proposed. The SNM is the result of the LIMA approach and the Nelder-Mead (NM)

method. While its implementation has far fewer points than the original algorithm, its

ability to perform several simple steps makes it able to find better results than the original

NM even for non-convex functions. The SCSA and the ACSA are parallel implementati-

ons of Simulated Annealing Coupled (CSA) that allow the user to efficiently choose one

or another version based on the size of the problem and the number of optimizer cores.

The Perpetual Orbit (PO) technique was developed to control the generation temperature

of the CSA to make it parameter free. The algorithm PO-CSA takes advantage of the PO

technique combined to the CSA’s automatic quasi-optimal scheduling of the acceptance

temperature to make optimization of the CSA more robust with respect to the initializa-

tion parameters. While the PO-CSA performed better than the reference algorithms for

the majority of the objective functions, both in quality of solution and execution time, its

control of the generation temperature also proved to be more effective than the original

CSA with an exhaustively tuned initialization parameters.

Keywords: Simplified Nelder-Mead, Coupled Simulated Annealing, Perpetual Orbit,

Global Optimization, Parameter-less Optimization, Less Is More Approach, Parallelism.
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PSO Particle Swarm Optimization.

SA Simulated Annealing.

SCSA Synchronous Coupled Simulated Annealing.

SNM Simplified Nelder-Mead.

T gen
k No SA e CSA, Temperatura de geração.

tgeni
k No PO-CSA, Temperatura de geração da i-ésima

solução.

T ac
k No SA, CSA e PO-CSA, Temperatura de aceita-

ção.

uxi
k Na PO, limite superior da variável de dispersão

da i-ésima solução.

ui
k No PO-CSA, limite superior da temperatura de

geração da i-ésima solução.

vsi
k Na PO, variável de dispersão da i-ésima solução.

α No NM, parâmetro de reflexão. No CS, tama-

nho do passo. No Blend-α do GA, um parâme-

tro utilizado na distribuição uniforme. No CSA

e PO-CSA, taxa de crescimento e decaimento da

temperatura de aceitação.

β No NM, parâmetro de expansão. No CS, fator

utilizado no Algoritmo de Mantegna. No Blend-

α do GA, um número de distribuição uniforme.

No PO-CSA, multiplicador de limite.

γ No NM, parâmetro de contração. No CSA e PO-

CSA, termo de acoplamento.

δ No NM, parâmetro de encolhimento. No PO-

CSA, ganho percentual mínimo.

Θ No CSA e PO-CSA, conjunto da soluções cor-

rentes.



τ No SNM, parâmetro de ampliação utilizado na

geração do simplex a partir de um ponto.

σ2 No CSA e PO-CSA, variância da função de pro-

babilidades de aceitação.

σ2
D No CSA e PO-CSA, variância desejada da função

de probabilidades de aceitação.

µ PO-CSA, taxa de crescimento e decaimento do

limite superior e inferior da variável de dispersão.

φ PO-CSA, taxa de crescimento e decaimento da

variável de dispersão.



Capítulo 1

Introdução

As metaheurísticas se tornaram um potencial campo de pesquisa porque os problemas

de otimização tomaram a atenção de muitos devido às suas aplicações em diversos seto-

res da economia (PAN, 2012; MAHDAVI; SHIRI; RAHNAMAYAN, 2015; MIRJALILI,

2015). Além disso, elas geralmente são simples de implementar, não requerem informa-

ções de gradiente, podem ignorar o ótimo local e podem ser usados em uma ampla gama

de problemas de otimização do mundo real (MIRJALILI; LEWIS, 2016).

Elas são técnicas utilizadas com sucesso para a obtenção de soluções aproximadas

de problemas de otimização intratáveis1. Sua principal característica, que as diferencia

das heurísticas, é a composição de procedimento destinado ao escape de bacias atrato-

ras. Estas bacias são as responsáveis pela estagnação do processo de busca da solução

ótima. Segundo Lima Júnior (2009), o sucesso do algoritmo consiste em estabelecer o

equilíbrio entre experimentar novos espaços de busca, mesmo que sejam aparentemente

menos favoráveis, em detrimento daqueles já vivenciados e tidos como geradores de boas

soluções.

Embora sejam simples de implementar, diversas metaheurísticas necessitam da valo-

ração pelo usuário de alguns parâmetros de inicialização que guiam a execução do algo-

ritmo. Entretanto, muitos deles são difíceis de sintonizar por vários motivos, incluindo a

falta de informação estatística útil para sua valoração; o intervalo de operação mal defi-

nido; a necessidade de escaloná-las durante a execução do algoritmo; a dependência do

problema de otimização; e a demanda por um processo de valoração inicial muito oneroso

devido à sua natureza empírica.

As metaheurísticas livres de parâmetros surgem como solução para os problemas re-

lacionados à sintonização dos parâmetros de inicialização. Tais algoritmos são caracte-

rizados por não possuírem parâmetros de inicialização ou por torná-los robustos devido

a um sistema que permite controlar sua valoração durante a execução do algoritmo. São

1Um problema é dito intratável quando não existe um algoritmo que o resolva em tempo polinomial
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exemplos de parâmetros de inicialização que causam grande influência no desempenho do

algoritmo: a temperatura de geração no Simulated Annealing e no Simulated Annealing

Acoplado (KIRKPATRICK et al., 1983; XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010), o fator dos

cruzamentos Blend (ESHELMAN; SCHAFFER, 1993) e Linear (WRIGHT et al., 1991)

no Algoritmo Genético, e os componentes sociais e cognitivos na Otimização por Nuvem

de Partícula (KENNEDY, 1995).

A abordagem Menos é Mais (LIMA, do inglês Less is More Approach), recentemente

publicada por Mladenović, Todosijević e Urošević (2016), surge também como uma ten-

dência para o desenvolvimento de algoritmos de otimização. A sua principal idéia é en-

contrar o número mínimo de mecanismos de pesquisa que simplifique o algoritmo origi-

nal, mas que o permita ser mais eficiente que o atualmente melhor algoritmo na literatura.

Opcionalmente, se o algoritmo baseado em LIMA simplificar um atual método popular e

muito utilizado, ele deverá fornecer melhores soluções no mesmo tempo de execução. São

exemplos da aplicação do LIMA os trabalhos desenvolvidos por Mladenović, Todosijević

e Urošević (2016), Costa, Aloise e Mladenović (2017) e Brimberg et al. (2017).

Uma outra abordagem muito utilizada para o desenvolvimento de metaheurísticas é

a sua implementação em sistemas paralelos. Nelas, os algoritmos conseguem aproveitar

da disponibilidade de núcleos de processamento dos computadores modernos para au-

mentar o desempenho dos algoritmos tanto em qualidade de solução quanto em tempo de

execução (ALBA; LUQUE; NESMACHNOW, 2013).

Neste trabalho, desenvolvemos metaheurísticas seguindo as aborgagens livre de pa-

râmetros, Menos é Mais e paralela. A primeira a ser comentada será fruto da utilização

da abordagem LIMA com o método Nelder-Mead. O algoritmo resultante, chamado de

Nelder-Mead Simplificado, é uma versão mais simples que sua contraparte original por-

que não necessita de n+1 pontos para gerar o simplex, com n sendo a dimensionalidade

do problema. Para tanto, somente cinco pontos são utilizados e uma estratégia simples

de reiniciar o simplex é aplicado. Os resultados experimentais mostraram que o Nelder-

Mead Simplificado obtém melhores soluções que o Nelder-Mead original em todos os

casos de teste quando o mesmo tempo de execução é aplicado a ambos os algoritmos.

A exploração do paralelismo no Simulated Annealing Acoplado resultou em dois al-

goritmos paralelos em memória compartilhada, sendo um de implementação síncrona e

outro assíncrona. Ambos são comparados quanto à qualidade de solução e escalabilidade

paralela. Os resultados mostraram que existe um trade-off dual entre os algoritmos que

permite ao usuário escolher eficientemente um ou outro baseado no tamanho do problema

e no número de otimizadores.

Por último, desenvolvemos uma técnica para tornar o Simulated Annealing Acoplado
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livre de parâmetro. Nele, o único parâmetro de inicialização é denominado como a tem-

peratura de geração, cujo valor inicialmente atribuído deve ser reduzido iterativamente

durante a execução ao seguir um escalonamento monotônico. O processo de valoração

inicial e o escalonamento da temperatura de geração é um processo empírico e oneroso.

O controle da temperatura de geração é proposto através da técnica que denominamos Ór-

bita Perpétua, desenvolvida neste trabalho. O Algoritmo resultante, chamado de PO-CSA,

é robusto quanto à atribuição de todos os parâmetros de inicialização e evita a estagna-

ção da temperatura de geração. Uma versão paralela síncrona deste algoritmo também é

proposta. Os experimentos comparam o PO-CSA com os algoritmos Busca de Cuco via

Vôos de Levi, Algoritmo Genético, Evolução Diferencial e Otimização por Nuvem de

Partícula, assim como o CSA com uma busca exaustiva da temperatura de geração inicial.

Os resultados mostram que o PO-CSA é robusto quanto aos parâmetros de inicialização,

que ele obtém melhores soluções na maioria dos casos, comparado aos quatro algoritmos

de referência, e que supera o Simulated Annealing Acoplado, mesmo com os parâmetros

de inicialização ajustados exaustivamente. Os resultados também mostram que o tempo

de execução do PO-CSA é menor que os demais algoritmos de referência e que sua versão

paralela síncrona é escalável.

1.1 Objetivos

O objetivo desta Tese é propor uma metaheurística para a abordagem LIMA, duas

com aplicação paralela e uma livre de parâmetros de inicialização.

A fim de atingir o objetivo descrito, consideram-se os seguintes objetivos específicos:

• Metaheurística com abordagem LIMA;

– Desenvolver uma metaheurística baseada no Nelder-Mead que pemita a uti-

lização de um número de pontos menor que n+ 1, onde n é a dimensão do

problema;

– Comparar a qualidade da solução com o Nelder-Mead original com o mesmo

tempo de execução;

– Comparar o tempo necessário para que o algoritmo desenvolvido alcance a

solução média do Nelder-Mead original.

• Metaheurística paralela;

– Desenvolver uma versão síncrona e assíncrona do Simulated Annealing Aco-

plado;
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– Validar a qualidade da solução comparando-os com o algoritmo original;

– Comparar o tempo de execução dos algoritmos desenvolvidos através das mé-

tricas de escalabilidade paralela.

• Metaheurística livre de parâmetro

– Desenvolver um método que permita controlar a temperatura de geração do

Simulated Annealing Acoplado;

– Desenvolver uma implementação paralela do algoritmo resultante;

– Validar a qualidade da solução dos algoritmos desenvolvidos com referências

na literatura;

– Comparar o tempo de execução da nova metaheurística e de referências na

literatura, e analisar a sua escalabilidade paralela.

1.2 Composição do trabalho

Este trabalho está composto por 6 capítulos, incluindo a presente introdução, e dois

apêndices. O capítulo 2 reúne informações sobre os problemas de otimização, descreve

em detalhes seis metaheurísticas utilizadas em aplicações científicas que comporão as

referências para comparação com os algoritmos desenvolvidos nesta Tese e mostra as

métricas de escalabilidade paralela. O Capítulo 3 mostra Nelder-Mead Simplificado, al-

goritmo resultante da combinação da abordagem LIMA com o algoritmo o Nelder-Mead,

e os seus resultados experimentais. O Capítulo 4 descreve duas implementações paralelas

do Simulated Annealing Acoplado e mostra os resultados experimentais da comparação

entre elas. No Capítulo 5, são detalhadas a nova técnica Órbita Perpétua, a sua aplicação

ao algoritmo Simulated Annealing Acoplado e os resultados experimentais comparativos.

O Capítulo 6 aborda as considerações finais e propostas para trabalhos futuros. Por fim,

os Apêndices A e B apresentam detalhadamente dois conjuntos de funções objetivo uti-

lizados nos experimentos.



Capítulo 2

Referencial Teórico

O cerne dos problemas de otimização é a busca por valores de variáveis que resul-

tem na maximização ou minimização de funções dentro de um determinado domínio.

Suas aplicações contextualizam uma gama de problemas reais, como projeto de circuitos,

ajuste de controles em processos industriais, estabelecimento de rotas de mínimo custo e

definição de estratégias de tráfego de informação. Algumas definições sobre problemas de

otimização e a contextualização das metaheurísticas, como métodos que visam encontrar

soluções quase-ótimas, estão descritas nas seções deste capítulo.

2.1 Problemas de Otimização

Assumindo a convenção de minimização, um problema de otimização matemática, ou

somente problema de otimização, tem a forma

Minimizar f0(x)

Sujeito a fi(x)≤ bi, i = 1, . . . ,m.
(2.1)

O vetor x = (x1, . . . ,xn) é a variável de otimização do problema, a função f0 : Rn→R

é a função objetivo, as funções fi : Rn→ R, i = 1, . . . ,m são as restrições da função, e as

constantes b1, . . . ,bm são os limites das restrições (BOYD; VANDENBERGHE, 2004).

Um ponto x é viável se ele satisfaz as restrições. Um problema é considerado viável se

existe ao menos um ponto viável. O vector x∗ é chamado ótimo, ou a solução do problema,

se ele for viável e possuir o menor valor da função objetivo, ou seja, para qualquer z com

f1(z)≤ b1, . . . , fm(z)≤ bm, temos f0(z)≥ f0(x∗).

Os problemas de otimização são geralmente separados em famílias ou classes, carac-

terizados por uma forma particular do objetivo ou da restrição. Quando um problema não

possui restrição, ele é chamado irrestrito. Um problema pode ser chamado linear se a

função objetivo e suas restrições f0, . . . , fm são lineares, ou seja, satisfazem
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fi(αx+βy) = α fi(x)+β fi(y), (2.2)

para todo x,y ∈ R
n e todo α,β ∈ R. Ele é chamado de não linear se o problema de

otimização não satisfaz esta condição.

Um problema também pode ser classificado em relação à sua convexidade. Um pro-

blema de otimização côncavo é aquele na qual a função objetivo e as restrições são côn-

cavos, o que significa que elas satisfazem a desigualdade (BOYD; VANDENBERGHE,

2004)

fi(αx+βy)≥ α fi(x)+β fi(y), (2.3)

para todo x,y ∈ R
n e todo α,β ∈ R, com α+ β = 1, α ≥ 0, β ≥ 0. Uma função con-

vexa é aquela que a função objetivo e as restrições são convexas, isto é, elas obedecem a

desigualdade

fi(αx+βy)≤ α fi(x)+β fi(y), (2.4)

para todo x,y ∈ R
n e todo α,β ∈ R, com α+β = 1, α≥ 0, β ≥ 0. Existe ainda um tipo

de função chamada de não convexa, cuja definição não atende aos critérios definidos para

a função convexa. Uma função não convexa é, em geral, nem convexa nem côncava. A

Figura 2.1 mostra dois exemplos de funções não convexas.

Figura 2.1: Funções não convexas. (a) Função Ackley. (b) Função Rastrigin

(a) (b)

Fonte: EvoCoBR (2018).

Em sua Tese de Doutorado, Wanufelle (2007) comenta que os problemas não conve-
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xos são difíceis de tratar porque, uma vez que possam existir diversos mínimos locais1, a

condição para o mínimo global2 não é garantida. Métodos globais para problemas con-

vexos, como Método do Gradiente, não são tão eficientes porque não possuem métodos

de escape de bacias atratoras. Além disso, a elevada complexidade dos problemas pode

torná-lo intratável, dado que o tempo para solucioná-lo de forma exata seria impraticável.

As metaheurísticas, então, destacam-se como métodos eficientes para a aproximação de

solução de problemas de otimização, especialmente os não convexos. Elas serão comen-

tadas na próxima seção.

2.2 Metaheurísticas

Os problemas de otimização são aqueles cujo objetivo é encontrar um ponto ótimo

(máximo ou mínimo) de uma função/problema sobre um certo domínio. Nestes proble-

mas, a modelagem matemática é fundamental porque é quem descreve o comportamento

do problema. Os algoritmos exatos são uma sequência de instruções bem definidas que

garantem a otimilidade desses problemas. São exemplos os Algoritmo Simplex (DANT-

ZIG, 1951) e Branch and Bound (LAND; DOIG, 1960). Os métodos clássicos de otimi-

zação frequentemente utilizados em aplicações científicas consistem, normalmente, em

métodos baseados em matriz Hessiana (TAHK et al., 2009) e em métodos baseados em

gradientes (HAUPT, 1995), conforme comenta Civicioglu e Besdok (2013). Entretanto,

torna-se muito difícil a otimização por métodos clássicos quando a derivada da função

objetivo não pode ser calculada. Assim, é comum o uso de heurísticas e metaheurísticas

na otimização de funções não-diferenciáveis ou não-lineares, cuja resolução ou é impossí-

vel ou muito difícil através dos métodos clássicos (DORIGO; MANIEZZO; COLORNI,

1996; STORN; PRICE, 1997; CLERC; KENNEDY, 2002; TRELEA, 2003; NOWAK;

CIRPKA, 2004; YANG, 2005; ONG et al., 2006; KARABOGA; AKAY, 2009; YANG;

DEB, 2010; DAS et al., 2011).

As heurísticas são estratégias encontradas para reduzir o custo computacional em de-

trimento da qualidade ótima das soluções. Uma heurística pode ser definida com um

algoritmo que encontra um solução factível, não necessariamente a melhor, em um tempo

computacional razoável. Dentre as diversas heurísticas, podemos destacar:

• Heurísticas de Construção, na qual a solução é construída elemento por elemento

1Uma função f tem um mínimo local no ponto x* se f (x*)< f (x) para todo x pertencente ao espaço de
busca a um distância máxima ε de x*.

2Uma função f tem mínimo global no ponto x* se f (x*) < f (x) para todo x pertencente ao espaço de
busca.
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seguindo algum critério. Surge, então, o método do vizinho mais próximo, da in-

serção mais barata e da inserção mais distante como exemplos;

• Heurísticas de Busca em Vizinhança, como a busca local, na qual uma boa solução

é encontrada (chamada de solução vizinha) a partir de uma solução inicial viável

aprimorada com operações de inserção, remoção ou troca;

• Heurísticas Híbridas, formadas pela união de duas ou mais heurísticas.

A eficácia das heurísticas é comprometida pela impossibilidade de escapar de bacias

atratoras. Surgem, portanto, as metaheurísticas, que são métodos populares nas últimas

décadas que orquestram uma interação entre procedimentos de refinamento local, seme-

lhante às heurísticas, mas que também possuem estratégias de alto nível para criar pos-

sibilidades de escapes de ótimos locais no intuito de desempenhar uma busca robusta no

espaço de soluções (ALBA, 2005; GENDREAU; POTVIN, 2010).

Ao longo do tempo, as metaheurísticas passaram a incluir procedimentos que utili-

zam estratégias para superar a armadilha de otimalidade local em espaços complexos de

soluções, especialmente os processos que utilizam uma ou mais estruturas de vizinhança

como um meio de definição de movimentos admissíveis para a transição de uma solução

para outra. O poder das metaheurísticas residem em sua capacidade de lidar com proble-

mas complexos sem ou com pouco conhecimento do espaço de busca e, portanto, elas são

particularmente bem adequadas a uma enorme gama de otimizações computacionalmente

intratáveis e aplicações de tomadas de decisão.

A primeira menção ao termo metaheurística (do inglês metaheuristic) ocorreu em

1986 quando Glover propôs a metaheurística Tabu Search (GLOVER, 1986). Entre-

tanto, existem contribuições que datam da década de 50 e 60, como as propostas A

Stochastic Approximation Method (MONRO; MONRO; MONRO, 1951), Esempi nu-

merici di processi di evoluzione (BARRICHELLI, 1954), The convergence of the ran-

dom search method in the extremal control of a many parameter system (RASTRIGIN,

1964), Random optimization (MATYAS, 1965), A simplex method for function minimiza-

tion (NELDER; MEAD, 1965) e Artificial Intelligence through Simulated Evolution (FO-

GEL; OWENS; WALSH, 1966).

Um grande número de ferramentas e mecanismos que surgiram a partir da criação

de métodos metaheurísticos provaram ser extraordinariamente eficazes. O resultado foi

tal que as metaheurísticas mudaram-se para o centro das atenções nas últimas décadas

como a linha preferencial de ataque para resolver muitos tipos de problemas complexos,

particularmente os de natureza combinatória.

De forma geral, as metaheurísticas são compostas por três passos: A inicialização, a
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geração de soluções e a aceitação destas. No primeiro, são valoradas todas as variáveis

de inicialização. Estas variáveis geram impactos diretos na qualidade da solução final

encontrada pelas metaheurísticas. O segundo passo compõe a geração de novas solu-

ções. Quanto melhor for a qualidade de tais soluções, mais rápido o algoritmo tenderá

a uma melhor solução. No terceiro passo as soluções devem passar pelo julgamento da

aceitação, i.e, se as soluções geradas serão aceitas ou descartadas. Caso o problema de

otimização possua restrições, é neste momento que elas devem ser verificadas. Tipica-

mente, todos os aprimoramentos de soluções são sempre aceitos enquanto que há chance

de que soluções piores também o sejam. Soluções que não atendam algumas restrições

podem ser aceitas na esperança de que uma possível solução vizinha as atendam e possa

ser aceita. A aceitação de soluções não aprimoradas evita a estagnação do algoritmo em

um ótimo local e permite uma busca mais robusta do espaço de soluções.

A diferença entre metaheurísticas ocorre pelo menos no segundo ou terceiro passo.

A inspiração a partir da qual a metaheurística é desenvolvida serve como base para o

seu comportamento, embora Sörensen (2015) critique que essa linha de pesquisa, base-

ada em inspirações da natureza, esteja ameaçando afastar a área das metaheurísticas do

rigor científico. As inspirações advêm das mais diferentes áreas do conhecimento, como

a Biologia, a Física e a Matemática. Da Biologia, por exemplo, existem as metaheu-

rísticas Algoritmo Genético (HOLLAND, 1992), Colônia de Formigas (DORIGO; MA-

NIEZZO; COLORNI, 1996), Nuvem de Partículas (KENNEDY, 1995) e Evolução Dife-

rencial (STORN; PRICE, 1997). Como exemplos da matemática, existem a Vizinhança

Variável (MLADENOVIĆ; HANSEN, 1997), o Procedimento de Busca Adaptativa Ale-

atória Gulosa (FEO; RESENDE, 1995) e a Busca Local Iterada (BAXTER, 1981). Na

física, o Simulated Annealing (KIRKPATRICK et al., 1983) é um dos exemplos e algo-

ritmo base para este trabalho. Elas são bem detalhadas por Gendreau e Potvin (2010).

De acordo com Blum e Roli (2003), as metaheurísticas podem ser classificadas em

baseadas em população e busca de único ponto. Algoritmos atuando em busca de um

único ponto são chamados de métodos de trajetória, como Simulated Annealing, Busca

Local Iterada, Busca em Vizinhança Variável e Busca Tabu (GLOVER, 1989, 1990). As

metaheurísticas baseadas em população descrevem um processo de busca com um grupo

de soluções. Este específico grupo se tornou muito popular e diversos artigos foram pu-

blicados, alguns deles listados na Tabela 2.1.

Além do Método Nelder-Mead (NM) (NELDER; MEAD, 1965), provavelmente o

método mais citado e utilizado na literatura de otimização devido à sua simplificidade,

Civicioglu e Besdok (2013) comentam que as metaheurísticas mais utilizadas em apli-

cações científicas são Algoritmos Genéticos (GA, do inglês Genetic Algorithm) (LIE-
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Tabela 2.1: Algumas metaheurísticas baseadas em população na literatura.

Algoritmo Referência Ano
Genetic Algorithm (GA) (LIEPINS; HILLIARD, 1989) 1989

Particle Swarm Intelligence (PSO) (KENNEDY, 1995) 1995
Ant Colony Optimization (ACO) (DORIGO; MANIEZZO; COLORNI, 1996) 1996

Differential Evolution (DE) (STORN; PRICE, 1997) 1997
Harmony Search (HS) (GEEM; KIM; LOGANATHAN, 2001) 2001

Estimation of Distribution Algorithms (EDA) (PELIKAN; GOLDBERG; LOBO, 2002) 2002
Artificial Bee Colony (ABC) (KARABOGA, 2005) 2005

Cuckoo Search (CS) (YANG; DEB, 2009) 2009
Bat-inspired Algorithm (BA) (YANG, 2010c) 2010

Firefly Algorithm (FA) (YANG, 2010a) 2010
Fireworks Algorithm (FWA) (TAN; ZHU, 2010) 2010

Brain storm optimization (BSO) (SHI, 2011) 2011
Fruit Fly Optimization Algorithm (FOA) (PAN, 2012) 2012

Krill Heard (KH) (GANDOMI; ALAVI, 2012) 2012
Symbiotic Organism Search (SOS) (CHENG; PRAYOGO, 2014) 2014

Ant Lion Optimizer (ALO) (MIRJALILI, 2015) 2015
Jaya Algorithm (JA) (RAO, 2016) 2016

Whale Optimization (WO) (MIRJALILI; LEWIS, 2016) 2016

Fonte: Elaboração própria.

PINS; HILLIARD, 1989; DEB et al., 2002), Otimização por Nuvem de Particulas

(PSO, do inglês Particle Swarm Optimization) (KENNEDY, 1995; YOSHIDA et al., 2000;

CLERC; KENNEDY, 2002; TRELEA, 2003; JUANG, 2004), Evolução Diferencial (DE,

do inglês Differential Evolution) (STORN; PRICE, 1997; STORN, 1999; ALI; TÖRN,

2004; LIU; LAMPINEN, 2005; KAELO; ALI, 2006; BREST et al., 2007; RAHNA-

MAYAN; TIZHOOSH; SALAMA, 2008; DAS et al., 2009; NERI; TIRRONEN, 2010;

DAS; SUGANTHAN, 2011), Colônia de Abelhas Artificiais (ABC, do inglês Artificial

bee colony) (KARABOGA, 2005; KARABOGA; BASTURK, 2007a, 2007b; BREST et

al., 2007; KARABOGA; AKAY, 2009; KANG; LI; XU, 2009; KARABOGA, 2009),

Busca de Cuco via Vôos de Levy (CS, do inglês Cuckoo Search) (YANG; DEB, 2009,

2010; WALTON et al., 2011; CIVICIOGLU; BESDOK, 2013; GANDOMI; YANG;

ALAVI, 2013), Busca Gravitacional (GS, do inglês Gravitational Search) (RASHEDI;

NEZAMABADI-POUR; SARYAZDI, 2009, 2010, 2011; DUMAN; GÜVENÇ; YÖRÜ-

KEREN, 2010; LI; ZHOU, 2011), Busca de Harmonia (HS, do inglês Harmony Se-

arch) (GEEM; KIM; LOGANATHAN, 2001; LEE; GEEM, 2004, 2005; MAHDAVI;

FESANGHARY; DAMANGIR, 2007) e seus derivados. A Otimização por Colônia de

Formigas (ACO, do inglês Ant Colony Optimization) (DORIGO et al., 1991; DORIGO,

1992; DORIGO; MANIEZZO; COLORNI, 1996) é outra metaheurística muito utilizada

em aplicações científicas.
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O número de metaheurísticas cresce com o passar do tempo e a contabilização de quais

são mais utilizadas torna-se difícil. Devido ao enorme número de metaheurísticas, os

métodos NM, SA, CS, GA, DE e PSO serão detalhados a seguir para que sejam utilizados

nos experimentos dos próximos capítulos

2.2.1 Método de Nelder-Mead

O método de Nelder-Mead (NM) foi originalmente desenvolvido para resolver proble-

mas de otimização convexos, não-lineares, e sem restrições (NELDER; MEAD, 1965).

Ele pertence aos métodos Busca Direta, ou seja, métodos que usam apenas valores da

função na solução ótima. No NM, n+ 1 pontos são construídos em cada iteração, for-

mando um simplex R
n. Cada ponto representa uma solução do problema. A estimativa

do gradiente é feita como uma direção que conecta o pior ponto n+1 e a centróide dos n

pontos restantes. Quatro possíveis pontos podem ser alcançados nessa direção seguindo

a ordem estrita: reflexão, expansão, contração externa e contração interna. A primeira

estratégia de melhoria foi implementada: um movimento é realizado imediatamente após

uma melhor solução ser encontrada; um novo simplex é construído pela substituição do

pior ponto pelo novo; todos os outros pontos de n não são alterados. Se nenhum dos qua-

tro pontos ao longo da direção do gradiente estimado for melhor que o pior ponto, então

somente o melhor ponto permanece o mesmo na próxima iteração e os n restantes são

movidos ao longo da seção de posição em direção ao melhor ponto do simplex. Dessa

forma, o volume do simplex é drasticamente reduzido.

Quatro valores escalares são definidos na execução do Nelder-Mead: coeficientes de

reflexão (α), expansão (β), contração (γ), e encolhimento (δ). De acordo com o artigo

original, estes parâmetros devem satisfazer α > 0, β > 1, 0 < γ < 1 e 0 < δ < 1. Os

valores padrões utilizados no algoritmo são α = 1, β = 2, γ = 1/2 e δ = 1/2. Estes

parâmetros são bem discutidos por Wang e Shoup (2011) e Gao e Han (2012).

No início, um simplex inicial não degenerado simplex = {x1,x2, . . . ,xn+1} é dado de

tal forma que f (x1) ≤ f (x2) ≤ . . . ≤ f (xn+1), onde x1 e xn+1 são conhecidas como o

melhor e o pior vertices/soluções/pontos, respectivamente. De acordo com Zhao et al.

(2009), devido à falta de informações, é costumeiro especificar um ponto inicial alea-

tório x ∈ R
n e gerar os outros n pontos pela perturbação de x ao longo das n direções

de coordenadas. O Algoritmo 1 mostra uma modalidade de perturbação com o passo

τ.m.ei, onde τ é um parâmetro com valor predefinido, ei um vetor unitário n-dimensional

com um nos i-ésimos componentes (e zeros nos demais), e m representa o maior valor

absoluto entre as coordenadas do ponto inicial x. Se não viável, o ponto deve ser pro-
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jetado sobre o hipercubo definido pelas restrições de caixa (do inglês, box constraints):

H = {x | a j ≤ x j ≤ b j}. Em outras palavras, se algum x j é maior que b j ou menor que

a j, ele se torna igual a b j ou a j, respectivamente.

Algoritmo 1: Simplex Inicial do Método Nelder-Mead.

Procedimento Simplex-Inicial(x,n)

m← Maior_coordenada(x);
Escolha τ;

se m = 0

m← 1;

x1← x;

Para i = 2 até n+1{

xi← x+ τ ·m · ei;

se (xi não viável)

Projete xi sobre o hypercubo;

Fim Para

Retorne simplex = {x1,x2, . . . ,xn+1}
Fim Função

O laço principal do NM consiste em consecutivas execuções de uma iteração. Cada

iteração é composta pelo ordenamento, reflexão, expansão, contração (interna e externa) e

encolhimento. Uma ilustração dos passos base em duas dimensões é dada pela Figura 2.2.

Figura 2.2: Representação gráfica do método Nelder-Mead.

PSfrag replacements

x3x3x3x3x3x3

x2x1
x̄ x̄x̄x̄x̄

xc

xc
xc

xr

xe

Reflexão Expansão Externa
Externa
Interna

Contração
Encolhimento

Fonte: Wright (2010)

Os detalhes da implementação de uma iteração do Nelder-Mead é dada no Algo-

ritmo 2. Neste algoritmo, um ponto é dito "aceito"quando ele substitui o pior ponto de

simplex.
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Algoritmo 2: Uma iteração do Método Nelder-Mead.

Função NM-Iteração(simplex, f ,n);

Ordenamento. Ordene os n+1 pontos de simplex tal que
f (x1)≤ . . .≤ f (xn+1);

Centróide. Compute a centróide dos n melhores pontos x̄ = 1
n ∑n

i=1 xi;

Reflexão. Compute o ponto de reflexão xr = x̄+α(x̄−xn+1);

Se f (x1)≤ f (xr)< f (xn), aceite o ponto de reflexão xr e termine a iteração;

Expansão. Se f (xr)< f (x1), compute o ponto de expansão xe = x̄+β(xr− x̄);

Se f (xe)< f (xr), aceite o ponto de expansão xe e termine a iteração;

Caso contrário, aceite xr e termine a iteração;

Contração. Aqui é certo que f (xr)≥ f (xn).

(a) Externa. Se f (xr)< f (xn+1), compute o ponto de contração externo

xc = x̄+ γ(xr− x̄). Se f (xc)≤ f (xr), aceite xc e termine a iteração;

(b) Interno. Se f (xr)≥ f (xn+1), compute o ponto de contração interno

xc = x̄− γ(xr− x̄). Se f (xc)≤ f (xn+1), aceite xc e termine a iteração;

Encolhimento. Substitua todos os pontos, exceto x1, com xi = x1 +δ(xi−x1)

para todo i > 1;

Fim Função;

O Método Nelder-Mead é composto pela execução do simplex inicial seguido por di-

versas execuções de uma iteração, como mostra o Algoritmo 3. O critério de parada é,

na maioria dos casos, implementado baseado em dois critérios: ou os valores das funções

dos pontos estão suficientemente próximos, ou o volume do simplex se torna muito pe-

queno (ZHAO et al., 2009). Uma vez que o método nem sempre converge - ver os artigos

de Lagarias et al. (1998), McKinnon (1998), Price, Coope e Byatt (2002) - o critério de

parada é uma combinação do número de iterações consecutivas sem aprimoramento itmax,

e a seguinte condição:

2 · | f (xn+1)− f (x1)|
| f (xn+1)|+ | f (x1)|+ ε

≤ ε, (2.5)

onde ε > 0. Para discussões sobre a convergência do Nelder-Mead, ver os artigos de Kel-

ley (1999), Nazareth e Tseng (2002), Price, Coope e Byatt (2002) e Rykov (1983).

2.2.2 Simulated Annealing

O Simulated Annealing (em português, Recozimento Simulado) é um algoritmo de

busca global capaz de escapar de mínimos locais (metaheurística). Ele é baseado no mé-
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Algoritmo 3: Método Nelder-Mead.

Função Nelder-Mead ( f ,n);

Obtenha um ponto inicial x ∈ R
n aleatoriamente;

simplex← Simplex-Inicial(x,n);

Enquanto (Critério de parada) ;

NM-Iteração (simplex, f ,n);

Fim Enquanto;

Retorne x1;

Fim Função;

todo de Monte Carlo e no algoritmo de Metropolis (METROPOLIS et al., 1953). A sua

facilidade de aplicação, propriedades de convergência e seu uso de movimentos de su-

bida (do inglês hill climbing) para escapar de mínimos locais o tornaram uma técnica

popular nos anos de 1990 e 2000. Os artigos encontrados em Eglese (1990), Romeo

e Sangiovanni-Vincentelli (1991), Koulamas, Antony e Jaen (1994), Fleischer (1995),

Fleischer (1994), Xavier-de-Souza et al. (2006), Peredo e Ortiz (2011) e Avila-George,

Torres-Jimenez e Hernández (2012), por exemplo, fornecem uma boa visão do desenvol-

vimento teórico do Simulated Annealing e o utilizam como base em seus domínios de

aplicação.

O Simulated Annealing e seus algoritmos derivados são assim chamados devido à

analogia ao processo físico de recozimento de sólidos cristalinos, na qual um sólido é

aquecido e então resfriado lentamente até alcançar a configuração cristalina mais regular

possível, i.e., seu estado de menor energia, e assim diminuir as imperfeições do cristal.

Se a redução da temperatura, que obedece a um escalonamento, é suficientemente lenta, a

configuração final resulta em sólidos com uma maior integridade estrutural. O Simulated

Annealing, o Simulated Annealing Acoplado e as implementações paralelas síncrona e

assíncrona do CSA estão definidos nas seções a seguir. Posteriormente, essas implemen-

tações serão analisadas quanto a qualidade de solução e escalabilidade paralela.

O Simulated Annealing (SA) inicia seu procedimento com a geração de uma solução

aleatória, a partir deste ponto denominada como solução corrente. Em seguida, uma nova

solução é gerada a partir dela. Elas são comparadas e uma delas é descartada. A solução

não descartada será a nova solução corrente. O laço de geração e avaliação das soluções

se repete até que um critério de parada seja alcançado. Para descrever as características

específicas do algoritmo e seu comportamento em cada momento de sua execução, diver-

sas definições são necessárias. As seguintes definições foram adaptadas de Gendreau e
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Potvin (2010) para os problemas de minimização.

Seja Ω o espaço de soluções, ou seja, o conjunto de todas as possíveis soluções.

Seja E : Ω⇒ R a função objetivo, energia ou custo, definida no espaço de soluções.

Defina T gen
k e T ac

k como a temperatura de geração e de aceitação na k-ésima iteração,

respectivamente, de tal forma que

∀k ∈ N, T gen
k ∈ R

+, lim
k→+∞

T gen
k = 0 e T gen

k+1 < T gen
k ; (2.6)

∀k ∈ N, T ac
k ∈ R

+, lim
k→+∞

T ac
k = 0 e T ac

k+1 < T ac
k , (2.7)

ou seja, ambas as temperaturas devem seguir um escalonamento de resfriamento monoto-

nicamente decrescente. Quanto maior o valor da temperatura de geração, mais aleatório

serão os pontos gerados. Quanto maior o valor da temperatura de aceitação, maior a

probabilidade de uma nova solução ser aceita.

A meta do SA é encontrar o mínimo global x∗, i.e., x∗ ∈Ω tal que E(x)≥ E(x∗),∀x ∈
Ω. A função objetivo deve ser limitada para garantir que x∗ exista. Defina N(x,T gen

k )

como a função de geração de soluções para x ∈ Ω. Portanto, associada a cada solução

x ∈ Ω, a função N(x,T gen
k ) gera uma solução y que é alcançada em uma única itera-

ção do algoritmo para a temperatura de geração e solução corrente de acordo com uma

distribuição escolhida. Diversas provas da convergência do SA foram estabelecidas pela

associação da distribuição de N(x,T gen
k ) e o escalonamento de T gen

k . Algumas delas foram

publicadas por Ingber (1989), Yao (1995) e Geman e Geman (1984). Szu e Hartley (1987)

provam a convergência do SA ao utilizar N(x,T gen
k ) a partir da distribuição de Cauchy, de

acordo com:

y = x+ ε∗T gen
k , (2.8)

onde cada elemento de ε ∈ R
n é uma variável independente aleatória amostrada da distri-

buição de Cauchy, e o escalonamento de resfriamento linear descrito da seguinte forma:

T gen
k+1 =

T gen
1

k+1
, (2.9)

T ac
k+1 =

T ac
1

k+1
, (2.10)

com T gen
1 e T ac

1 as temperaturas iniciais de geração e aceitação, respectivamente.

A vantagem da utilização da Distribuição de Cauchy na geração de soluções é que



CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO 16

a sua capacidade de aproveitar a localidade é preservada (SZU; HARTLEY, 1987). En-

tretanto, devido à sua distribuição mais espalhada do que a Gaussiana, existe a presença

de um pequeno número de saltos muito longos que permitem uma fuga mais rápida dos

mínimos locais (INGBER, 2000).

Uma vez gerada, a nova solução y deve ser avaliada para ser aceita ou não. A sua

probabilidade de aceitação A : Ω→ R é definida a seguir:

Probabilidade{Aceitar y}= A(x→ y) =







e

[

E(x)−E(y)
T ac
k

]

, se E(y)≥ E(x),

1, se E(y)< E(x).
(2.11)

A solução y sempre será aceita caso ela seja melhor do que a solução corrente x,

embora sua aceitação seja avaliada com probabilidade A caso ela seja pior que x. Este

mecanismo permite que o algoritmo saia de uma bacia atratora e explore melhor o espaço

de busca. Uma vez que T ac
k é sempre reduzida com o passar das iterações, a tendência da

probabilidade de aceitação é também ser reduzida. Espera-se, portanto, que o SA explore

o espaço de busca no início do algoritmo e refina as soluções em seus momentos finais.

O algoritmo é finalizado quando o critério de parada é alcançado. Normalmente o cri-

tério de parada é o tempo de execução do algoritmo ou o número de avaliações da função

objetivo. O algoritmo Simulated Annealing pode, então, ser descrito no Algoritmo 4.

2.2.3 Busca do Cuco via Vôos de Levy

A Busca do Cuco via Vôos de Levy é uma metaheurística populacional desenvolvida

por Yang e Deb (2009) para solucionar problemas de otimização em variáveis contínuas.

O algoritmo é inspirado pelo parasitismo de ninhada de algumas espécies de cuco que

colocam seus ovos nos ninhos de aves hospedeiras (normalmente de outras espécies) com

o objetivo de escapar do investimento parental durante a primavera e aumentar as chances

de eclosão de seus ovos.

Existem três tipos básicos de parasitismo: o de ninhada intraespecífico, o de criação

cooperativa e de aquisição de ninho. Algumas aves hospedeiras podem se envolver em

conflitos com os cucos intrudos. Nesses casos, se o pássaro hospedeiro percebe que algum

dos ovos não faz parte de sua ninhada, ele se desfaz do ovo ou abandona seu ninho para

construí-lo em outro lugar. Algumas espécies de cuco, como a Tapera naevia, evoluíram

de tal forma que as fêmeas conseguem realizar mímica em cores e padrões dos ovos de

algumas espécies hospedeiras. Isto reduz a probabilidade de terem seus ovos abandonados
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Algoritmo 4: Pseudocódigo do Simulated Annealing.

Passo 1) Inicialização:
- Selecione uma solução inicial aleatória x ∈Ω;

- Defina o contador de iterações k = 1;

- Inicialize a temperatura de geração T gen
k ;

- Inicialize a temperatura de aceitação T ac
k .

Passo 2) Geração:

- Gere uma nova solução y ∈ N(x,T gen
k ), conforme (2.8);

Passo 3) Avaliação:

- Conforme (2.11), faça x← y se:

a) E(y)≤ E(x);
b) A(x→ y)> r, onde r é um número aleatório amostrado da distribuição

uniforme [0,1].

Passo 4) Atualização:

- Incremente o contador k;

- Atualize T gen
k conforme Equação 2.9;

- Atualize T ac
k de acordo com Equação 2.10.

- Incremente k em 1.

Passo 5) Parada:

- Pare se o critério de parada foi alcançado;

- Senão volte ao Passo 2.

e, assim, aumenta a sua reprodução.

No algoritmo CS, os ovos no ninho são interpretados como um conjunto de soluções

candidatas de um problema de otimização, enquanto o ovo do cuco representa uma nova

solução. O objetivo final do método é usar essas novas soluções (e potencialmente me-

lhores) associadas aos ovos de cuco parasitas para substituir a solução atual associada aos

ovos no ninho. Essa substituição, realizada iterativamente, acabará por conduzir a uma

melhor solução do problema.

Além desse esquema de representação, o algoritmo CS também se baseia em três

regras idealizadas (YANG; DEB, 2009, 2010):

1. Cada cuco coloca um ovo de cada vez e despeja em um ninho escolhido aleatoria-

mente;

2. Os melhores ninhos com alta qualidade de ovos (soluções) serão transferidos para
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as próximas gerações;

3. O número de ninhos hospedeiros disponíveis é fixo, e um cuco hospedeiro pode

descobrir um ovo alheio com uma probabilidade pa ∈ [0,1]. Nestes casos, a ave

hospedeira pode ou dispensar o ovo ou abandonar o ninho de modo a construir um

ninho completamente novo em um outro local.

Por simplicidade, a terceira suposição pode ser aproximada por uma fração pa dos

n ninhos sendo substituídos por novos ninhos (com novas soluções em um novo local).

Para problemas de minimização, quanto menor o valor da função objetivo f (x), melhor a

qualidade ou aptidão da solução.

Baseado nas três regras, os passos do algoritmo CS podem ser descritos no Algo-

ritmo 5. O CS inicia com uma população de n hospedeiros gerados aleatoriamente. Para

cada iteração, um ovo do cuco xi é selecionado aleatoriamente e uma nova solução yi é

gerada utilizando o Vôo de Levy.

O Vôo de Levy é um tipo de caminhada aleatória (do inglês, random walk) em que

as etapas são definidas em termos dos comprimentos dos passos, que têm uma certa dis-

tribuição de probabilidade, com as direções das etapas sendo isotrópicas e aleatórias.

Ele é caracterizado pela construção da trajetória formada por estruturas de ilhas, que são

aglomerados de passos curtos, conectadas por passos longos. A Figura 2.3 exibe tal com-

portamento.

Figura 2.3: Exemplo do comportamento do Vôo de Levy

Fonte: Chechkin et al. (2008).

De acordo com os criadores do CS, a estratégia de usar Vôos de Levy é preferida

em relação a outras caminhadas aleatórias simples porque ele guia o CS a um melhor

desempenho.
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Algoritmo 5: Algoritmo Busca do Cuco via Vôos de Levy.

Atribua n ninhos hospedeiros xi (i = 1,2, . . . ,n)

Enquanto o critério de de parada não foi alcançado

Escolha aleatoriamente um ninho xi;

Gere um novo cuco yi através do Vôo de Levy a partir do ovo xi;

Avalie a aptidão de yi;

Escolha aleatoriamente um ninho hospedeiro j;

Se yi é mais apto do que x j

Faça x j← yi;

Fim Se

A fração pa dos piores ninhos são abandonados e novas soluções são geradas
via Vôos Levy;

Classifique as soluções e encontre a melhor solução corrente;

Fim Enquanto

A equação geral para o Vôo de Levy é dado por

yi = xi +α⊕ levy(λ), (2.12)

onde α > 0 indica o tamanho do passo, que pode ser relacionado à escala do problema a

ser estudado. O símbolo⊕ indica uma multiplicação termo a termo das entradas. Perceba

que (2.12) é essencialmente uma Cadeia de Markov, uma vez que a próxima localização

da iteração depende somente da localização atual da geração e de uma probabilidade de

transição, dado pelo primeiro e segundo termos de (2.12), respectivamente. A probabili-

dade de transição é modulada pela Distribuição de Levy de tal forma

levy(λ)∼ g−λ, (1 < λ≤ 3), (2.13)

que tem variância e média infinita. Os autores sugerem utilizar o Algoritmo de Mantegna

para distribuições simétricas (YANG, 2010b). Sua abordagem computa o fator

φ =

(

Γ(1+β) · sen(πβ
2 )

Γ(1+β
2 ·β ·2

β−1
2 )

)
1
β

, (2.14)

onde Γ denota a Função Gamma e β = 1,5 na implementação original (YANG; DEB,

2010). Este fator é utilizado no Algoritmo de Mantegna para computar o comprimento do

passo como
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ς =
u

|v|
1
β

, (2.15)

onde u e v seguem a distribuição normal de média zero e desvio padrão σ2
u = φ2 e σ2

v = 1,

respectivamente. O tamanho do passo pode ser calculado, então, como

η = 0,01ς(x−xmelhor), (2.16)

com xmelhor sendo a melhor solução atual. Finalmente, uma solução y pode ser calculada

como y = x+η ·ϒϒϒ, onde ϒϒϒ é um vetor aleatório da mesma dimensão de x e que segue a

distribuição normal N(0,1).

Após a geração da nova solução, o algoritmo CS avalia a aptidão da nova solução e

compara com uma outra escolhida aleatoriamente. Caso a solução escolhida tenha pior

aptidão, ela será substituída pela nova solução gerada. As piores pa soluções são des-

cartadas e substituídas por novas soluções. O parâmetro pa deve ser ajustado para cada

problema para melhorar o desempenho do algoritmo. Todas as soluções são então classi-

ficadas de acordo com sua aptidão e a melhor solução alcançada deve ser armazenada no

vetor xmelhor para ser utilizada em (2.16).

Esses passos são aplicados até um critério de parada ser alcançado. Os critérios de

parada comuns podem corresponder a uma solução encontrada que satisfaça um valor de

limiar, a um número total de iterações que tenha sido alcançado ou a iterações sucessivas

que já não produzam melhores resultados.

2.2.4 Algoritmo Genético

O termo Algoritmo Genético, quase universalmente abreviado hoje em dia para GA,

foi usado pela primeira vez por John H. Holland (HOLLAND, 1975), cujo livro Adap-

tation in Natural and Aritificial Systems de 1975 foi instrumental na criação do que é

um campo florescente de pesquisa e aplicação que vai muito mais além do GA original.

Muitas pessoas usam o termo evolutionary computing ou evolutionary algorithms (EAS)

a fim de cobrir os desenvolvimentos dos últimos anos. No entanto, no contexto de me-

taheurísticas, é provavelmente justo dizer que o GA em sua forma original encapsula a

maioria do que é preciso saber sobre algoritmos evolucionários (GENDREAU; POTVIN,

2010).

A motivação original para a abordagem GA foi uma analogia biológica. Na reprodu-

ção seletiva de plantas ou de animais, por exemplo, a prole procurada é a que tem certas

características desejáveis que são determinados a nível genético através dos cromossomos
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de seus geradores, ou pais. No GA, é utilizada uma população de soluções (indivíduos)

formadas por cromossomos. A recombinação de soluções é realizada utilizando analogias

simples de cruzamento genético e mutação, e a busca é guiada pelos resultados da avali-

ação da função objetivo para cada solução da população. Com base nessas avaliações, as

soluções que têm maior aptidão (ou seja, representam as melhores soluções) podem ser

identificadas, e a estas são dadas mais oportunidades para se reproduzir.

A evolução inicia a partir de um conjunto de soluções criadas aleatoriamente. Em

cada geração existe cruzamentos entre duas ou mais soluções seguida de uma possível

mutação. Cada nova solução é avaliada e será utilizada na nova população para a próxima

geração.

O Algoritmo 6 mostra o pseudocódigo da implementação do GA utilizada neste traba-

lho. A evolução inicia a partir de um conjunto de N soluções iniciais xi geradas aleatoria-

mente que comporão a população p. Dois indivíduos serão escolhidos aleatoriamente e o

fruto de cruzamento entre eles comporá uma nova população p′. O cruzamento entre dois

indivíduos ocorrerá com probabilidade de cruzamento CR, caso contrário, os filhos serão

cópias exatas dos pais. Existem diversas estratégias para a escolha de tais indivíduos,

entre elas:

1. Escolha totalmente aleatória. A probabilidade de cada indivíduo é 1
N ;

2. Baseada na aptidão dos indivíduos: Nesta, cada indivíduo tem probabilidade pro-

porcional à sua aptidão. Para funções objetivos f de minimização com valores de

aptidões sempre positivas, temos que a probabilidade do indivíduo xi pode ser dada:

pi =

1
f (xi)

∑N
j=1

1
f (xi)

, (2.17)

onde pi é a probabilidade do indivíduo xi.

Os dois indivíduos pais xa e xb devem então realizar cruzamento para gerar um indi-

víduo filho xab. Caso a representação dos indivíduos seja binária, as seguintes técnicas de

cruzamento (não somente) podem ser utilizadas:

1. Único ponto: é definido aleatoriamente um ponto de cruzamento entre os pais. Os

cromossomos antes ou depois deste ponto são trocados entre os pais para que seja

gerado um filho (NOMURA, 1997).

2. Dois Pontos: dois pontos de cruzamento são definidos aleatoriamente entre os pais.

Os três segmentos de cromossomos de cada um dos pais são trocados para que um

filho seja gerado.
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Algoritmo 6: Pseudocódigo do Algoritmo Genético

1) Inicialização:

Selecione uma população aleatória inicial p com N indivíduos xi;

Avalie a aptidão de cada indivíduo da população p.

2) Cruzamento:
Faça N vezes:

a) Selecione dois indivíduos xa e xb;

b) Gere dois indivíduos filhos xab1 e xab2 a partir dos pais xa e xb tal que:

b.1) Com probabilidade CR, gere os filhos a partir do cruzamento dos
pais;

b.2) Senão, com probabilidade (1-CR), gere os filhos como cópias dos
pais.

c) Adicione o melhor filho à nova população p′.

3) Mutação:

Cada indivíduo de p′ tem probabilidade de mutação mp de realizar mutação
em 1 de seus cromossomos.

4) Avaliação:
Avalie a aptidão de cada indivíduo da população p′.

5) Seleção:

Gere uma nova população p com N indivíduos a partir de p e p′.

5) Critério de parada:
Pare se o critério de parada foi alcançado;

Senão volte ao passo 2.
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Figura 2.4: Cruzamento em um ponto

PSfrag replacements

xa

xb

xab

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2.5: Cruzamento em dois pontos

PSfrag replacements

xa

xb

xab

Fonte: Elaboração própria.

3. Uniforme: cada cromossomo de xa tem uma probabilidade fixa de ser usado. Seu

complemento é a probabilidade do cromossomo xb ser utilizado na composição do

filho (QI; PALMIERI, 1994a, 1994b; SPEARS; JONG, 1995).

Figura 2.6: Cruzamento uniforme

PSfrag replacements

xa

xb

xab

Fonte: Elaboração própria.

Em caso de representação em ponto flutuante dos cromossomos, destacam-se a seguir

alguns tipos de cruzamento. Outros tipos são bem detalhados por Sorsa, Peltokangas e

Leiviska (2008).

1. Média: o indivíduo filho é gerado como a média simples entre os cromossomos de

seus pais, ou seja, xab← (xa +xb)/2 (NOMURA, 1997).
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2. Blend-α: O filho é gerado da seguinte forma (TAKAHASHI; KITA, 2001):

xab = xa +β(xb−xa) (2.18)

onde β∼U(−α,1+α), U representa a distribuição uniforme e α = 0,5 ou 0,25.

3. Linear: são gerados três filhos e apenas o melhor é escolhido, de tal forma que (WRIGHT

et al., 1991):

xab1← 0,5xa +0,5xb

xab2← 1,5xa−0,5xb

xab3←−0,5xa +1,5xb

(2.19)

4. Flat: cada cromossomo do filho é gerado uniformemente entre um intervalo limi-

tado pelos respectivos cromossomos de seus pais. Assim, o cromossomo j seria

atualizado da seguinte forma (RADCLIFFE, 1990; HERRERA; LOZANO; VER-

DEGAY, 1998)

x j
ab←U(α,β) (2.20)

onde U representa a distribuição uniforme, α = min(x j
a,x

j
b) e β = max(x j

a,x
j
b).

Os novos indivíduos de p′ possuem probabilidade mp de sofrerem mutação em apenas

um de seus genes, tipicamente com mp< 5%. Uma mutação é a mudança do valor de uma

das variáveis do indivíduo. Eles têm suas aptidões avaliadas. Entre os diversos tipos de

mutação, as mais simples são a Mutação Uniforme, na qual o cromossomo é substituído

por um valor aleatório viável de distribuição uniforme, e a Mutação de Limites, em que o

cromossomo é substituído ou pelo limite superior ou inferior da área viável. Outros tipos

de mutação são bem resumidos por Sorsa, Peltokangas e Leiviska (2008).

A população p deve, então, ser recomposta para a nova geração a partir dos indivíduos

de p′ e p. Entretanto, parte dos indivíduos destas populações devem ser descartados, uma

vez que p deve conter N indivíduos. Entre as estratégias de seleção, destacam-se:

1. Indivíduos mais aptos de ambas as populações: as duas populações são mescladas

e apenas os N indivíduos mais aptos serão escolhidos e irão compor a população p.

Esta é uma estratégia elistista que visa a rápida convergência das soluções, embora

possa sofrer em problemas com diversos ótimos locais, dado que a convergência

das soluções dificulta o escape de bacias atratoras;

2. Probabilidade baseada em aptidão: assim como no cruzamento, os indivíduos são

selecionados baseado em sua probabilidade, que é uma medida proporcional à sua
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aptidão, tal como descrito em (2.17). Esta estratégia, conhecida como roleta, re-

aliza uma melhor exploração do espaço de busca, mas permite que os melhores

indivíduos não se reproduzam. Combinada com o elitismo, os K < N melhores in-

divíduos são escolhidos e os N−K indivíduos restantes são escolhidos através da

roleta;

3. Seleção direta entre pais e filho: a disputa ocorrerá entre os pais e o filho, perma-

necendo o de melhor aptidão na nova geração da população p. Entre as listadas,

esta estratégia é a que melhor realiza a exploração do espaço de busca, bem como

mantém os indivíduos mais aptos nas próximas gerações da população. Entretanto,

é a que possui menor velocidade de convergência. Ainda assim, esta caracterís-

tica pode deixar de ter grandes impactos quando o tempo oferecido ao algoritmo é

suficientemente longo.

O algoritmo executa esses passos até que um critério de parada seja alcançado. Caso

não seja, o algoritmo retorna ao passo 2 e reinicia o processo de geração de novas solu-

ções.

2.2.5 Evolução Diferencial

A metaheurística Evolução Diferencial é um processo de otimização cujo objetivo é

melhorar a habilidade de sobrevivência do organismo em ambientes hostis inicialmente

desenvolvida por Storn e Price (1997). Um ano após, seu sucesso foi demonstrado com

a terceira colocação no First International Contest on Evolutionary Optimization (1st

ICEO), que foi realizada em conjunto com o IEEE International Conferente on Evoluti-

onary Computation (CEC) em Nagoya, Japão. Desde então, variantes do DE continuam

no topo dos ranks de competições internacionais, como as competições do CEC.

A DE é um método de busca direta que utiliza NP vetores de dimensão n como uma

população para cada geração G. Cada vetor é representado como

xi,G = {x1,i,G, x2,i,G, . . . , xn,i,G} (2.21)

com i = 1,2, . . . ,NP. O vetor inicial é escolhido aleatoriamente. A metaheurística, então,

segue em um laço sequencial de três passos composto pela mutação, recombinação e

seleção.

Na mutação, para cada vetor alvo xi,G, um vetor mutante é gerado de acordo com

vi,G+1 = xr1,G +F (xr2,G−xr3,G) , (2.22)
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com os índices aleatórios inteiros e mutuamente diferentes r1,r2,r3 ∈ {1,2, . . . ,NP} e

F > 0. Os índices r1,r2,r3 são também escolhidos para serem diferentes do índice cor-

rente i e, portanto, NP deve ser maior ou igual a 4 para permitir esta condição. F ∈
[0,2] é um número real e constante que controla a amplificação da variação diferencial

(xr2,G−xr3,G).

O cruzamento é introduzido para aumentar a diversidade da busca. Para tal, o vetor de

teste

ui,G+1 = {u1,i,G+1, u2,i,G+1, . . . , un,i,G+1}, (2.23)

é formado, onde

u j,i,G+1 =

{

v j,i,G+1, se rand j,i ≤CR or j = Irand

x j,i,G+1, se rand j,i >CR or j 6= Irand
, j = 1,2, . . . ,n (2.24)

Em (2.24), rand j,i ∼U [0,1], Irand é um número inteiro entre os limites [1,2, . . . ,n], e

CR é a constante de cruzamento, um valor nos limites [0,1] determinado pelo usuário.

Na seleção, o vetor de teste ui,G+1 é comparado ao vetor alvo xi,G+1 utilizando o

critério guloso. Se ui,G+1 produz melhor solução que xi,G+1, então xi,G+1← ui,G+1; caso

contrário, o antigo valor de xi,G+1 é inalterado. O DE está descrito no Algoritmo 7.

Os esquemas de mutação no DE são descritos pela notação DE/x/y, onde:

x: especifica o vetor a sofrer mutação. Pode ser rand (em português, aleatório), best (em

português, melhor) ou outro a escolha do usuário.

y: é o número de vetores diferença utilizados.

Nesta notação, a estratégia básica da DE descrita anteriormente pode ser escrita como

DE/rand/1. As estratégias de mutação implementadas na publicação original da me-

taheurística DE são descritas na Tabela 2.2.

2.2.6 Otimização por Nuvem de Partícula

A Otimização por Nuvem de Partícula é uma metaheurística inspirada no compor-

tamento e na dinâmica dos movimentos dos pássaros, insetos e peixes. Ela foi origi-

nalmente desenvolvida por Kennedy (1995) para otimização em domínio de variáveis

contínuas. Sua principal ideia é a combinação de experiências pessoais de cada indiví-

duo, classificado como componente cognitivo, e experiências sociais do grupo, destacado

como componente social. Estas experiências são representadas como uma atração à posi-

ção encontrada por um dado indivíduo (ou partícula) e a melhor posição encontrada pelo
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Algoritmo 7: Pseudocódigo da Evolução Diferencial

Atribua os valores a CR, F e NP;

Faça G← 1;

Inicialize xi,G aleatoriamente;

Enquanto o critério de de parada não foi alcançado

Para cada vetor i, faça:

Atribua aleatoriamente r1,r2 e r3. Eles devem ser mutuamente distintos e
diferentes de i;

Atribua o índice aleatório Irand ∈ {1,2, . . . ,n};
Para cada dimensão j, faça:

Atribua rand j,i =U(0,1);

Faça u j,i,G+1←
{

v j,i,G+1, se rand j,i ≤CR or j = Irand

x j,i,G+1, se rand j,i >CR or j 6= Irand
.

Fim Para

Atribua xi,G+1← ui,G+1 se ui,G+1 é melhor do que xi,G+1;

Fim Para
Faça G← G+1;

Fim Enquanto

Tabela 2.2: Variantes da Evolução Diferencial

DE/rand/1 vi = xr1 +F (xr2−xr3)
DE/rand/2 vi = xr1 +F (xr2−xr3)+F (xr4−xr5)
DE/best/1 vi = xbest +F (xr1−xr2)
DE/best/2 vi = xbest +F (xr1−xr2)+F (xr3−xr4)
DE/target− to−best/1 vi = xi +F (xbest−xi)+F (xr1−xr2)

Fonte: Elaboração própria.

grupo de indivíduos. Juntamente com o impulso de uma partícula, essas forças de atração

definem o movimento de cada partícula na nuvem.

O movimento de partículas em uma nuvem é naturalmente convergente. A taxa de

convergência pode ser mais lenta ou mais rápida, mas, eventualmente, a nuvem irá con-

centrar seus esforços de pesquisa em torno das soluções melhor localizadas no espaço de

busca (RÖHLER; CHEN, 2011; CIVICIOGLU; BESDOK, 2013). Entretanto, o PSO é

significativamente afetado pelos valores iniciais dos parâmetros utilizados na ponderação

dos componentes cognitivo e social, e na estratégia de ponderação do vetor de veloci-

dade (CIVICIOGLU; BESDOK, 2013), comentados a seguir.
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No PSO, cada indivíduo i é composto por três vetores de dimensão n, onde n é a di-

mensionalidade do espaço de busca. Eles são a sua posição corrente xi = {xi1,xi2, · · · ,xi j},
a sua melhor posição encontrada até o momento pi = {pi1, pi2, · · · , pi j} e sua velocidade

vi = {vi1,vi2, · · · ,vi j}, com i = 1, · · · ,N, j = 1, · · · ,n e N o tamanho da nuvem. A nuvem

ainda é composta pelo vetor g = {g1,g2, · · · ,g j} de dimensão n que contém a melhor po-

sição encontrada por todas as partículas durante a execução do algoritmo até o momento.

Inicialmente, cada um dos N indivíduos da nuvem é inicializado com posições e velo-

cidades aleatórias. Então, cada indivíduo irá calcular o seu novo vetor velocidade vi. Este

cálculo foi originalmente proposta como

vi j = wvi j + c1r1i j(pi j− xi j)+ c2r2i j(g j− xi j), (2.25)

com i = 1, . . . ,N, j = 1, . . . ,n, onde c1 e c2 são os parâmetros cognitivo e social, respecti-

vamente; w é a ponderação da inércia; e r1i j e r2i j são números aleatórios de distribuição

uniforme U(0,1) amostrados para cada dimensão de cada um dos indivíduos.

A Equação (2.25) fornece um mecanismo bem balanceado entre diversificação, re-

presentado por wvi j, e intensificação, descrito em c1r1i j(pi j− xi j)+ c2r2i j(g j− xi j). Na

intensificação, o termo (pi j − xi j) é o componente cognitivo e representa a experiência

individual da partícula, enquanto que (g j− xi j) é o componente social e representa a ex-

periência da nuvem.

Shi e Eberhart (1998) trazem aprimoramentos dessa equação. Em seu artigo, eles

propuseram uma variante do PSO que linearmente reduz a ponderação da inércia w de

aproximadamente 0,9 para 0,4 durante a execução do algoritmo. Clerc (1999) e Clerc e

Kennedy (2002) propuseram e analisaram a convergência do PSO com o aprimoramento

denominado Fator de Constrição. Nele, a atualização da velocidade é dada por

vi j = χ
[

vi j + c1r1i j(pi j− xi j)+ c2r2i j(g j− xi j)
]

, (2.26)

com

χ =
2k

|2−ϕ−
√

ϕ2−4ϕ|
, (2.27)

onde ϕ = c1+c2, ϕ > 4. Os valores padrões destacados são k = 1 e c1 = c2 = 2,05. Logo,

ϕ = 4,1 e χ = 0,73.

Após calcular a velocidade, as variáveis pi e g são atualizadas. O Algoritmo repete

esses passos para todos os indivíduos enquanto um critério de parada não for alcançado.

O Algoritmo 8 descreve o pseudo-código do PSO.
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Algoritmo 8: Pseudocódigo da Otimização por Nuvem de Partículas

Inicialize a nuvem aleatoriamente;

Faça pi← xi, para i = 1, · · · ,N
Enquanto o critério de de parada não foi alcançado

Para cada indivíduo i, faça:

Calcule o vetor velocidade vi;

Faça xi← xi +vi.

Faça pi← xi se xi é melhor do que pi;

Faça g← xi se xi é melhor do que g;

Fim Para

Fim Enquanto

2.3 Computação Paralela

Durante muitos anos, os avanços tecnológicos dos processadores foram alcançados

através do aumento da densidade de transistores. Moore (1965), co-fundador da Intel,

comentou que a densidade duplicaria a cada 12 meses, posteriormente revisada para 24

meses. O período foi reduzido para 18 meses quando o executivo da Intel David House

previu que o desempenho do chip dobraria a cada 18 meses como uma combinação do

efeito de mais transistores com mais velocidade (KANELLOS, 2003; MOORE, 2006).

Esta previsão é conhecida como a Lei de Moore.

Segundo o próprio, a Lei de Moore é sobre economia. A predição foi sobre a direção

futura da indústria de semicondutores (MOORE, 2006). Como mostra a Figura 2.7, a

indústria de semicondutores tem sido uma indústria de forte crescimento.

Figura 2.7: Taxa de Crescimento da Indústria de Semicondutores.
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Fonte: Moore (2006).
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Os resultados desta forte indústria foram corretamente previstos por Gordon Moore

através de sua Lei. A Figura 2.8a mostra que o número de transistores dobrou a cada ano.

Alguns períodos obtiveram mais do dobro da densidade. Neste ínterim, o preço de cada

transistor reduziu a cada ano, como mostra a Figura 2.8b.

Figura 2.8: Dados reais sobre a indústria de semicondutores de 1968 a 2004. (a) Número
total de transistores embarcados pela indústria de semicondutores, (b) Preço Médio de
um transistor.
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Fonte: Moore (2006)

A maior densidade de transistores era convertida em ganhos de desempenho sem ne-

nhuma alteração do código a cada nova geração de processadores. O aumento da veloci-

dade para obter melhorias de desempenho, uma técnica seguida por muitos anos, não pôde

mais oferecer benefícios de desempenho devido a vários problemas, como consumo de

energia, corrente de fuga, interferência elétrica, problemas de design de chips etc. (PENG

et al., 2007). Cada nova geração de processadores tem que lidar com múltiplas mura-

lhas, a destacar a Muralha de Memória (também conhecido como Gargalo de Memória

ou Gargalo de Von Neumann, que comenta sobre a menor largura de banda do canal entre
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a CPU e a memória do computador), Paralelismo a Nível de Instrução (a disponibilidade

de instruções paralelas discretas suficientes para um único chip multi-core) e a Muralha

de Energia (temperatura geral, consumo de energia do chip e seu resfriamento).

Das três, a muralha de energia é indiscutivelmente o limite definidor do poder de

processamento de uma CPU moderna (MIMS, 2010). Um aumento na velocidade de um

processador normalmente corresponde a um enorme aumento nas correntes de fuga, o que

leva a um maior consumo de energia e produção de calor. Os modelos que capturam esse

fenômeno descrevem a dinâmica do consumo de energia Pdyn de um processador como

Pdyn = α ·CL ·V 2 · f , onde α é a probabilidade de comutação, CL é a capacitância da carga,

V é a tensão e f é a frequência de operação (RAUBER; RÜNGER, 2013). Uma vez que

V depende linearmente de f , existe uma dependência cúbica do consumo de energia da

frequência de operação f , ou seja, o consumo de energia aumenta significativamente se a

frequência de operação é aumentada.

O processamento paralelo surgiu, então, como uma solução para explorar as vantagens

da evolução da tecnologia. Ficou claro que a adição de vários núcleos de processamento

no mesmo chip oferece mais benefícios e desempenho ao invés de aumentar a veloci-

dade de um único processador (RAMANATHAN, 2006). Outro fator motivacional para

o processamento paralelo são os avanços em algoritmos de processamento de dados cuja

aplicações necessitam um alto poder de processamento, como os processamento de vídeo

e renderização de áudio-vídeo (TENDULKAR, 2014). Além disso, muitas aplicações

fornecem um grau de liberdade que permite a exploração do paralelismo em diversos ní-

veis. A tendência evolucional dos processadores em direção a uma abordagem multi-core

é ilustrada na Figura 2.9

Figura 2.9: Evolução das Características dos Processadores ao Longo dos Anos.

Fonte: Batten (2015).
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2.3.1 Métricas

Considere o speedup paralelo S definido como a relação entre o tempo de processa-

mento serial Ts de um algoritmo e seu tempo de processamento paralelo Tp, tal que

S =
Ts

Tp
. (2.28)

O speedup expressa quantas vezes o algoritmo paralelo é mais rápido do que o sequencial.

Considere também a eficiência paralela E f como a razão entre o speedup e o número de

núcleos de processamento m, o que indica o quão bem os núcleos de processamento estão

sendo utilizados na computação, na forma

E f =
S
m
. (2.29)

Normalmente, o melhor caso acontece quando uma atividade é igualmente dividida

entre os núcleos de processamento. Assim, executar um código em m núcleos tornaria

Tp = Ts/m, consequentemente S = m, ou seja, o código executaria m vezes mais rápido

e E f = 1. Esse caso, descrito como speedup linear, não é usual. Na prática, o speedup

linear não é alcançado porque paralelizar um código serial adiciona computação extra

inexistente no código serial, como regiões críticas ou pontos de sincronização. Portanto,

é esperado que, ao aumentar m, o speedup se torne uma fração cada vez menor do speedup

linear, isto é, a eficiência paralela E f , torna-se cada vez menor em relação de seu valor

ideal 1.

Amdahl (1967) fez uma observação que ficou conhecida como a Lei de Amdahl. Os

algoritmos paralelos podem ser modelados para ter uma fração de código que executa

sequencialmente e outra que executa em paralelo. A fração serial do algoritmo limita

severamente a aceleração de algoritmos paralelos porque o paralelismo não atua na redu-

ção do tempo de processamento da fração serial do código. A Figura 2.10 mostra quatro

algoritmos com porções paralelas p diferentes. O termo (1− p) representa a fração se-

rial. Quanto maior for p, maior será o speedup possível de se alcançar. Para p = 50%, o

speedup alcançado com um número infinito de núcleos de processamento é limitado a 2,

enquanto que para p = 93,75%, o limite é 16.

Embora pareça ser um problema, existem razões para não se preocupar com a Lei de

Amdahl. Primeiro, ela não considera do tamanho do problema. Em muitos algoritmos, au-

mentar o tamanho do problema pode proporcionalmente aumentar mais a fração paralela

do que a serial, destacado na Lei de Gustafson (GUSTAFSON, 1988). Em segundo lugar,

há milhares de programas usados por cientistas e engenheiros que rotineiramente obtêm
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Figura 2.10: Exemplos da limitação do speedup paralelo. Os termos (1− p) e p represen-
tam a fração serial e paralelo dos algoritmos, respectivamente. Os speedups paralelos são
limitados por (1− p) uma vez que o paralelismo não reduz o tempo de processamento da
fração serial do código.
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grandes acelerações em grandes sistemas de memória distribuída (PACHECO, 2011).
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2.3.1.1 Escalabilidade Paralela

De maneira geral, uma tecnologia é escalável se puder lidar com problemas cada vez

maiores. No entanto, em discussões de desempenho de algoritmos paralelos, a escala-

bilidade tem uma definição um pouco mais formal. As definições a seguir são melhor

detalhadas por Pacheco (2011).

Um algoritmo é dito escalável se, para o número fixo de núcleos de processamento, a

sua eficiência paralela permanece, no mínimo, constante ao aumentar o tamanho do pro-

blema. Para facilitar o entendimento, considere a Figura 2.11. Nela, é possível perceber

que o Algoritmo A tem seu tamanho incrementado. Se o algoritmo A for escalável, au-

mentar o tamanho do problema deve, pelo menos, aumentar a fração paralela p na mesma

proporção da serial (1− p). Neste caso, p é incrementado mais do que (1− p) e, portanto,

a eficiência paralela aumenta.

Figura 2.11: Exemplo de um algorimo escalável. Para algoritmos escaláveis, aumentar o
tamanho do problema aumenta mais a fração paralela p do que a fração serial (1− p).
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Um algoritmo paralelo é dito fortemente escalável se, para o tamanho do problema

fixo, a eficiência se mantém, no mínimo, constante quando o número de núcleos de pro-

cessamento aumenta. Embora exista, a escalabilidade forte é difícil de alcançar devido à

sua meta de ser equivalente ao speedup linear e às dificuldades de alcançá-lo, comentadas

por Amdahl (1967).

Um algoritmo é fracamente escalável se possui a eficiência paralela no mínimo cons-

tante quando houver um aumento do número de processadores e do tamanho do problema

na mesma taxa.
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2.4 Considerações do Referencial Bibliográfico

Os problemas de otimização buscam encontrar os valores máximos ou mínimos de

funções dentro de um domínio específico. Embora muitos métodos clássicos foram de-

senvolvidos para solucionar com exatidão estes problemas, alguns métodos não podem

ser aplicados porque ou demandam muito tempo para executar ou necessitam de deriva-

das, cuja obtenção é muito difícil ou impossível. As heurísticas e metaheurísticas surgem,

portanto, como um mecanismo para obtenção de soluções em tempo hábil em detrimento

da sua qualidade ótima.

Com o passar do tempo, diversas metaheurísticas foram desenvolvidas, cada uma com

uma estratégia própria para aumentar sua eficiência na busca da solução ótima. Algumas

destas estratégias, entretanto, executam mecanismos complexas ou necessitam de sintoni-

zação de parâmetros de inicialização, atividade esta que normalmente requer um processo

empírico oneroso.

As abordagens livre de parâmetros e LIMA tornam-se úteis, portanto, porque anulam

a necessidade de sintonização de parâmetros de inicialização e simplifica a implemen-

tação das metaheurísticas, tornando-as mais robustas e fáceis de utilizar. Combinadas

a alta capacidade de processamento disponibilizado pelo paralelismo das máquinas atu-

ais, as metaheurísticas podem ser, além disso, executadas mais rapidamente ou explorar

problemas outrora não explorados.



Capítulo 3

Menos é Mais: Nelder-Mead

Simplificado

Neste capítulo, a abordagem LIMA é aplicada ao algoritmo Nelder-Mead com o in-

tuito de reduzir o número de mecanismos de pesquisa e tornar, consequentemente, o

Nelder-Mead mais simples e mais eficiente que sua abordagem original. O artigo do

método de Nelder-Mead foi citado milhares de vezes. Foi qualificado no final da década

de 1970 como um “Clássico de Citações Científicas”. Atualmente, o Google Scholar

mostra quase 27000 citações do artigo, sendo mais de 2000 artigos publicados em 2012

que se referiam ao método NM, às vezes combinando-o com outros algoritmos. Existem

muitas modificações do NM proposto na literatura nos últimos 50 anos. A maioria deles

adiciona novas regras e etapas para melhorar a qualidade da solução e satisfazer algumas

condições de convergência - para várias modificações do NM, ver os artigos de Singer e

Nelder (2009) e Kolda, Lewis e Torczon (2003). No entanto, existem algumas tentativas

de simplificá-lo. Por exemplo, uma versão livre do parâmetro é proposta por Zhao, Mla-

denovic e Uroševic (2012). Nele, os parâmetros do método (para reflexão, expansão, etc.)

são usados aleatoriamente a partir de intervalos determinados.

Nos últimos anos, o NM tem sido utilizado para resolver problemas de otimização

não convexos e não diferenciáveis, principalmente como uma rotina de busca local dentro

de algoritmos mais complexos, como metaheurísticas (MLADENOVIĆ et al., 2008; LU-

ANGPAIBOON, 2012; DRAŽIĆ et al., 2014). Realizado por Zhao et al. (2009), o NM

também foi estendido para resolver problemas de otimização global, conhecido como

Restarted Modified NM (RMNM). A ideia básica do RMNM é também simples. Quando

o NM converge, um novo simplex é construído em torno do ponto final e a busca conti-

nua até não existir aprimoramentos em duas iterações consecutivas. Assim, cada reinício

do NM pode ser visto como uma iteração do RMNM. Uma idéia similar é também im-

plementada para resolver problemas de otimização não diferenciáveis (DRAŽIĆ et al.,
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2014).

A Abordagem Menos é Mais (LIMA, do inglês Less is More Approach) para resol-

ver problemas de otimização foi recentemente publicado por Mladenović, Todosijević e

Urošević (2016). Sua ideia principal é encontrar o número mínimo de ingredientes de

pesquisa para resolver numericamente algum problema específico, tornando esse método

mais eficiente do que o atualmente melhor na literatura.

Opcionalmente, se o método baseado em LIMA simplificar o atual método popular e

muito usado, ele deverá fornecer soluções com melhor qualidade do que o método origi-

nal, dentro do mesmo tempo de execução. Assim, o objetivo é tornar o método o mais

simples possível, mas, ao mesmo tempo, mais efetivo do que a heurística atual do estado

da arte.

Nos recentes estudos empíricos realizados por Kovacevic et al. (2013), cerca de 20

métodos baseados em metaheurísticas foram comparados em instâncias usuais de teste

onde a dimensão n pode ser arbitrariamente aumentada, como a função Ackley, função

Shekel, função Rastrigin, etc. Aparantemente, os melhores resultados foram geralmente

reportados por heurísticas baseadas na Evolução Diferencial (DE). Por outro lado, heu-

rísticas baseadas na DE usam apenas alguns pontos durante a busca, mesmo quando o

tamanho do problema é muito grande. Levando em conta esses resultados, as conclusões

naturais são: (i) não é necessário n+1 pontos para encontrar uma boa direção de busca

em R
n como utilizado no NM, ou seja, quatro ou cinco pontos podem ser suficientes; (ii)

a melhor direção que é definida pelo NM provavelmente não pode ser encontrada, apesar

do fato de que a atualização de parâmetros de mutação e cruzamento do DE possam ser

bem sucedidas (KOVAČEVIĆ et al., 2014). A ideia é, então, reduzir o número de pontos

do método de busca direta tal como no DE, embora o DE não tenham nada em comum

com o NM.

Com base nas observações (i) e (ii) acima, uma simplificação do método de otimização

NM, chamada NM Simplificado (SNM, do inglês Simplified Nelder Mead), é proposta.

O SNM simplesmente aplica o método NM em R
4, onde em cada iteração, quatro das

n dimensões (n ≥ 4) são escolhidas aleatoriamente. O SNM é reiniciado até o tempo de

CPU permitido tmax ser alcançado. Note que tmax é definido para ser igual ao tempo usado

pelo NM. Resultados computacionais abrangentes mostram uma melhora significativa do

SNM sobre NM, confirmando que a abordagem LIMA trabalha na solução de problemas

de otimização contínua.
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3.1 Implementação do Nelder-Mead Simplificado

No método NM original e em todas as suas numerosas modificações, o simplex cons-

truído contém n+ 1 pontos. No SNM, o tamanho do simplex é simplesmente reduzido.

Além do tamanho do problema n, o SNM contém um parâmetro q (q < n) que o usuário

pode escolher antes de executar o código, sendo q+1 o número de pontos do simplex do

SNM. Para verificar se o LIMA funciona, este valor foi definido como q = 4 para todo o

tamanho do problema testado, ou seja, o número de pontos do SNM é igual a q+1 = 5.

É evidente que os resultados obtidos com o SNM não podem ser melhores do que os

obtidos pelo NM: a direção do gradiente estimada derivada de n+1 pontos é mais precisa

do que o gradiente estimado a partir de cinco pontos. No entanto, o cálculo dos valores da

função objetiva em pontos n+1 pode durar muito tempo e, portanto, percorrer o espaço

da solução com apenas cinco pontos pode ser muito mais rápido. Se a condição de parada

para NM e SNM for baseada no tempo de execução, a pergunta é: um SNM multistart

seria melhor dentro do mesmo tempo de execução?

No Algoritmo 1, os parâmetros de entrada (x,n) em Simplex-Inicial(x,n) devem

ser SimplexS-Inicial(x,n,q). Nele, q valores de i são amostrados aleatoriamente a

partir de [1,n]. No retorno, o conjunto simplex que contém q+1 pontos é obtido. Estes

passos estão no Algoritmo 9.

Algoritmo 9: Simplex Inicial do SNM.

Função Simplex-InicialS(x,n,q);

m← Maior_coordenada(x);
Escolha τ;

Se m = 0;

m← 1;

x1← x;

Para i = 2 até q+1;

j← Aleatório[1,n];

xi← x+ τ ·m · e j;

Se (xi não viável) ;

Projete xi sobre o hypercubo);

Fim Para;

Retorne simplex = {x1,x2, . . . ,xq+1};
Fim Função;

A Adaptação do Algoritmo 2, que destaca uma iteração do NM, é óbvia. Com os q+1
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pontos de dimensão n, a centróide de q pontos é calculada, depois a reflexão, expansão,

contrações e encolhimento. Esta adaptação é denominada NM-IteraçãoS (simplex, f ,n,q).

O método principal é uma adaptação do Algoritmo 3, mas que considera q pontos de

dimensão n e um critério para reinicialização, conforme descrito no Algoritmo 10.

Algoritmo 10: Método Nelder-Mead Simplificado.

Função Nelder-Mead Simplificado ( f ,n,q);

Obtenha um ponto inicial x ∈ R
n aleatoriamente;

Enquanto (Critério de parada 1) ;

simplex← Simplex-InicialS(x,n,q);

Enquanto (Critério de parada 2) ;

NM-IteraçãoS (simplex, f ,n,q);

Fim Enquanto;

x← x1;

Fim Enquanto;

Retorne x1;

Fim Função;

3.2 Experimentos e Resultados

Nesta seção, nós analisamos a qualidade dos resultados obtidos pelo NM e SNM.

Ambos os métodos foram implementados em C++ e executados no supercomputador com

64 nós, cada um com 2 Intel Xeon Sixteen-Core E5-2698v3 CPUs a 2,3GHz, 128 GB de

RAM DDR4, do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (NPAD/UFRN). Embora executado em um computador de alto

desempenho, os códigos não foram implementados em paralelo. Este computador foi

usado apenas para executar várias instâncias do problema ao mesmo tempo, a fim de

reduzir o tempo total de execução.

Os algoritmos foram comparados sobre instâncias de teste listadas na Tabela 3.1 que

contém 10 funções de referência que representam bem a diversidade de características

das dificuldades que surgem nos problemas de otimização global (ZHAO et al., 2009).

O nome e a abreviação de cada função são dados nas duas primeiras colunas. A terceira

coluna fornece o valor mínimo conhecido da função objetiva da literatura. A quarta e

quinta colunas fornecem a forma analítica das funções e seu domínio de entrada para

cada variável (restrições de caixa), respectivamente.
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Tabela 3.1: Instâncias de teste padrão. A dimensionalidade dessas funções pode ser ajus-
tada com n.

Função Abrev. fmin Função f (x) Entrada
Dixon-Price DP 0 f (x) = (x1−1)2 +∑n

i=2 i(2x2
i − xi−1)

2 [-10 , 10]

Griewank GR 0 f (x) = ∑n
i=1

x2
i

4000 −∏n
i=1 cos( xi√

i
)+1 [-600 , 600]

Powell PO 0 f (x) = ∑
n/4
i=1[(x4i−3 +10x4i−2)

2 +5(x4i−1− x4i)
2+ [-4 , 4]

(x4i−2−2x4i−1)
4 +10(x4i−3− x4i)

4]

Rosenbrock RO 0 f (x) = ∑n−1
i=1 [100(xi+1− x2

i )
2 +(xi−1)2] [-10 , 10]

Schwefel SC 0 f (x) = 418,98287272433799807913601398n− [-500 , 500]
∑n

i=1 xisin(
√

|xi|)
Zakharov ZA 0 f (x) = ∑n

i=1 x2
i +(∑n

i=1 0,5ixi)
2 +(∑n

i=1 0,5ixi)
4 [-5 , 5]

Rastrigin RA 0 f (x) = 10n+∑n
i=1[x

2
i −10cos(2πxi)] [-5,12 , 5,12]

Sphere SP 0 f (x) = ∑n
i=1 x2

i [-5,12 , 5,12]

Ackley AC 0 f (x) =−20exp

(

−0,2
√

1
n ∑n

i=1 x2
i

)

− [-32,768 , 32,768]

exp
[

1
n ∑n

i=1 cos(2πxi)
]

+20+ e
Noncontinuous NR 0 f (x) = ∑n

i=1[y
2
i −10cos(2πyi)+10], [-5,12 , 5,12]

Rastrigin yi =

{

xi , if |xi|< 1
2

round(2xi)
2 , if |xi| ≥ 1

2

Fonte: Elaboração própria.

Para todas as funções na Tabela 3.1, usamos n = 10, 20, 40, 60, 80, 100, 250, 500,

750 e 1000. Cada configuração foi executada 10 vezes. Os resultados compreendem

um total de 10 tabelas exibidas a seguir. O critério de parada do NM é definido como

a combinação de iterações consecutivas sem melhoria (itmax = 10000), ou a condição

definida em (2.5) com ε = 10−10, ou o máximo de 1000 segundos de execução. No SNM,

o critério de parada 1 é o tempo médo de execução do método NM. O critério de parada 2

é o número máximo de iterações consecutivas sem aprimoramento definida como ζ= 100.

Para ambos os algoritmos, o tempo máximo de execução definido como critério de parada

está implementado em forma de alarme do sistema operacional. Desta forma, é possível

parar a execução dos algoritmos mesmo quando não estiverem executando o critério de

parada. As escolhas padrões para os coeficientes de NM e SNM são tomadas, ou seja,

α = 1, β = 2, γ = 1/2 e δ = 1/2, e τ = 4 (para gerar o simplex inicial).

Os resultados compreendem um total de 10 tabelas, da Tabela 3.2 a Tabela 3.11. Todas

as tabelas têm a mesma forma: a coluna Melhor expressa o valor da função objetivo

da melhor solução, a coluna Média descreve o valor médio da função de objetivo e a

coluna Tempo em segundos mostra o tempo médio de execução em segundos. Os melhores

valores para Melhor e Média estão destacados em negrito.
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Tabela 3.2: Resultados detalhados para a função Dixon-Price.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 7,74E-13 2,86E-12 0,00E+00 3,03E-31 9,86E-04
20 8,96E-13 4,57E-12 0,00E+00 4,22E-30 4,19E-03
40 2,27E-13 6,69E-01 0,00E+00 1,01E-28 9,66E-03
60 4,91E-13 1,08E-12 0,00E+00 0,00E+00 3,08E-02
80 2,07E-13 8,21E-13 0,00E+00 0,00E+00 7,69E-02

100 4,36E-14 1,14E-12 0,00E+00 4,44E-32 1,30E-01
250 1,55E-14 3,00E-13 0,00E+00 5,76E-36 1,99E+00
500 2,50E-14 2,13E-13 0,00E+00 0,00E+00 1,49E+01
760 9,22E-15 1,29E-13 0,00E+00 0,00E+00 4,94E+01
1000 2,53E-14 1,27E-13 0,00E+00 0,00E+00 1,16E+02

Média 2,71E-13 6,69E-02 0,00E+00 1,06E-29 1,82E+01
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.3: Resultados detalhados para a função Griewank.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 8,37E-02 7,77E-01 4,85E-09 2,52E-01 2,07E+00
20 9,86E-03 4,49E-01 3,54E-09 1,48E-01 3,77E+00
40 6,66E-01 1,18E+00 2,64E-09 3,40E-02 3,43E+00
60 6,33E-01 1,33E+00 1,14E-09 1,56E-02 9,68E+00
80 9,49E-01 1,34E+00 8,70E-10 5,02E-02 4,12E+01

100 3,64E-01 9,70E-01 9,68E-10 1,04E-02 1,60E+02
250 3,73E-01 8,52E-01 2,03E-10 1,32E-09 9,83E+02
500 1,34E+00 1,53E+00 2,19E-10 5,66E-10 1.00E+03
760 2,02E+00 2,39E+00 2,52E-10 1,37E-02 1,00E+03

1000 3,08E+00 3,70E+00 1,05E-10 2,75E-10 1,00E+03
Média 9,51E-01 1,45E+00 1,48E-09 5,23E-02 4,20E+02

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3.4: Resultados detalhados para a função Powell.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 6,88E-22 4,25E-19 2,46E-50 2,98E-31 6,24E-03
20 3,66E-21 2,43E-17 5,50E-46 2,76E-33 6,28E-03
40 1,71E-21 2,51E-16 7,88E-50 6,10E-31 3,50E-02
60 4,74E-20 2,41E-12 1,81E-48 1,04E-40 9,57E-02
80 1,27E-21 1,31E-11 8,51E-53 3,45E-32 2,18E-01

100 5,05E-20 4,74E-13 2,28E-48 6,98E-34 4,45E-01
250 1,81E-22 4,95E-12 1,92E-55 6,82E-33 8,80E+00
500 9,50E-21 2,21E-11 3,20E-52 1,57E-34 5,15E+01
760 2,40E-17 1,72E-11 9,07E-60 3,80E-49 1,72E+02

1000 1,35E-14 7,44E-12 3,34E-56 1,34E-37 1,65E+02
Média 1.35E-15 6.78E-12 5.54E-47 9.53E-32 3,98E+01

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.5: Resultados detalhados para a função Rosenbrock.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 1,65E-10 1,20E+00 9,14E-09 7,90E-01 5,32E-02
20 9,34E+00 3,14E+01 6,60E-09 5,23E-07 4,63E-01
40 4,23E+01 1,04E+02 9,03E-09 4,97E-07 5,87E+00
60 5,72E+01 1,13E+02 2,54E-09 2,18E-07 1,08E+01
80 7,60E+01 1,29E+02 6,74E-09 2,31E-07 3,06E+01

100 1,01E+02 1,43E+02 2,50E-09 1,17E-07 1,31E+02
250 2,38E+02 2,51E+02 1,42E-09 7,98E-08 1,00E+03
500 5,27E+02 5,58E+02 2,05E-09 1,41E-07 1,00E+03
760 8,74E+02 9,16E+02 1,50E-09 2,77E-07 1,00E+03

1000 1,30E+03 1,34E+03 3,76E-09 1,85E-07 1,00E+03
Média 3,22E+02 3,58E+02 4,53E-09 7,90E-02 4,18E+02

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3.6: Resultados detalhados para a função Schwefel.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 1,01E+03 1,74E+03 3,82E-09 4,08E+02 2,83E-01
20 2,65E+03 3,80E+03 2,31E-09 3,63E+02 1,30E+00
40 6,23E+03 8,29E+03 3,02E-09 1,59E+03 5,82E+00
60 1,10E+04 1,27E+04 3,08E-09 1,25E+03 1,22E+01
80 1,37E+04 1,63E+04 2,80E-09 4,52E-09 3,31E+01

100 1,86E+04 2,21E+04 1,62E-09 5,92E+02 1.12E+02
250 4,92E+04 5,75E+04 1,82E-09 2,96E+03 8,91E+02
500 1,02E+05 1,13E+05 1,08E-09 2,96E+03 9,50E+02
760 1,53E+05 1,60E+05 1,46E-09 5,43E-09 1,00E+03

1000 2,12E+05 2,35E+05 1,86E-09 1,18E+04 9,50E+02
Média 5,69E+04 6,30E+04 2,29E-09 2,20E+03 3,96E+02

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.7: Resultados detalhados para a função Zakharov.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 1,29E-11 8,49E-11 2,93E-12 9,44E-12 1,69E-02
20 7,24E-04 2,25E-01 3,41E-12 9,13E-12 5,06E-02
40 3,52E-01 1,12E+00 3,43E-12 7,66E-12 5,52E+00
60 7,04E-01 1,85E+00 3,13E-12 1,11E-11 8,00E+00
80 1,21E+00 1,85E+00 2,83E-12 1,19E-11 1,68E+01

100 1,04E+00 1,74E+00 2,36E-12 9,92E-12 4,18E+01
250 1,22E+00 1,96E+00 1,62E-12 5,48E-12 5,24E+02
500 3,75E+00 4,92E+00 2,08E-12 9,33E-12 8,56E+02
760 1,38E+01 1,54E+01 3,10E-12 8,50E-12 9,51E+02

1000 1,93E+01 1,97E+04 2,75E-12 1,27E-11 6,17E+02
Média 4,14E+00 1,97E+03 2,76E-12 9,52E-12 3,02E+02

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3.8: Resultados detalhados para a função Rastrigin.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 5,97E+00 1,31E+01 8,68E-08 1,27E+01 3,07E-01
20 7,10E+00 2,25E+01 7,63E-10 7,59E+00 1,38E+00
40 2,31E+01 3,43E+01 8,52E-10 1,44E+01 5,88E+00
60 2,52E+01 4,14E+01 6,40E-10 2,39E+00 1,07E+01
80 2,56E+01 4,91E+01 4,45E-10 1,61E+00 3,75E+01

100 3,61E+01 5,03E+01 4,77E-10 2,01E+00 1,41E+02
250 7,30E+01 1,28E+02 5,22E-10 3,34E-09 8,82E+02
500 2,11E+02 7,23E+02 4,33E-10 1,98E+01 9,50E+02
760 5,26E+02 6,02E+02 2,14E-10 9,95E-02 1,00E+03

1000 1,11E+03 1,17E+03 4,19E-10 3,23E-08 1,00E+03
Média 2,04E+02 2,83E+02 9,16E-09 6,06E+00 4,03E+02

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.9: Resultados detalhados para a função Esfera.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 2,12E-11 4,74E-11 3,59E-12 8,37E-12 1.80E-03
20 1,58E-10 6,42E-10 2,29E-12 8,34E-12 2.36E-02
40 1,76E-03 8,35E-02 2,39E-12 7,40E-12 9.37E-01
60 4,72E-03 1,15E-01 1,51E-12 8,10E-12 6.87E+00
80 8,61E-03 1,01E-01 1,36E-12 5,62E-12 3.83E+01

100 1,61E-05 3,18E-02 1,96E-12 6,20E-12 1.41E+02
250 2,27E-03 3,29E-02 3,29E-12 7,55E-12 9.76E+02
500 1,01E-01 1,49E-01 1,79E-12 4,82E-12 1.00E+03
760 2,94E-01 4,02E-01 1,62E-12 8,38E-12 1.00E+03

1000 6,06E-01 7,85E-01 1,64E-12 5,28E-12 1.00E+03
Média 1,02E-01 1,70E-01 2,14E-12 7,01E-12 4,16E+02

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3.10: Resultados detalhados para a função Ackley.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 3,03E+00 7,26E+00 1,26E-05 1,16E-01 2,24E+00
20 1,84E+00 5,13E+00 7,29E-06 1,26E-05 2,26E+00
40 3,63E+00 5,12E+00 5,76E-06 9,14E-06 5,55E+00
60 4,00E+00 4,70E+00 4,34E-06 8,78E-06 9,02E+00
80 3,53E+00 4,15E+00 4,36E-06 7,81E-06 2,67E+01

100 2,82E+00 3,58E+00 3,06E-06 4,95E-06 9,26E+01
250 2,42E+00 2,63E+00 1,68E-06 3,03E-06 7,43E+02
500 1,95E+00 2,13E+00 1,25E-06 1,83E-06 1,00E+03
760 1,72E+00 1,88E+00 1,07E-06 2,11E-06 9,51E+02

1000 1,72E+00 1,85E+00 1,37E-06 1,80E-06 9,06E+02
Média 2,67E+00 3,84E+00 4,28E-06 1,16E-02 3,74E+02

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3.11: Resultados detalhados para a função Rastrigin não contínua.

NM SNM Tempo
n Melhor Média Melhor Média em segundos

10 7,03E+00 1,91E+01 4,05E-10 7,96E+00 2,17E-01
20 1,30E+01 3,51E+01 4,02E-10 2,25E+01 1,59E+00
40 3,87E+01 7,20E+01 4,33E-10 9,88E-10 5,02E+00
60 3,30E+01 9,05E+01 8,21E-10 5,69E+01 5,61E+00
80 7,20E+01 1,98E+02 3,45E-10 1,09E-09 6,63E+00

100 8,35E+01 2,14E+02 9,89E-11 1,19E-09 1,07E+01
250 2,04E+02 5,96E+02 4,54E-11 9,90E-10 1,81E+02
500 1,05E+03 1,63E+03 5,36E-11 5,02E-10 4,16E+02
760 1,59E+03 2,41E+03 1,94E-10 5,68E-10 4,62E+02

1000 2,43E+03 3,45E+03 6,64E-11 4,92E+00 4,50E+02
Média 5,52E+02 8,72E+02 2,86E-10 9,23E+00 1,54E+02

Fonte: Elaboração própria.
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Os resultados médios para 10 execuções independentes de cada função de teste são

resumidos na Tabela 3.12.

Tabela 3.12: Comparação dos melhores valores e dos valores médios obtidos por NM
e SNM em 10 instâncias de teste dentro do mesmo tempo de execução. Cada instância,
definida pelo problema e n, é executada 10 vezes. Dez valores diferentes de n são testados:
10, 20, 40, 60, 80, 100, 250, 500, 750 e 1000. Portanto, cada linha relata valores médios
de 100 execuções. Os melhores valores de Melhor e Média estão destacados em negrito.

NM SNM Tempo
nome Melhor Média Melhor Média em segundos
DP 2,71E-13 6,69E-02 0,00E+00 1,06E-29 1,82E+01
GR 9,51E-01 1,45E+00 1,48E-09 5,23E-02 4,20E+02
PO 1,35E-15 6,78E-12 5,54E-47 9,53E-32 3,98E+01
RO 3,22E+02 3,58E+02 4,53E-09 7,90E-02 4,18E+02
SC 5,69E+04 6,30E+04 2,29E-09 2,20E+03 3,96E+02
ZA 4,14E+00 1,97E+03 2,76E-12 9,52E-12 3,02E+02
RA 2,04E+02 2,83E+02 9,16E-09 6,06E+00 4,03E+02
SP 1,02E-01 1,70E-01 2,14E-12 7,01E-12 4,16E+02
AC 2,67E+00 3,84E+00 4,28E-06 1,16E-02 3,74E+02
NR 5,52E+02 8,72E+02 2,86E-10 9,23E+00 1,54E+02

Fonte: Elaboração própria.

As seguintes observações podem ser derivadas da Tabela 3.12, e também das Tabe-

las 3.2 - 3.11. Observe que o número total de testes em cada linha e cada método de

solução da Tabela 3.12 é igual a 100 (10 funções objetivo para 10 valores diferentes de

n). Como existem 10 instâncias de teste, ou seja, DP, GR, ..., NR, as tabelas reportam

valores obtidos por 1000 execuções para cada método. Acreditamos que foi o suficiente

para obter algumas conclusões confiáveis:

• A principal conclusão é que a ideia de LIMA, aplicada ao método de otimização

NM, funciona. Os resultados obtidos pelo método NM são significativamente me-

lhorados pelo NM Simplificado (SNM), dentro da mesma limitação de tempo;

• O SNM é mais bem-sucedido na solução de todas as 10 instâncias de teste. Fica

evidente depois de comparar valores nas colunas Melhor e Média para NM e SNM

na Tabela 3.12. Para todas as instâncias, os valores de melhor e média do SNM

foram menores (melhores) do que os valores correspondentes nas colunas NM;

• As soluções próximas da otimalidade para todas as instâncias e para todas as di-

mensões são encontradas pelo SNM pelo menos uma vez em 10 reinicializações

(consulte a coluna "Melhor"para o método SNM na Tabela 3.12). Este é um resul-

tado inesperado e merece mais atenção em um trabalho futuro. De fato, o NM é
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projetado para resolver programas não lineares convexos. No entanto, o SNM con-

seguiu encontrar soluções próximas ao mínimo global para instâncias onde existem

muitos mínimos locais.

A fim de enfatizar a melhor forma do SNM do que o método original de Nelder-Mead,

apresentamos na Tabela 3.13 o tempo médio em segundos necessário para o SNM atingir

a solução média do NM, e o número de vezes em percentual que aconteceu em 100 testes,

incluindo 10 funções diferentes e 10 dimensões diferentes.

Tabela 3.13: Tempo médio necessário para o SNM atingir a solução média de NM e
o percentual do número de casos que ocorrem em 100 testes para cada instância (10
reinicializações para 10 dimensões diferentes).

Nome do Tempo Percentual Nome do Tempo Percentual
Problema (seg.) de casos Problema (seg.) de casos

DP 0,002 100% ZA 0,007 100%
GR 0,045 97% RA 1,490 92%
PO 0,007 100% SP 0,004 100%
RO 0,001 99% AC 0,016 100%
SC 0,148 100% NR 0,361 94%

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 3.13 mostra que o SNM atinge rapidamente a solução NM média e usa o

tempo restante para melhorar a qualidade da solução. O pior comportamento do SNM,

mas ainda muito bom, é observado na solução da função não-convexa Rastrigin. Nela,

92 vezes o valor médio do NM é alcançado e em 8 execuções não. Resultados muito

bons também são relatados na resolução da função não-convexa Ackley, onde as soluções

médias do NM são alcançadas no tempo médio de 0,016 segundos.

3.3 Conclusões

A ideia geral da recente Abordagem Menos é Mais (LIMA) na solução de problemas

de otimização é considerar o número mínimo de ingredientes no método de construção,

mas, ao mesmo tempo, fornecer soluções de melhor qualidade que as rotinas mais com-

plexas, ou fornecer soluções melhores do que o atual algoritmo de última geração.

O método de Nelder-Mead (NM) é provavelmente o método mais citado e usado na

literatura de otimização e também em aplicações práticas. Pertence a métodos de pesquisa

diretos para resolver problemas de otimização contínuos sem restrições. Esses métodos

não usam derivadas de primeira e segunda ordem. A popularidade do NM é baseada em
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sua simplicidade. Ele calcula os valores da função objetivo em n+1 pontos (simplex) em

R
n e em cada iteração, o pior vértice é trocado por um novo e melhor. Quando apareceu,

substituiu com sucesso os métodos de pesquisa direta que usavam 2× n ou mais pontos

de R
n.

Neste trabalho, propusemos um algoritmo ainda mais simples que segue a ideia do

NM, que chamamos de NM Simplificado (SNM). Em vez de gerar todos os n+1 pontos,

realizamos a pesquisa usando apenas q+ 1 pontos, onde q é geralmente muito menor

do que n. Obviamente, os resultados obtidos não puderam ser melhores do que após

realizar cálculos em n+ 1 pontos como em NM. No entanto, a aceleração significativa

nos tempos de execução possibilita múltiplas execuções do simplex no SNM, obtendo

resultados muito melhores do que os obtidos pelo NM. Melhorias significativas, dentro

do mesmo tempo de execução, são relatadas na resolução de instâncias convexas e não

convexas.



Capítulo 4

Simulated Annealing Acoplado

Síncrono e Assíncrono

Neste capítulo, duas implementações paralelas do Simulated Annealing Acoplado são

desenvolvidas para explorar a disponibilidade dos núcleos de processamento e melhorar

seu desempenho tanto em tempo de execução quanto em qualidade de solução. O CSA

foi inicialmente proposto para explorar o potencial paralelo e mitigar o problema de inici-

alização de parâmetros enquanto aplicado a problemas de otimização global. A troca de

informações combinada a uma estratégia para controlar a variância das probabilidades de

aceitação resultam em um algoritmo que é mais robusto com relação à inicialização. Por

esta razão, este algoritmo tem sido intensamente usado na literatura para ajustar algorit-

mos de aprendizado de máquina, como nos trabalhos de Rafiee-Taghanaki et al. (2013),

Kamari et al. (2013), Hemmati-Sarapardeh et al. (2014), Mehrkanoon et al. (2015), Mah-

moodi, Arabloo e Abdi (2014). As definições do Simulated Annealing Acoplado e suas

implementação síncrona e assíncrona são detalhadas e comparadas neste capítulo.

4.1 Simulated Annealing Acoplado

O Simulated Annealing Acoplado (CSA, do inglês Coupled Simulated Annealing) é

um método estocástico de otimização global capaz de reduzir a sensibilidade dos pa-

râmetros de inicialização enquanto guia o processo de otimização a execuções quase-

ótimas (XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010). Ele é baseado no Simulated Annealing (KIRK-

PATRICK et al., 1983) e no Minimizadores Locais Acoplados (CLM, do inglês Coupled

Local Minimizers (SUYKENS; VANDEWALLE; MOOR, 2001). Nos CLMs, múltiplos

otimizadores de descida de gradiente acoplado (do inglês coupled gradient descent op-

timizers) são utilizados porque são mais efetivos do que os otimizadores de descida de

gradiente com multiplo início (do inglês multistart gradient descent optimizers) (SUY-
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KENS; VANDEWALLE; MOOR, 2001; SUYKENS; YALCIN; VANDEWALLE, 2003).

O CSA consiste em um conjunto de otimizadores SA cujo comportamento individual

é similar à execução do Simulated Annealing, ou seja, os passos dos algoritmo que en-

volvem a geração e avaliação de uma única solução são executados individualmente por

cada otimizador. Durante a geração de soluções, a temperatura de geração T gen
k é respon-

sável pelo grau de similaridade entre a solução corrente e a nova geração na iteração k.

Assim, quanto maior o valor de T gen
k , maior será a diferença média entre a nova solução

e a corrente. A temperatura de aceitação T ac
k utilizada durante a avaliação das nova so-

luções é responsável pela chance de aceitação de tais soluções, isto é, elevados valores

resultam em maiores chances de uma nova solução ser aceita. Existe somente uma única

temperatura de geração e de aceitação, independentemente no número de otimizadores.

Diferente do SA, na qual a probabilidade de aceitação A(x→ y) é em função somente

da solução corrente x e da solução gerada y (Equação 2.11), a probabilidade de aceitação

do CSA é uma função escalar de acordo com

0≤ AΘ(γ,xi→ yi)≤ 1, (4.1)

para todo xi ∈Θ, yi ∈Ω, com Θ,Ω,∈Rn, sendo Θ o conjunto das soluções correntes e Ω

o conjunto de todas as soluções de dimensionalidade n, para i = 1, . . . ,m, com o número

de elementos m de Θ. O termo γ é responsável pelo acoplamento entre os otimizadores

SA, uma vez que ele é uma função da energia de todas as soluções correntes do CSA.

A função N(xi,T
gen

k ) gera uma nova solução yi que é alcançada em uma única iteração

do algoritmo para a temperatura de geração e solução corrente xi de acordo com uma

distribuição escolhida. Assim como no SA, N(xi,T
gen

k ) pode ser utilizada a partir da

distribuição de Cauchy, de acordo com:

yi = xi + ε∗T gen
k , (4.2)

onde cada elemento de ε ∈ R
n é uma variável independente aleatória amostrada da dis-

tribuição de Cauchy. O escalonamento de resfriamento também pode ser linear. Ele é

descrito da seguinte forma:

T gen
k =

T gen
1

k+1
, (4.3)

sendo T gen
1 a temperatura de geração inicial.

A probabilidade de aceitação do CSA pode assumir diferentes formas, tal como o SA.

A probabilidade de aceitação inicialmente descrita por Xavier-de-Souza et al. (2010) é
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AΘ (γ,xi→ yi) =
exp
(

E(xi)
T ac

k

)

γ
(4.4)

γ = ∑
∀x j∈Θ

exp

(

E(x j)

T ac
k

)

. (4.5)

Observe que as energias não são limitadas numericamente. Caso elas sejam positivas,

totalmente ou parcialmente, poderá surgir instabilidade numérica na avaliação da função

de probabilidade de aceitação. Para muitas funções, este problema pode ser facilmente

resolvido através da normalização da função objetivo de tal modo que ∀x ∈ Ω,E(x) ≤
0. Entretanto, com funções cujo limites são desconhecidos, é necessário utilizar outra

abordagem. Assim, Xavier-de-Souza et al. (2010) sugerem que todas as energias em (4.4)

and (4.5) sejam subtraídas da energia máxima corrente. A equação resultante, descrita a

seguir, é numericamente mais atrativa porque todos os expoentes são negativos.

A∗Θ (γ∗,xi→ yi) =

exp

(

E(xi)−max(E(xi))xi∈Θ

T ac
k

)

γ∗
, (4.6)

γ∗ = ∑
∀x∈Θ

exp

(

E(x)−max(E (xi))xi∈Θ

T ac
k

)

, (4.7)

Tal como foi definida, a função de probabilidade de aceitação A∗Θ tem como caracte-

rística

∑
∀xi∈Θ

A∗Θ(γ, xi→ yi)≡ ∑
∀xi∈Θ

A∗Θ = 1. (4.8)

Além disso, é fácil notar a partir de (4.6) que em altas temperaturas, independentemente

da energia das soluções correntes, todas as probabilidades de aceitação se aproximam

de 1/m, enquanto que para uma temperatura suficientemente baixa, a probabilidade da

maior energia se aproxima de 1 e todas as outras se aproximam de 0. Estes dois casos

correspondem aos dois limites para a variância e podem ser escritos como:

1
m
≤ ∑
∀xi∈Θ

A2
Θ ≤ 1. (4.9)

Os benefícios que o acoplamento pode oferecer vão além de uma pura troca de in-

formação e podem ser utilizados para controlar medidas gerais estatísticas, possibilitando

modificar alguns parâmetros de controle que pode ter influência crucial na otimização.
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Xavier-de-Souza et al. (2010) utilizaram a temperatura de aceitação T ac
k para controlar

a variância da função de probabilidades de aceitação σ2. A sua definição e seus limites

estão descritos a seguir.

Conhecendo (4.8), a variância de A∗Θ assume a forma

σ2 =
1
m ∑
∀xi∈Θ

(A∗Θ)
2−
(

1
m ∑
∀xi∈Θ

A∗Θ

)2

,

=
1
m ∑
∀xi∈Θ

(A∗Θ)
2− 1

m2 . (4.10)

Aplicando os limites de (4.9) em (4.10), conclui-se que

0≤ σ2 ≤ m−1
m2 . (4.11)

A variância da função de probabilidades de aceitação desempenha um papel signi-

ficativo na otimização. Um bom valor da variância equilibra a correta relação entre a

exploração do espaço de busca e o refinamento das soluções correntes através da busca

local. Xavier-de-Souza et al. (2010) mostraram em seus experimentos que o desempenho

da otimização do CSA melhora as execuções quando a variância é próxima de 99% de

seu valor máximo. Para esta conclusão, eles utilizaram 14 funções objetivos, sendo 2

compostas por funções unimodais, 6 funções multimodais e 6 funções resultantes da ro-

tação das 6 últimas funções listadas. As funções estão descritas no Apendice B. O custo

médio foi normalizado sobre 50 execuções e dado em função do percentual da variância

desejada. A Figura 4.1 mostra o resultado obtido destes experimentos.

Um simples controle da variância pode, então, ser formulado:

se σ2 < σ2
D, T ac← T ac(1−α);

se σ2 ≥ σ2
D, T ac← T ac(1+α), (4.12)

onde σ2
D é a variância desejada (99% do valor máximo da variância) e α é a taxa de cres-

cimento ou decaimento da temperatura de aceitação, normalmente na faixa de (0 , 0,1]

(XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010). Quando o valor da variância está abaixo do valor

desejado, a temperatura de aceitação diminui por um fator de 1−α; caso contrário, o

seu valor é multiplicado por 1+α. Elevados valores de α torna o processo de busca do

algoritmo totalmente aleatória.
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Figura 4.1: Soma dos custos médios normalizados pelo valor da variância desejada σ2
D

expressa no percentual de seu valor máximo.
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Fonte: Xavier-de-Souza (2010).

Quando as soluções possuem custo energético parecidos, a variância é menor e, por-

tanto, o controle tende a reduzir a temperatura de aceitação na esperança de aumentar a

variância. A redução desta temperatura induz os otimizadores com baixas probabilidades

de aceitação a realizarem refinamento - reduzirem suas probabilidades de aceitação - en-

quanto que os otimizadores com maiores probabilidades realizam exploração - aumentam

suas probabilidades de aceitação. Quando os custos energéticos das soluções correntes

são suficiente diferentes, a variância é maior. Desse modo, a temperatura de aceitação

será aumentada na tentativa de reduzir a variância. O aumento da temperatura induz os

otimizadores a terem as probabilidades de aceitação parecidas. Portanto, aqueles com

menores probabilidades de aceitação terão suas chances aumentada, enquanto que os oti-

mizadores com maiores probabilidades de aceitação terão tais chances reduzidas. Esta

qualidade, que caracteriza o CSA como um processo que tenta evitar a estagnação do

procedimento de busca, é descrita na Figura 4.2.
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Figura 4.2: Comportamento da probabilidade de aceitação dos otimizadores SA com a
variação da temperatura. G1 representa os otimizadores com menores probabilidades de
aceitação e G2 aqueles com as altas probabilidades. Caso a temperatura aumente, há
maiores chances das probabilidades de aceitação de G1 e G2 se aproximarem. Caso haja
redução da temperatura, tais probabilidades terão maiores chances de se distanciarem.
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Fonte: Gonçalves-e-Silva (2013).

Com o controle da variância, não é necessário especificar o escalonamento da tempe-

ratura de aceitação nem realizar o exaustivo processo empírico de sua valoração inicial.

Em contrapartida, duas novas variáveis são introduzidas α e σ2
D, mas eles possuem uma

faixa de operação bem definida e são menos dependentes do problema de otimização.

O algoritmo da implementação do CSA está definido no Algoritmo 11.
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Algoritmo 11: Pseudocódigo do Coupled Simulated Annealing

Passo 1) Inicialização:

- Atribua m soluções iniciais aleatórias a Θ;

- Avalie as energias E(xi), ∀xi ∈Θ;

- Defina o número da iteração k = 1;

- Defina as temperaturas iniciais T gen
k and T ac

k ;

- Atribua um valor a α;

- Avalie o termo de acoplamento γ;

- Defina σ2
D = 0,99 (m−1)

m2 .

Passo 2) Geração:

- Gere uma nova solução yi = xi + ε∗T gen
k , ∀i = 1, · · · ,m, de acordo com (4.2) ;

- Avalie as energias E(yi),∀i = 1, . . . ,m.

Passo 3) Avaliação:

- ∀i = 1, · · · ,m, faça xi← yi se:

A) E(yi)≤ E(xi); ou

B) A∗Θ > r, onde r é um número aleatório amostrado da distribuição uniforme
[0,1].

Passo 4) Atualização:

- Calcule σ2;

- Ajuste T ac
k de acordo com a regra a seguir:

- Se σ2 < σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1−α);

- Se σ2 > σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1+α).

- Reduza a temperatura de geração T gen
k de acordo com o escalonamento escolhido;

- Avalie o termo de acoplamento γ;

- Incremente k em 1.

Passo 5) Critério de Parada:

- Pare se o critério de parada foi alcançado;

- Senão volte ao Passo 2.

4.2 Implementações Paralelas do CSA

As metaheurísticas permitem uma redução significativa do tempo para encontrar uma

solução razoável. No entanto, muitas das abordagens originais são completamente se-

quenciais e não aproveitam ao máximo as novas arquiteturas paralelas atuais. Por essa

razão, várias metaheurísticas foram reformuladas para explorar seu potencial paralelo, re-

duzindo o tempo de processamento e também melhorando a qualidade das soluções forne-
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cidas. Algumas destas formulações foram direcionadas para problemas específicos, como

os algoritmos de Lou e Reinitz (2016), Liu e Wang (2015), Delévacq et al. (2013), Subra-

manian et al. (2010), Hong e He (2011), Santander-Jiménez e Vega-Rodríguez (2015).

Outras metaheurísticas paralelas são mais gerais e podem ser aplicadas a diferentes

tipos de problemas. Isso inclui a análise de impacto da topologia de migração no de-

sempenho de algoritmos de otimização global paralela que usam modelo de ilha (RU-

CIŃSKI; IZZO; BISCANI, 2010); uma nova diretriz para o desenho e implementação

de metaheurísticas efetivas de busca local em GPU (LUONG; MELAB; TALBI, 2013a);

três metaheurísticas híbridas (YI; DUAN; LIAO, 2013) que melhoram os dois algoritmos

metaheurísticos de evolução diferencial híbridos descritos por (LIAO, 2010); um novo

algoritmo de nuvem paralelo para problemas de alocação de redundância de sistemas de

sensores inteligentes na Internet das Coisas (YEH; LIN, 2016); e um novo método de

otimização global paralelo assíncrono baseado no SA e DE (OLENŠEK et al., 2011).

Recentemente, Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) surgiram como uma alter-

nativa para acelerar o tempo computacional em dezenas de vezes, incluindo metaheurís-

ticas (SOUZA; SANTOS; COELHO, 2017). O desenvolvimento de heurísticas baseadas

em GPU podem ser encontradas em nos trabalhos de Ament et al. (2010), Kider et al.

(2010), Liu et al. (2012), Ding, Zheng e Tan (2013), Luong, Melab e Talbi (2013b), Wil-

ton et al. (2015), Zhou e Zeng (2015). Algumas estratégias heurísticas híbridas CPU-GPU

podem ser encontrado nos trabalhos desenvolvidos por Kadjo et al. (2015), Iturriaga et al.

(2015), Coelho et al. (2016), Souza, Santos e Coelho (2017), Vidal, Alba e Luna (2017).

O CSA original, desenvolvido por Xavier-de-Souza (2007), foi implementado de

forma síncrona em uma arquitetura de memória distribuída utilizando MPI (XAVIER-

DE-SOUZA, 2007; MPI, 2018). Neste trabalho, foi desenvolvido duas implementações

paralelas do CSA para arquitetura de memória compartilhada, o SCSA (Simulated Annea-

ling Acoplado Síncrono, do inglês Synchronous Coupled Simulated Annealing) e o ACSA

(Simulated Annealing Acoplado Assíncrono, do inglês Asynchronous Coupled Simulated

Annealing). Embora seja bem conhecido que as arquiteturas de memória compartilhada

não são muito adequadas para um número muito grande de processadores, os nós de com-

putação de sistemas de computação de alto desempenho geralmente implementam um es-

paço de endereço compartilhado (VAJDA, 2011). Não está claro em que ponto no futuro

a indústria fará o movimento em direção aos chips de memória distribuída, o que justifica

as implementações descritas e analisadas. Os códigos-fonte estão disponibilizados em

https://gitlab.com/groups/lappsufrn/CSA.
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4.2.1 Simulated Annealing Acoplado Síncrono

O Algoritmo 12 e a Figura 4.3 mostram a implementação paralela do Simulated Anne-

aling Acoplado Síncrono (SCSA). O estágio Inicialização é executado sequencialmente,

define as temperaturas iniciais, dimensão e calcula a variância desejado. Finalmente, a

região paralela é criada com o número de otimizadores m selecionado pelo usuário. Cada

otimizador corresponde a uma thread.

No estágio Inicialização Paralela, cada otimizador i cria uma solução aleatória xi e

avalia seu custo. O estágio termina com uma barreira paralela, ou seja, o estágio Avaliação

de Gamma só pode ser executado após o término do estágio Inicialização Paralela.

O termo de acoplamento γ precisa ser avaliado antes que o laço principal seja iniciado.

Uma avaliação incorreta deste termo pode resultar no cálculo errôneo da função de proba-

bilidade de aceitação AΘ no estágio Aceitação. Apenas um otimizador avalia γ enquanto

os outros esperam bloqueados na barreira antes de Geração.

O laço principal corresponde aos estágios de Geração a Critério de Parada. Cada

otimizador gera e calcula a energia de suas soluções yi geradas a partir de xi. No estágio

Aceitação, cada otimizador avalia sua solução com base na função de probabilidade de

aceitação AΘ. Antes do estágio Atualização, há uma barreira, ou seja, o estágio Atualizaão

só é executado quando todos os otimizadores no estágio Avaliação concluirem suas ativi-

dades. Isso ocorre porque é necessário fazer com que todas as soluções atuais calculem

σ2
D e atualizem as temperaturas. Apenas um otimizador executa o estágio Atualização.

O algoritmo para quando o Critério de Parada é atendido, caso contrário, ele retorna ao

quarto estágio.
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Algoritmo 12: Algoritmo Simulated Annealing Acoplado Síncrono

1) Inicialização:

Defina as temperatures T gen
k e T ac

k ;

Defina a dimensão inicial n;

Defina o número de otimizadores m;

Defina a variância desejada σ2
D = 0,99m−1

m2 ;

Crie uma região paralela com m otimizadores.

2) Inicialização Paralela:

Cada otimizador:

a) Atribui sua solução inicial aleatória xi;

b) Atribui a energia E(xi);

Execute uma barreira paralela.

3) Avaliação de Gamma:

Somente um otimizador avalia o termo de acoplamento γ;

Execute uma barreira paralela.

4) Geração:

Cada otimizador gera uma nova solução yi;

Cada otimizador avalia a energia de sua solução gerada.

5) Aceitação:

Cada otimizador faz xi← yi se:

a) f (yi)≤ f (xi), ou

b) AΘ > r, onde r é uma variável aleatória amostrada da distribuição
uniforme [0,1].

Execute uma barreira paralela.

6) Atualização:
Somente um otimizador:

a) Ajuste T ac
k de acordo com a seguinte regra:

Se σ2 < σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1−α),

Se σ2 > σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1+α);

b) Decremente a temperatura de geração T gen
k de acordo com o

escalonamento escolhido;

c) Avalie o termo de acoplamento γ.

Execute uma barreira paralela.

7) Critério de Parada:

Pare de o critério de parada for alcançado;

Caso contrário, siga ao estágio 4.
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Figura 4.3: Implementação paralela síncrona do Simulated Annealing Acoplado. Diversas
sincronizações são necessárias para o cálculo consistente de AΘ.

,

,

Fonte: Elaboração própria.
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4.2.2 Simulated Annealing Acoplado Assíncrono

No laço principal do CSA original e do SCSA proposto, a sincronização ocorre em

cada atualização de temperatura e apenas um otimizador atualiza as temperaturas de acei-

tação e geração, enquanto que os outros aguardam inativos. O algoritmo ACSA proposto

remove essa sobrecarga de sincronização do SCSA. Ele não força a atualização das tem-

peraturas de aceitação e geração em cada iteração do algoritmo. Não há barreiras paralelas

no laço principal para que os otimizadores sejam completamente assíncronos.

A introdução de uma região crítica é a principal característica do ACSA. Ela é neces-

sária para proteger as variáveis armazenadas na memória compartilhada, como as tempe-

raturas de aceitação e geração, o termo de acoplamento γ e os custos das soluções atuais

de cada otimizador de SA. Estas variáveis são necessárias para calcular a probabilidade

de aceitação AΘ com (4.6) e (4.7). Uma única região crítica é necessária para calcular

AΘ consistentemente, garantindo que os valores de todas essas variáveis compartilhadas

fossem usados de uma vez sem atualizações simultâneas.

Na Figura 4.4, a implementação paralela do ACSA é ilustrada. O algoritmo inicia

em Inicialização definindo as temperaturas iniciais e calculando a variância desejada.

Essas etapas ocorrem antes de criar uma seção paralela com o número de otimizadores m

selecionado pelo usuário.

Em Inicialização Paralela, cada otimizador cria uma solução aleatória e avalia a sua

energia. A i-ésima solução é criada apenas pelo i-ésimo otimizador e copiada para soli. A

solução xi é usada para calcular AΘ e outras variáveis que dependem dela, enquanto que

soli é usada para gerar a nova solução yi. Existe uma barreira no final de Inicialização

Paralela, ou seja, a Avaliação de Gamma só é executada quando todos os otimizadores

em Inicialização Paralela concluírem suas operações. A introdução de uma barreira é

necessária porque o termo de acoplamento γ só pode ser calculado com as energias de

todos os estados atuais.

O cálculo de γ é realizado antes das iterações do laço começarem em Avaliação de

Gamma. Apenas um dos otimizadores executa essa ação enquanto os outros aguardam

bloqueados em uma barreira antes de Geração. Essa barreira é necessária para impedir o

cálculo de AΘ sem um valor consistente de γ.

Em seguida, cada otimizador gera e avalia a energia da nova solução yi gerada a partir

de soli. Um grande esforço computacional pode ser exigido em Geração, dependendo do

tamanho do problema e da complexidade computacional da função objetivo. Como esse

estágio é executado na fração paralela do código, problemas cada vez maiores melhoram

a eficiência paralela.
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Quando um otimizador aceita uma nova solução, ele tentará acessar a região crítica

para executar Atualiza Solução. Acessar esta área é uma solicitação não bloqueante, ou

seja, se algum otimizador já estiver acessando a região crítica, seja em Atualiza Solução

ou em Atualização, ele executará Salva Solução; caso contrário, o otimizador executa

Atualiza Solução dentro da região crítica e Salva Solução fora.

Qualquer otimizador que saia de Salva Solução ou que não tenha aceitado a nova

solução tentará entrar na mesma região crítica para executar Atualização. Acessar esta

área também é uma solicitação não bloqueante. Se algum otimizador já estiver acessando

a região crítica, o otimizador executará Critério de Parada; se não, o otimizador executará

Atualização dentro da região crítica.

Atualiza Solução e Atualização estão dentro da mesma região crítica para evitar que

um otimizador atualize sua energia de estado atual enquanto outro otimizador calcula o

termo de acoplamento γ. Essa ação impede a inconsistência probabilística de AΘ porque

garante o cálculo consistente do termo de acoplamento γ.

Um otimizador conclui sua execução se o critério de parada for atingido; caso contrá-

rio, uma nova iteração será iniciada. O critério de parada geralmente é um número fixo de

avaliações de função ou do tempo decorrido. A otimização termina quando todos os oti-

mizadores terminam. Para destacar os pontos de sincronização, o Algoritmo 13 descreve

o pseudo-código do ACSA.
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Figura 4.4: Implementação paralela assíncrona do Simulated Annealing Acoplado. Cada
otimizador SA gera uma solução, aceitando-a ou não. A fim de atualizar a solução cor-
rente, um otimizador SA acssa uma região crítica não bloqueante. Esta região crítica é
também utilizada para atualizar as temperaturas. Uma única região crítica não bloqueante
é necessária para o cálculo consistente de AΘ.
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Fonte: Elaboração própria.
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Algoritmo 13: Algoritmo Simulated Annealing Acoplado Assíncrono

1) Inicialização:

Defina as temperaturas iniciais T gen
k and T ac

k ;

Defina a dimensão inicial n;

Defina o número de otimizadores m;

Defina a variância desejada σ2
D = 0,99m−1

m2 ;

Inicialize a região crítica Cs;

Crie uma região paralela com m otimizadores.

2) Inicialização Paralela:

Cada otimizador:

a) Atribui sua solução inicial aleatória xi;

b) Faz soli← xi;

c) Avalia a energia E(xi);

Execute uma barreira paralela.

3) Avaliação de Gamma:
Somente um otimizador avalia o termo de acoplamento γ;

Execute uma barreira paralela.

4) Geração:

Cada otimizador gera uma nova solução yi a partir de soli;
Cada otimizador avalia a energia da solução gerada.

5) Aceitação:

Se E(yi)< E(soli) OU r < AΘ (γ,xi→ yi), onde r é uma variável aleatória
amostrada da distribuição uniforme [0,1];

a) Tente acessar a região crítica Cs. Se o acesso é garantido:

a.1) Faça xi← yi;

b) Faça soli← yi;

6) Atualização:

Tente acessar a regição crítica Cs. Se o acesso é garantido:

a) Ajuste T ac
k de acordo com a seguinte regra:

Se σ2 < σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1−α),

Se σ2 > σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1+α);

b) Decremente a temperatura de geração T gen
k de acordo com o

escalonamento escolhido;

c) Avalie o termo de acoplamento γ.

7) Critério de Parada:
Pare se o critério de parada for alcançado;

Caso contrário, siga ao estágio 4.
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4.3 Experimentos e Resultados

Para verificar o desempenho paralelo e escalabilidade dos novos algoritmos ACSA

e SCSA, bem como validar sua capacidade de resolver problemas de otimização, reali-

zamos um conjunto de experimentos em 10 das 20 funções de referência propostas para

a Competition on Large Scale Global Optimization of the 2012 IEEE World Congress

on Computational Intelligence. O conjunto de funções de referência inclui três funções

separáveis, f1 a f3, 5 funções p-não-separáveis de grupo único, f4 a f8, 5 funções p-não-

separáveis de n
2p grupos, f9 a f13, 5 funções p-não-separáveis de n

p grupos, f14 a f18,

e duas funções totalmente não separáveis, f19 e f20. A dimensão dos problemas, n, e

o grau de separabilidade, p, foram definidos para serem os mesmos usados por Tang et

al. (2009), n = 1000 e p = 50 para experimentos, exceto quando explicitamente mencio-

nado em contrário. No Apêndice A, apresentamos alguns conceitos sobre as funções de

referência e separabilidade.

Realizamos os experimentos em um sistema de computador com 4 processadores

AMD Opteron 6376 de 2,3 GHz, cada um com 16 núcleos cada, 256 GB de RAM 1333

DDR3 executando o sistema operacional Linux. O código foi implementado em C ++

usando OpenMP (OPENMP ARCHITECTURE REVIEW BOARD, 2018) como o mo-

delo de programação paralela. A inicialização da temperatura de geração e seu escalo-

namento, bem como o método para gerar novas soluções são explicados na subseção a

seguir. Os resultados dos experimentos são apresentados na Subseção 4.3.1.

4.3.1 Configurações Gerais

Os experimentos foram divididos em cinco conjuntos. O primeiro conjunto mostra a

carga computacional das 20 funções de referência e como escolhemos 10 delas para reali-

zar os experimentos. O segundo conjunto compara a qualidade da solução final do ACSA

paralelo com ele mesmo usando um número diferente de otimizadores, cada otimizador

correspondendo a um núcleo do processador. O terceiro conjunto compara a qualidade

da solução final do ACSA com o CSA serial e o SCSA usando um número diferente de

otimizadores. No ACSA e no SCSA, cada otimizador corresponde a um núcleo do proces-

sador. No quarto conjunto de experimentos, analisamos a eficiência paralela do ACSA.

O último conjunto analisa o speedup paralelo do ACSA. Também analisamos o speedup

relativo usando o ACSA e o SCSA, que expressa quanto o algoritmo assíncrono é mais

rápido que o síncrono.

Nos algoritmos, a geração de yi e a atualização de T gen
k em Geração e Atualização,
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respectivamente, podem afetar a qualidade da solução obtida. Para aumentar a taxa de

sucesso na busca de melhores soluções, neste trabalho nós geramos yi e atualizamos T gen
k

como segue.

As novas soluções yi para cada elemento de θ são geradas de acordo com yi = xi +εi,

∀xi ∈ θ, onde εi é uma variável aleatória que foi amostrada a partir da distribuição de

Cauchy

g(ε,T gen
k ) =

T gen
k

[ε2 +(T gen
k )2](n+1)/2

, (4.13)

onde T gen
k é a temperatura de geração e n é a dimensão do problema.

As temperaturas T gen
k e T ac

k , respectivamente, foram definidas para começar com o

valor 0,1. Usamos o mesmo escalonamento de T gen
k em ACSA, SCSA e CSA serial para

todas as funções, ou seja,

T gen
k+1 = 0,99999∗Tgen

k , (4.14)

onde a temperatura de geração T gen
k é atualizada a 99,999% do seu valor corrente.

Os experimentos e seus resultados estão detalhados a seguir.

4.3.2 A seleção das funções objetivo

Para melhor visualizar os resultados, selecionamos um subconjunto de 10 funções

das 20 funções. Além da separabilidade das funções, a carga computacional influencia

o comportamento dos algoritmos mostrados ACSA e SCSA. Para demonstrar a carga

computacional dessas funções, medimos o tempo médio de 25 execuções para 3,0×106

avaliações da função objetivo. Observe na Figura 4.5 que as funções do grupo A são

muito mais dispendiosas computacionalmente do que as funções do grupo B. Portanto,

decidimos escolher duas funções por grupo de separabilidade, uma com o menor tempo

de execução e uma com o maior tempo de execução. As funções selecionadas para nos-

sos experimentos são f1, f2, f6, f8, f11, f12, f16, f17, f19, f20, constituindo o conjunto

escolhido das funções de referência. Embora as duas últimas funções não sejam com-

putacionalmente custosas, elas foram selecionadas porque definem todos os testes das

funções não separáveis.
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Figura 4.5: Tempos médio de 25 execuções das 20 funções de referência para 3,0×106

avaliações da função objetivo. A carga computacional do grupo A é muito maior do que
a do grupo B.
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4.3.3 Qualidade das Soluções do ACSA

Para verificar a qualidade da solução final do ACSA paralelo, executamos o ACSA

com 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento usando o conjunto escolhido de funções

de referência. Cada núcleo corresponde a um otimizador. O protocolo do experimento

para o ACSA é a dimensão n = 1000, 25 Execuções, 3,0×106 de avaliações da função

objetivo e inicialização aleatória uniforme do espaço de busca.

Os resultados são mostrados na Figura 4.6. Para quase todas as 10 funções, a ACSA

apresentou soluções ligeiramente melhores com menos otimizadores. Isso acontece por-

que os otimizadores compartilham o número de avaliações de função objetivo, pois o

critério de parada nesses experimentos é um número fixo de avaliações. No caso de

muitos otimizadores, cada otimizador pode não ter iterações suficientes para realizar um

refinamento necessário. Não obstante, em muitos casos, as soluções finais da ACSA

com 4 otimizadores estão muito próximas das soluções finais encontradas pelo algoritmo

com mais otimizadores. A execução com mais otimizadores, no entanto, torna o tempo

necessário para executar 3,0×106 avaliações da função objetivo muito mais curto. A Ta-

bela 4.1 mostra os resultados para o ACSA com 4 e 64 núcleos de processamento quanto

as melhores soluções, as medianas, as piores, as médias e o desvio padrão.
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Figura 4.6: Melhores custos energíeticos do ACSA com 1000 dimensões executadas com
4, 8, 16, 32 e 64 otimizadores. O critério de parada são 3,0× 106 avaliações da função
objetivo. (a) Funções f1, f2, f6, f8, f11, (b) Funções f12, f16, f17, f19, f20.
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Tabela 4.1: Médias, medianas, piores, melhores e desvio padrão das soluções do ACSA
com 4 e 64 otimizadores. A dimensão é 1000 e o critério de parada é 3,0×106 avaliações
da função objetivo. O número de execuções é 25.

Algoritmo Qualidade f1 f2 f4 f5 f11

CSA Melhor 3,59e+06 1,97e+03 2,19e+11 1,86e+08 1,99e+02
Assíncrono Mediana 5,51e+06 2,05e+03 4,43e+11 2,35e+08 2,02e+02
com 4 Pior 9,11e+06 2,16e+03 1,20e+12 2,90e+08 2,15e+02
otimizadores Média 5,77e+06 2,06e+03 5,10e+11 2,30e+08 2,04e+02

Desvio Padrão 1,97e+06 6,02e+01 2,95e+11 3,68e+07 5,54e+00

CSA Melhor 7,43e+08 6,01e+03 2,83e+12 1,51e+08 2,13e+02
Assíncrono Mediana 8,66e+10 1,74e+04 2,42e+14 4,11e+08 2,22e+02
com 64 Pior 9,20e+10 1,79e+04 2,88e+14 4,48e+08 2,25e+02
otimizadores Média 7,02e+10 1,53e+04 2,18e+14 3,65e+08 2,20e+02

Desvio Padrão 3,66e+10 4,78e+03 8,17e+13 1,09e+08 4,44e+00

Algoritmo Qualidade f12 f16 f17 f19 f20

CSA Melhor 5,77e+04 3,87e+02 3,24e+05 2,19e+06 2,37e+03
Assíncrono Mediana 6,50e+04 3,93e+02 3,69e+05 2,37e+06 1,93e+04
com 4 Pior 7,47e+04 3,93e+02 4,10e+05 2,60e+06 2,06e+07
otimizadores Média 6,53e+04 3,92e+02 3,67e+05 2,36e+06 2,22e+06

Desvio Padrão 5,65e+03 1,89e+00 3,30e+04 1,27e+05 6,48e+06

CSA Melhor 1,08e+06 4,18e+02 2,18e+06 8,99e+06 1,24e+09
Assíncrono Mediana 7,46e+06 4,23e+02 1,51e+07 2,29e+07 2,56e+12
com 64 Pior 8,24e+06 4,24e+02 1,67e+07 2,55e+07 2,72e+12
otimizadores Média 5,68e+06 4,22e+02 1,04e+07 1,94e+07 1,83e+12

Desvio Padrão 3,15e+06 2,16e+00 6,92e+06 7,10e+06 1,26e+12

Fonte: Elaboração própria.
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4.3.4 Validação do ACSA contra o SCSA e o CSA Serial

Neste conjunto de experimentos, comparamos a qualidade das soluções encontradas

pelo ACSA com as soluções fornecidas pelo CSA serial e o SCSA usando o conjunto

escolhido de funções de referência. Para realizá-los, variamos o número de otimizadores

para n = 1000. Usamos m = 4, 8, 16, 32 and 64 núcleos de processamento. No ACSA e

no SCSA, cada otimizador corresponde a um processo paralelo. O critério de parada para

os três algoritmos foi 3,0× 106 avaliações da função objetico e a média dos resultados

ocorreu sobre 25 execuções.

Com o objetivo de tornar os resultados ainda mais claros, apresentamos na Figura 4.7

a relação entre as melhores soluções do CSA Serial e do ACSA, e na Figura 4.8 a relação

entre as melhores soluções do SCSA e do ACSA. Em outras palavras, mostramos nessas

figuras quantas vezes as soluções do CSA e SCSA são piores do que as soluções do

ACSA. Como os valores têm diferentes níveis de custo, plotamos ordenadas em escala

logarítmica. Ou seja, na Figura 4.7, valores de ordenada acima de 100 significam que o

melhor custo do ACSA é melhor do que o melhor custo do CSA serial, enquanto valores

abaixo indicam o contrário. Na Figura 4.8, valores acima de 100 indicam que o melhor

custo do ACSA é melhor do que o do SCSA, e os valores abaixo indicam o contrário.

As figuras mostram que o ACSA obtém melhores soluções em comparação com o CSA

síncrono e serial em quase todas os experimentos. No entanto, essas proporções diminuem

quando aumentamos o número de otimizadores porque, como o critério de parada é um

número fixo de avaliações de função, cada um dos otimizadores tem menos avaliações de

função para executar.
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Figura 4.7: Razão entre as melhores soluções do CSA Serial e do ACSA sobre a média de
25 execuções aplicada ao conjunto escolhido de funções de referência com dimensão igual
a 1000. Os algoritmos foram executados com 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento,
cada um executando um otimizador. O critério de parada é 3,0×106 avaliações da função
objetivo. (a) Funções f1, f2, f6, f8, f11, (b) Funções f12, f16, f17, f19, f20.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 4.8: Razão entre as melhores soluções do SCSA e do ACSA sobre a média de 25
execuções aplicada ao conjunto escolhido de funções de referência com dimensão igual a
1000. Os algoritmos foram executados com 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento,
cada um executando um otimizador. O critério de parada é 3,0×106 avaliações da função
objetivo. (a) Funções f1, f2, f6, f8, f11, (b) Funções f12, f16, f17, f19, f20.
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A Figura 4.9 mostra outro resultado experimental. Comparamos as melhores soluções

do ACSA com as do CSA serial usando o mesmo tempo de execução do critério de parada
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para ambos. Os dois algoritmos utilizaram 4, 8, 16, 32 e 64 otimizadores em 1000 dimen-

sões. No ACSA, cada otimizador corresponde a um núcleo do processador. O critério de

parada para o ACSA foi 3,0×106 avaliações da função objetivo, enquanto que o critério

de parada para CSA serial foi o tempo de execução do ACSA para cada configuração.

Nós traçamos as ordenadas em escala logarítmica. Valores acima de 100 significam que

o melhor custo para o ACSA paralelo é melhor que o melhor custo para o CSA serial.

Valores abaixo de 100 implicam o contrário. É possível notar que para o mesmo número

de otimizadores m, o custo das soluções obtidas pelo ACSA é sempre melhor que o custo

das soluções obtidas pelo CSA serial. A única exceção ocorre em f1 com 4 otimizadores,

no entanto, é uma pequena diferença.

Figura 4.9: Razão entre as melhores soluções do CSA Serial e do ACSA sobre a média de
25 execuções aplicada ao conjunto escolhido de funções de referência com dimensão igual
a 1000. Os algoritmos foram executados com 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento,
cada um executando um otimizador. O critério de parada do ACSA é 3,0×106 avaliações
da função objetivo, enquanto que para o CSA Serial é o tempo médio de execução do
ACSA. (a) Funções f1, f2, f6, f8, f11, (b) Funções f12, f16, f17, f19, f20.
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Fonte: Elaboração própria.

Para demonstrar como as soluções do ACSA e do SCSA evoluem e tentar explicar o

motivo da superioridade da ACSA, registramos o custo de todas as soluções atuais para

a função f1 com 8 otimizadores, n = 1000 e 3,0× 106 avaliações de função objetivo.

Os resultados, mostrados na Figura 4.10, mostram que o ACSA se destaca após algumas

iterações. A capacidade do ACSA de encontrar melhores soluções mais rapidamente

do que o SCSA é enfatizada entre as iterações 0,5× 106 e 1,0× 106. Após 1,5× 106,

o ACSA não deixa de procurar outras soluções com diferentes níveis de custo, o que

caracteriza uma tentativa de evitar a estagnação. Possivelmente, o ACSA supera o SCSA
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porque as mudanças no conjunto de soluções atuais ocorrem uma de cada vez, enquanto

no SCSA muitas mudanças podem acontecer de uma só vez, nos pontos de sincronização.

Múltiplas mudanças de uma vez podem perturbar demais a variação das probabilidades

de aceitação, o que pode resultar na perda de boas soluções. Este efeito pode ser visto ao

longo de toda a execução do SCSA na Figura 4.10b.

Figura 4.10: O custo de cada um dos 8 otimizadores durante suas execuções no ACSA
e SCSA para a função f1 com n = 1000 e 3,0× 106 avaliações da função objetivo. (a)
ACSA; (b) SCSA
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Fonte: Elaboração própria.

Para mostrar o comportamento das probabilidades de aceitação do SCSA e ACSA,

realizamos uma nova execução da função f1 com 8 otimizadores, n = 1000 e 3,0× 106

avaliações de função objetivo. Os resultados, expressos na Figura 4.11, mostram que as

probabilidades de aceitação dos otimizadores do SCSA oscilam muito mais que as do

ACSA, embora elas tendam para os mesmos valores finais. Isso ocorre porque o SCSA

permite múltiplas mudanças das soluções e, portanto, as mudanças das probabilidades de

aceitação são mais bruscas.
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Figura 4.11: As probabilidades de aceitação de cada um dos 8 otimizadores durante suas
execuções no ACSA e SCSA para a função f1 com 1000 dimensões e 3,0×106 avaliações
da função objetivo. (a) ACSA; (b) SCSA
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Fonte: Elaboração própria.

4.3.5 Eficiência paralela do ACSA

Nesta seção, analisamos o comportamento da eficiência paralela quando aumenta-

mos o tamanho do problema para investigar a escalabilidade do ACSA. Executamos o

ACSA serial e o paralelo usando o conjunto escolhido das funções de referência com

m = 4, 8, 16, 32 e 64 e, para cada uma delas, usamos n = 100, 200, 500 e 1000. No

ACSA, cada otimizador é executado em um único núcleo de processamento. O critério de

parada foi 3,0×106 avaliações da função objetivo. O conjunto escolhido das funções de

referência foi dividido em dois grupos, as funções pesadas, ou custosas, f2, f6, f11 e f16,

e as funções leves, ou não custosas, f1, f8, f12, f17, f19 and f20. De acordo com Tang et

al. (2009), as funções escolhidas podem ser redimensionadas de forma irrestrita.

A Figura 4.12 mostra a eficiência paralela do ACSA. Cada linha de plotagem corres-

ponde à média de eficiência paralela sobre um subconjunto de funções usando um número

fixo de otimizadores. Isso mostra que a eficiência do ACSA é melhorada com o aumento

de n. Observe que, considerando os dois tipos diferentes de funções usando os mesmos

n e m, a eficiência paralela é maior para a função que requer mais esforço computacio-

nal. Comparando a Figura 4.12a e Figura 4.12b com m = 4 e o mesmo n, por exemplo,

a eficiência paralela na segunda é sempre maior que o na primeira porque as funções na

Figura 4.12b necessitam de um maior esforço computacional.
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Figura 4.12: Eficiência paralela média do ACSA com diferentes números de otimizado-
res: (a) média do subconjunto das funções leves f1, f8, f12, f17, f19 e f20; (b) média do
subconjunto das funções pesadas f2, f6, f11 e f16.
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Fonte: Elaboração própria.

4.3.6 Speedups paralelos do ACSA

Nestes experimentos, o ACSA serial e o ACSA paralelo foram executados com m =

4,8,16,32 e 64 para analisar o speedup paralelo. No ACSA paralelo, cada otimizador

foi executado por um núcleo de processamento. O critério de parada foi de 3,0× 106

avaliações da função objetivo para ambos os algoritmos. Em cada caso, o tempo médio

de execução foi calculado sobre 25 execuções. O tempo de execução apresentado para

o ACSA serial foi obtido para 4 otimizadores em execução em um núcleo de processa-

dor. Os tempos de execução para um número diferente de otimizadores não diferiram

desse. A Figura 4.13 mostra os valores dos speedups paralelo. Observe que os spee-

dups são claramente separados em dois grupos, isto é, o primeiro consistindo das funções

computacionalmente mais caras, f2, f6, f11 e f16, e o segundo contendo as funções com-

putacionalmente mais baratas, f1, f8, f12, f17, f19 e f20.
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Figura 4.13: Speedups paralelos do ACSA para as 10 funções de referência executadas
em 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento e 1000 dimensões. As funções compu-
tacionalmente mais custosas f2, f6, f11 e f16 possuem melhor speedup do que as funções
computacionalmente mais leves f1, f8, f12, f17, f19 e f20.
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A fim de verificar o comportamento dos speedups para o SCSA e o ACSA, calculamos

a relação entre a mediana dos tempos de execução de ambos os algoritmos. Nós chama-

mos essa taxa de speedup relativo. Ele expressa quantas vezes o algoritmo assíncrono é

mais rápido que o síncrono. Valores maiores que 1 indicam que o tempo de execução do

ACSA é menor que o do SCSA, enquanto valores menores que 1 indicam o oposto. Usa-

mos n = 100,200,500 e 1000, e m = 4,8,16,32 e 64 otimizadores. Nos dois algoritmos,

cada otimizador corresponde a um processo paralelo. O critério de parada foi 3,0×106

de avaliações da função objetivo e o resultado calculado sobre 25 execuções.

A Figura 4.14 mostra os speedups relativos. Os resultados mostram que o ACSA é

melhor que a versão síncrona, especialmente quando se trata de problemas menores. Isso

pode ser verificado observando que os speedups relativos na Figura 4.14a são maiores que

os speedups observados na Figura 4.14b, Figura 4.14c e Figura 4.14d, especialmente com

64 núcleos de processamento. Os resultados também mostram que o speedup relativo é

delimitado pelo número de núcleos de processamento: o speedup relativo tende a diminuir

se o algoritmo for executado em menos núcleos de processamento e tende a aumentar se

o algoritmo for executado em mais núcleos de processamento. Assim, considerando uma

dimensão fixa n, também podemos concluir que o ACSA tende a executar mais rápido do

que o SCSA quando aumentamos suficientemente o número de núcleos de processamento.

Quando o problema é leve, o tempo de sincronização do SCSA paralelo é muito grande
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comparado ao tempo total de execução desse algoritmo, tornando-o menos apropriado do

que o ACSA paralelo. Quando o problema é uma função pesada, o tempo de sincronização

é muito pequeno comparado ao tempo total de execução desse algoritmo, tornando a

sincronização do SCSA paralelo mais vantajosa do que tentar não entrar na região crítica

no ACSA paralelo. Quando o número de núcleos de processamento aumenta, o tempo de

sincronização no SCSA paralelo aumenta e o ACSA paralelo se torna mais atraente.

Figura 4.14: Speedup relativo como a razão entre a mediana do tempo do SCSA e
ACSA sobre 25 execuções aplicadas ao conjunto funções de referência com dimensão
n = 100, 200, 500 e 1000, e executados em 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos de processamento,
cada núcleo executando um otimizador. O critério de parada foi 3,0×106 avaliações da
função objetivo. (a) Speedup relativo com n = 100, (b) Speedup relativo com n = 200,
(c) Speedup relativo com n = 500, (d) Speedup relativo com n = 1000.
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Fonte: Elaboração própria.
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4.4 Conclusões

Apresentamos o Asynchronous Coupled Simulated Annealing (ACSA), sua contra-

parte síncrona, o CSA Síncrono (SCSA), e suas implementações paralelas para arquitetu-

ras de memória compartilhada. O ACSA paralelo difere do Coupled Simulated Annealing

(CSA) original porque sua implementação não requer sincronização, o que permite maior

eficiência para um maior número de processadores. Comparamos aspectos relacionados

à qualidade das soluções obtidas pelo ACSA com aquelas fornecidas pelo CSA serial

e pelo SCSA. Os resultados de experimentos extensivos mostram que o ACSA recém-

proposto melhorou a capacidade de encontrar boas soluções presentes no CSA original,

apresentando melhor qualidade de solução quando comparado ao serial e ao SCSA. Pos-

sivelmente, o ACSA obtém melhores soluções do que o SCSA e o CSA Serial porque as

mudanças no conjunto de soluções atuais ocorrem uma por vez, enquanto que no SCSA e

CSA Serial muitas mudanças são realizadas ao mesmo tempo. As múltiplas mudanças de

soluções podem perturbar demais a variância das probabilidades de aceitação, o que pode

resultar em um controle ineficaz da temperatura de geração que, por sua vez, prejudica a

qualidade da solução final.

Em relação à escalabilidade paralela, mostramos que o ACSA é escalável em relação

ao aumento do tamanho do problema para todo os números de núcleos de processadores

testados. Além disso, descobrimos que as versões síncrona e assíncrona apresentaram

um trade-off dual relacionado ao tamanho do problema e ao número de núcleos de pro-

cessamento usados na computação. Quanto maior o problema, melhor é o speedup da

versão síncrona. Por outro lado, quanto maior o número de processadores, melhores se-

rão os speedups da versão assíncrona. O trade-off posterior nos levou a concluir que o

ACSA proposto é mais adequado para fazer uso dos núcleos provenientes da nova era dos

processadores com múltiplos núcleos de processamento.



Capítulo 5

Simulated Annealing Acoplado com

Órbita Perpétua

Neste capítulo, a técnica da Órbita Perpétua é desenvolvida como solução para o con-

trole da temperatura de geração do Simulated Annealing Acoplado, tornando-o livre de

parâmetros. No contexto desta Tese, um algoritmo é considerado livre de parâmetro se

a valoração inicial dos parâmetros de inicialização é mais robusta devido ao seu controle

durante a execução do algoritmo. Embora o CSA obtenha bons resultados, seu desem-

penho ainda é limitado devido ao escalonamento monotônico decrescente da temperatura

de geração. Ela é reduzida a partir de um valor inicial até um número próximo a zero.

A partir dela, o CSA inicia a exploração do espaço de busca no início de sua execução e

realiza o refinamento das soluções em seus momentos finais. Entretanto, o usuário deve

se preocupar com seus valores iniciais e finais. Caso o valor inicial da temperatura de

geração seja muito grande, o algoritmo realizará uma busca totalmente aleatória durante

muito tempo. Caso o valor final seja muito pequeno, as novas soluções geradas serão

iguais às soluções correntes, o que impede o seus refinamentos.

A nova técnica desenvolvida neste trabalho, chamada de Órbita Perpétua, visa atuar

no controle das variáveis de dispersão, como a temperatura de geração do CSA. Sua

definição e sua aplicação ao CSA, bem como sua versão paralela síncrona e resultados

experimentais, serão detalhados posteriormente.

5.1 Técnica da Órbita Perpétua

A Técnica da Órbita Perpétua (PO, do inglês Perpetual Orbit) foi desenvolvida neste

trabalho para permitir o controle automático de uma variável de dispersão, cuja respon-

sabilidade é modular a dispersão de uma dada distribuição estatística ou a ampliação de
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alguma variação. Vários algoritmos para otimização global dependem de alguma variá-

vel de dispersão. No Simulated Annealing e no Coupled Simulated Annealing, por exem-

plo, a variável de dispersão é a temperatura de geração (KIRKPATRICK et al., 1983;

XAVIER-DE-SOUZA et al., 2010); no Algoritmo Genético, é um fator no Blend Crosso-

ver (ESHELMAN; SCHAFFER, 1993) e no Linear Crossover (WRIGHT et al., 1991);

na Otimização por Nuvem de Partículas, são os componentes sociais e cognitivos (KEN-

NEDY, 1995). Tais variáveis são difíceis de sintonizar por vários motivos, incluindo: a

falta de informação estatística; o intervalo de operação mal definido; a necessidade de

escalonamento durante sua execução; sua dependência com o problema de otimização;

e a demanda por um processo de tentativa e erro muito oneroso devido à sua natureza

empírica.

A técnica é caracterizada por um conjunto de soluções si ∈ Θ, com i = 1, . . . ,m, que

cooperam no esforço de encontrar o melhor valor para a variável de dispersão durante

a execução do algoritmo o qual a técnica será aplicada. O foco principal do seu desen-

volvimento é aprimorar a qualidade da solução final com um controle automático desta

variável de dispersão, em vez de aumentar a velocidade de convergência.

Essa técnica pode ser potencialmente aplicada a qualquer abordagem baseada em po-

pulação ou conjunto de soluções. Para isso, a técnica exige que o algoritmo base tenha

uma variável de dispersão. Quando aplicada à PO, tal variável é convertida em m variá-

veis de dispersão vsi
k , sendo cada uma delas aplicada à sua respectiva solução si na iteração

k. Devido aos problemas anteriormente citados, identificar alguma informação estatística

de tais variáveis torna-se um trabalho custoso. A idéia da PO é utilizar informações já

existentes, como as energias, custos ou aptidões das soluções correntes do algoritmo base

para guiar as variáveis de dispersão vsi
k rumo ao seu melhor valor em cada iteração k.

Durante sua execução, as variáveis de dispersão orbitam indefinidamente em torno da

melhor referência conhecida, de onde surge o nome da técnica. Esta órbita tem limites

superior e inferior que são alterados no decorrer na execução. A referência pode mudar

a qualquer momento, o que torna a técnica aplicável a algoritmos cujas variáveis de dis-

persão são estáticas ou não. A tendência natural da órbita leva o conjunto de variáveis de

dispersão rumo ao melhor valor de referência. Conforme há mudança de referência, as

demais variáveis tendem a seguí-la. Entretanto, a técnica permite visitar parte das boas

referências visitadas anteriormente. O esfoço da Técnica Órbita Perpétua é evitar a es-

tagnação do algoritmo base devido ao estreitamento excessivo da função de distribuição

estatística causado por ínfimos valores da variável de dispersão.

No início, cada solução si, com energia E(si) e variável de dispersão vsi
k , são inicializa-

das aleatoriamente e a melhor solução inicial entre elas determinada. Cada vsi
k se moverá
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entre valores restringidos pelo limites superior e inferior usi
k e lsi

k , respectivamente, que são

determinados pela variável de dispersão da melhor solução. Estes limites são inicialmente

definidos como:

usi
k = β∗vsmelhor

k , ∀i = 1, . . . ,m ;

lsi
k =

1
β
∗vsmelhor

k , ∀i = 1, . . . ,m ,
(5.1)

onde smelhor é a melhor solução corrente em Θ, e β é um multiplicador de limites, um

valor entre (1,100].

Após a inicialização, as variáveis de dispersão começam a se mover em torno da va-

riável de dispersão da melhor solução corrente, agora chamada de referência. A única

exceção é a referência, que permanece parada. Em cada iteração, cada variável de dis-

persão se dirige ao seu limite superior ou inferior. Após alcançar algum dos limites, ela

mudará de direção e irá ao encontro do outro limite. O limite superior é incrementado

por um fator de (1+µ) e o limite inferior é decrementado por um fator (1−µ) caso sua

respectiva variável de dispersão os alcance, onde µ é um pequeno valor entre (0,0 , 0,1]

que representa o fator de crescimento ou decaimento dos limites.

O movimento de incremento e decremento da variável de dispersão, assim como as

mudanças feitas nos limites superiores e inferiores, ocorre continuamente até o algoritmo

encontrar uma nova melhor solução, que invariavelmente causa a parada de sua variável

de dispersão. A antiga referência pode agora mover sua variável de dispersão em torno da

variável de dispersão da nova melhor solução, agora a nova referência. Os limites superior

e inferior são então reinicializados, conforme definido em (5.1).

A idéia da técnica é seguir o fluxo tendencioso de aprimoramentos das variáveis de

dispersão sem a necessidade de derivadas. Existe uma tendência natural dos melhores

valores de variáveis de dispersão gerarem soluções com melhores energias. Assim, se

valores maiores que a referência gerarem melhores soluções que os valores menores, na-

turalmente a técnica tenderá a aumentar a referência. De forma análoga, a técnica tenderá

a reduzir a referência caso os menores valores das variáveis de dispersão gerem melhores

soluções.

Considere dsi
k como a direção da variável de dispersão da solução si na iteração k. Se

dsi
k = 1, vsi

k tem que aumentar seu valor por um fator de (1+φ), a menos que ele alcance

o seu limite superior. Neste caso, vsi
k para seu incremento e dsi

k se torna −1. Em um

caso diferente, se dsi
k = −1 então vsi

k tem que reduzir seu valor por um fator de (1− φ)

até alcançar seu o limite inferior. Neste momento, vsi
k para de reduzir seu valor e dsi

k se
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torna 1. Em qualquer caso, φ é um pequeno valor entre (0.0,0.1] que representa o fator

de crescimentou ou decaimento da variável de dispersão. O comportamento está descrito

na Figura 5.1a e Figura 5.1b, respectivamente.

Figura 5.1: Técnica Órbita Perpétua. (a) O comportamento padrão da PO, (b) O aumento
de us2
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Fonte: Elaboração Própria.

O método PO pode ser potencialmente aplicado a qualquer algoritmo que necessite
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controlar a variável de dispersão. Ele substitui o escalonamento da variável de dispersão

e, o mais importante, não é sensível aos valores iniciais. Em contrapartida, três parâme-

tros de inicialização são introduzidos, i.e., β, µ e φ. Entretanto, φ pode não ser considerado

um novo parâmetro de inicialização caso ela já exista no algoritmo base onde a PO foi

aplicada, como no Simulated Annealing, por exemplo. Ainda assim, β e µ são robustos e

melhor definidas com relação à sua inicialização, e sua valoração inicial tem menor im-

pacto negativo no desempenho do algoritmo base a qual a PO será aplicada. As variáveis

usi
k , lsi

k e dsi
k não são consideradas novas porque elas são calculadas durante a execução

do PO. A boa definição dos parâmetros introduzidos pelo PO e o controle que evita es-

tagnação da variável de dispersão torna a PO uma técnica interessante para aplicação

em algoritmos que necessitem do controle da variável de dispersão quando não há infor-

mações a priori sobre seu comportamento. A Técnica da Órbita Perpétua é definida no

Algoritmo 14.

5.2 Implementação do PO-CSA

Embora o Simulated Annealing Acoplado torne o Simulated Annealing robusto atra-

vés do controle da temperatura de aceitação, a temperatura de geração ainda necessita de

um valor inicial e de um escalonamento de resfriamento monotônico. Isso significa que

o CSA irá estagnar a busca por melhores soluções quando a temperatura de geração for

suficientemente baixa. Como o CSA é baseado em conjunto de soluções e a tempera-

tura de geração é análoga à variável de dispersão na Órbita Perpétua, a técnica se torna

uma estratégia interessante porque ela pode controlar a temperatura de geração, tornando

o CSA robusto quanto à inicialização de seus parâmetros, além de evitar a sua estagna-

ção durante o processo de busca de soluções. Portanto, o algoritmo resultante Simulated

Annealing Acoplado com Órbita Perpétua (PO-CSA) é considerado livre de parâmetro.

Devido à sua analogia, a variável de dispersão vsi
k , a direção dxi

k , o limite superior uxi
k

e o limite inferior lxi
k serão definidos como a temperatura de geração do tgeni

k , a direção di
k,

o limite superior ui
k e o limite inferior lik, respectivamente.

A técnica previamente descrita funciona para muitos casos, mas ela pode perder de-

sempenho quando a função objetivo é muito suave, i.e., a diferença da energia máxima e

mínina é muito pequena, ou a temperatura de geração inicial é muito baixa. Em ambos

os casos, existe uma tendência da temperatura de geração ser constantemente reduzida.

Pequenos valores geram melhores soluções cuja energias são muito próximas da solução

corrente, ou seja, a técnica continua a aprimorar a solução com ganhos inexpressivos.

Quanto menor o ganho, menor será a temperatura de geração e, consequentemente, a
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Algoritmo 14: Técnica Órbita Perpétua

Passo 1) Inicialização:

- Inicialize o algoritmo base;

- Inicialize dsi
k ∈ {−1,1} e vsi

k aleatoriamente, ∀si ∈ Θ;

- Inicialize usi
k e lsi

k , ∀si ∈Θ, de acordo com (5.1);

- Atribua valores a β, µ e φ;

Passo 2) Geração:

- Gere e calcule as energias, custos ou aptidões das novas soluções, de acordo com o
algoritmo base;

Passo 3) Avaliação:

- Aceite as novas soluções se elas seguem o critério de aceitação do algoritmo base;

- Se existe uma nova melhor solução, então

- Atualize os limites superior e inferior de todas as soluções, de acordo com (5.1);

Passo 4) Atualização:

4.1) Atualização do algoritmo base:

- Atualize as variáveis do algoritmo base;

4.2) Atualização das variáveis de dispersão:

- Se (si 6= melhor(vsi
k )si∈Θ) então

- Se (dsi
k > 0) então vsi

k+1 = vsi
k (1+φ);

- Se (dsi
k < 0) então vsi

k+1 = vsi
k (1−φ);

- Senão

- vsi
k+1 = vsi

k

4.3) Atualização dos limites superior e inferior:

- Se (dsi
k > 0) e (vsi

k ≥ usi
k ) então

- vsi
k+1 = usi

k ; dsi
k+1 =−1; usi

k+1 = usi
k (1+µ);

- Se (dsi
k < 0) e (vsi

k ≤ lsi
k ) então

- vsi
k+1 = lsi

k ; dsi
k+1 = 1; lsi

k+1 = lsi
k (1−µ).

Passo 5) Critério de Parada:

- Pare se o critério de parada foi alcançado;

- Senão volte ao Passo 2.

técnica se estagna.

Felizmente, a solução para contornar esse estagnação é muito simples. Para tanto,

basta que a nova solução, se melhor que a solução corrente, aprimore-a com um ganho

mínimo de δ, um pequeno valor percentual a ser escolhido pelo usuário. A estratégia

previne que novas soluções com ganhos inexpressivos sejam aceitas, forçando a técnica a
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aumentar o valor de tgeni
k a um nível aceitável onde os ganhos são mais expressivos.

Embora a adição imponha um ganho mínimo a ser buscado, ela não impede que o

CSA alcance qualquer solução no espaço de busca, mesmo aquelas com um ganho menor

que δ, devido à estratégia do CSA em aceitar soluções piores que a corrente. Um ganho

menor que δ pode ocorrer em dois momentos: 1) quando uma solução a é substituída por

uma solução pior b e, em momento posterior, 2) uma nova solução c é encontrada, possui

o ganho percentual mínimo δ aceitável e tem energia melhor do que a, de tal forma que

1 < a
c < (1+δ). A Figura 5.2 descreve graficamente este comportamento.

Figura 5.2: Comportamento do PO-CSA devido ao ganho percentual mínimo δ. A solução
a é impossibilitada de aceitar a solução c porque ao ganho percentual na qualidade da
solução é menor do que δ. Entretanto, c pode ser alcançado a partir da solução b, sendo
esta gerada a partir de a, desde que o ganho percentual mínimo seja obedecido.
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Fonte: Elaboração Própria.

O PO-CSA está ilustrado no Algoritmo 15. A metaheurística começa na Inicializa-

ção, definindo alguns parâmetros, como as soluções iniciais, as temperaturas de aceitação

e geração, os limites superiores e inferiores, a direção de cada uma das soluções e algu-

mas constantes. É também necessário avaliar as energias de todas as soluções iniciais e

calcular o termo de acoplamento.

Em Geração, o PO-CSA se comporta como o CSA, gerando novas soluções e avali-

ando suas energias. Em Avaliação, uma nova solução yi é aceita se ela for melhor que a so-

lução corrente xi em um ganho percentual mínimo δ, ou com probabilidade A∗Θ(γ,xi→ yi).

Caso qualquer solução aceita se torna a nova melhor solução do algoritmo, cada otimi-

zador terá que atualizar seus limites superiores e inferiores ui
k e lik, respectivamente, de
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acordo com (5.1). Qualquer otimizador que encontre a melhor solução mantém sua tem-

peratura de geração inalterada e se torna a nova referência.

Então, o algoritmo precisa da Atualização das temperaturas de aceitação e geração. A

primeira é atualizada seguindo a regra descrita em (4.12). O termo de acoplamento tem

que ser reavaliado. A temperatura de geração de cada solução segue a órbita perpétua

e, portanto, se movem em torno da referência. Os limites superiores e inferiores são

atualizados se suas respectivas temperaturas de geração os alcançarem.

O Algoritmo finaliza sua execução se o Critério de Parada é alcançado. Caso contrá-

rio, o loop reinicia através de uma nova execução a partir do Passo 2.

5.3 Implementação Paralela Síncrona do PO-CSA

A implementação paralela síncrona do Simulated Annealing Acoplado com Órbita

Perpétua foi realizada sobre uma arquitetura de memória compartilhada. Nesta, uma me-

mória pode ser acessada simultaneamente por múltiplos programas executados em vários

núcleos de processamento com a intenção de prover a comunicação entre eles. Esse é a

arquitetura típica dos processadores multi-core da atualidade.

A linguagem C++ com OpenMP foram utilizadas na implementação do algoritmo.

OpenMP é uma interface de programação em múltiplas plataformas em C/C++ e For-

tran (OPENMP ARCHITECTURE REVIEW BOARD, 2018). Ela implementa o modelo

de execução multitarefa, que permite que várias threads possam existir dentro do contexto

de um único processo. Quando criadas, as threads são distribuídas aos processadores se-

gundo o algoritmo de escalonamento implementado no Sistema Operacional. Caso o

número de threads seja igual ou menor que o número de núcleos de processamento, o

balanceamento será realizado de tal forma que cada núcleo de processamento executará

apenas uma thread. A estratégia adotada, então, é executar cada otimizador SA em uma

thread.

O sincronismo do algoritmo paralelo acontece através de barreiras. Elas são respon-

sáveis por precisar o momento em que todos os otimizadores devem alcançar um estágio

específico para que os próximos passos possam ser executados. Nenhum estudo foi reali-

zado para a implementação assíncrona deste algoritmo.

A Figura 5.3 mostra a implementação da versão paralela síncrona do Simulated An-

nealing Acoplado com Órbita Perpétua. O algoritmo inicializa as variáveis do CSA e

algumas do PO antes de abrir uma região paralela. A dimensão n e as variáveis α, β,

δ, µ e φ serão copiadas para cada otimizador para evitar os seus compartilhamento. A
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Algoritmo 15: Algoritmo Simulated Annealing Acoplado com Órbita Perpétua.

Passo 1) Inicialização:

1.1) CSA

- Atribua m soluções iniciais aleatórias a Θ;

- Avalie as energias E(xi), ∀xi ∈ Θ;

- Defina o número de iterações k = 1;

- Defina as temperatura de aceitação inicial T ac
k ;

- Atribua um valor a α;

- Avalie o termo termo de acoplamento γ;

- Defina σ2
D = 0,99 (m−1)

m2 .

1.2) PO

- Atribua valores a β, δ, µ e φ;

- Inicialize di
k ∈ {−1,1} e tgeni

k aleatoriamente, ∀i = 1, · · · ,m;

- Inicialize ui
k e lik, de acordo com (5.1);

Passo 2) Geração:

2.1) CSA

- Gere uma nova solução yi = xi + ε∗ tgeni
k , ∀i = 1, · · · ,m, de acordo com (4.2);

- Avalie as energias E(yi),∀i = 1, . . . ,m.

Passo 3) Avaliação:

3.1) CSA

- ∀i = 1, · · · ,m, faça xi← yi se:

A) yi é melhor do que xi em, no mínimo, δ; ou

B) A∗Θ > r, onde r é um número aleatório amostrado da distribuição uniforme [0,1].

3.2) PO

- Se existe uma nova melhor solução, então

- Atualize os limites superior e inferior de todas as soluções, de acordo com (5.1).

Passo 4) Atualização:

4.1) CSA

- Calcule σ2;

- Ajuste T ac
k de acordo com a regra a seguir:

- Se σ2 < σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1−α);

- Se σ2 > σ2
D então T ac

k+1 = T ac
k (1+α).

- Avalie o termo de acoplamento γ;

4.2) PO

4.2.1) Atualização das Variáveis de Dispersão:

- Se i não é a referência, ∀i = 1, · · · ,m , então

- Se (di
k > 0) então tgeni

k+1 = tgeni
k (1+φ);

- Se (di
k < 0) então tgeni

k+1 = tgeni
k (1−φ);

- Senão

- tgeni
k+1 = tgeni

k

4.2.2) Atualização dos limites superior e inferior:

- Se (di
k > 0) e (tgeni

k ≥ ui
k), ∀i = 1, · · · ,m, então

- tgeni
k+1 = ui

k; di
k+1 =−1; ui

k+1 = ui
k(1+µ);

- Se (di
k < 0) e (tgeni

k ≤ lik) então

- tgeni
k+1 = lik ; di

k+1 =+1; lik+1 = lik(1−µ);

Passo 5) Critério de Parada:

- Incremente k em 1.

- Pare se o critério de parada foi alcançado;

- Senão volte ao Passo 2.
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Temperatura de aceitação T ac
k e o contador de iteração k serão compartilhados entre todas

os otimizadores. Além deles, as variáveis a seguir listadas serão criadas, compartilhadas,

mas inicializadas em outro momento.

• atualiza_limites[i]: é um vetor do tipo bool que dirá se os limites superior e in-

ferior do i-ézimo otimizador deverão ser atualizados. Se seu valor for verdadeiro,

tais limites deverão ser atualizados. Caso contrário, nenhuma alteração deverá ser

realizada.

• melhor_custo: armazenará o custo da melhor solução até então encontrada pelo

algoritmo.

• melhor_T gen: armazenará o valor da temperatura de geração da melhor solução

encontrada pelo algoritmo até o momento.

• melhor_otim: armazenará o índice o otimizador cuja solução é a melhor do algo-

ritmo até o momento.

Antes de Inicialização Paralela, o algoritmo abre uma região paralela com o número

de threads igual ao número de otimizadores. Cada otimizador, então, irá inicializar o

seu respectivo xi, di
k, tgeni

k , ui
k e lik. Cada solução terá sua energia E(xi) calculada. Cada

otimizador i irá definir como falso o vetor atualiza_limites[i].

Existe uma barreira antes de Avaliação de γ. Uma vez que γ depende dos custos das

soluções correntes, a barreira garante que o cálculo de γ seja realizado após todos os

custos das soluções serem avaliados. Apenas um otimizador realiza o cálculo, enquanto

que os outros aguardam na próxima barreira, anterior a Geração de soluções. Este mesmo

otimizador procura o índice do melhor otimizador e atualiza as variáveis melhor_custo,

melhor_T gen e melhor_otim.

Então, cada otimizador gera uma solução yi e avalia o sua energia. Caso esta nova

solução não seja melhor em, no mínimo, δ, o algoritmo se comportará como o CSA, i.e.,

irá aceitar a nova solução com probabilidade AΘ. Caso contrário, a solução é atualizada e

o otimizador deverá entrar na região crítica.

Uma região crítica é uma área do código que tem acesso a um recurso compartilhado

que não pode ser acessado concorrentemente por mais de uma tarefa, processo ou thread.

Um semáforo é uma das técnicas que permite implementá-la e que foi utilizado nesse

algoritmo.

Uma vez dentro da região crítica, a solução será comparada com a melhor até então

encontrada pelo algoritmo. Se isso se confirmar, tal otimizador atualizará as variáveis

melhor_custo, melhor_T gen e melhor_otim com os seus respectivos valores de Energia,
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tgeni
k e i. Através do vetor atualiza_limites, ele também indicará a todos os otimizadores

que seus limites superior ui
k e inferior lik devem ser readequados ainda nesta iteração.

Apenas um otimizador realizará a Atualização da Temperatura de Aceitação enquanto

que os outros executarão todos os demais estágios até a barreira anterior ao crítério de pa-

rada. Em seguida, cada otimizador verifica se seus limites ui
k e lik devem ser readequados

dentro dos novos limites definidos na região crítica. Readequados ou não, cada otimiza-

dor irá atualizar as suas variáveis para que siga o comportamento oscilatório inserido pela

técnica PO.

Quando todos os otimizadores realizarem a Atualização dos Limites, o critério de pa-

rada será avaliado. Nesse momento, o contador de iterações k também é incrementado de

uma unidade. Caso o critério de parada seja alcançado, o algoritmo termina sua execução.

Caso contrário, ele retorna ao passo da Geração de soluções e o ciclo reinicia.
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Figura 5.3: Implementação Paralela Síncrona do PO-CSA.

,

,

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4 Experimentos e Resultados

Realizamos um conjunto de experimentos para avaliar o potencial da metaheurística

proposta PO-CSA. Os experimentos foram realizados no supercomputador com 64 nós,

cada um com 2 Intel Xeon Sixteen-Core E5-2698v3 CPUs a 2,3GHz, 128 GB de RAM

DDR4, do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (NPAD/UFRN). Utilizamos 14 funções objetivo descritas em de-

talhes no Apêndice B. A inicialização da temperatura de geração, seu escalonamento,

assim como o método de geração de novas soluções do CSA são descritos a seguir. Os

resultados experimentais são apresentados na seção 5.4.2.

5.4.1 Configurações Iniciais do CSA e PO-CSA

Nos passos 2 e 4 do CSA, é necessário gerar e avaliar uma nova solução, e decrementar

a temperatura de geração T gen
k , previamente declarada com o valor inicial T gen

0 , de acordo

com um escalonamento escolhido. Os algoritmos baseado no SA tendem a ser muito

sensíveis a diferentes escalonamentos de temperatura e parâmetros iniciais. O impacto

destas escolhas vão além da convergência do algoritmo e afetam diretamente a qualidade

da solução final.

Nos experimentos detalhados a seguir, dois procedimentos de inicialização foram uti-

lizados no CSA para comparar com o comportamento resultante do PO-CSA: R-CSA e

B-CSA. Eles executam exatamente como o CSA original, mas o R-CSA tem sua tempe-

ratura de geração inicial atribuída a um número aleatório de distribuição uniforme entre

[0 , 100], assim como o PO-CSA. Já o B-CSA mostrará os melhores resultados a partir

de um conjunto predefinido de temperaturas de geração iniciais

T gen
0 ∈ {0,001 , 0,01 , 0,1 , 1 , 10 , 100 , 1000}, (5.2)

ou seja, para cada experimento que é apresentado, o B-CSA mostra a melhor solução

entre as soluções encontradas pelo CSA com essas sete diferentes temperaturas de geração

iniciais.

O R-CSA e o B-CSA estão sujeitos ao mesmo escalonamento da temperatura de ge-

ração:

T gen
k+1 =

T gen
0

k+1
. (5.3)

No R-CSA, B-CSA e PO-CSA, definimos a taxa de crescimento ou decaimento da
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temperatura de aceitação α = 0,05 e a variância desejada das probabilidades de aceitação

como 99% de seu máximo valor. Exclusivamente para o PO-CSA, utilizamos o multi-

plicador de limites β = 10, o fator de crescimento ou decaimento do limite µ = 0,05, tal

como α e φ, e o ganho percentual mínimo δ = 0,001 (0,1%).

5.4.2 Resultados Experimentais

Os experimentos foram divididos em 2 subconjuntos de experimentos. O primeiro

compara a qualidade das soluções do PO-CSA serial e paralelo com quatro algoritmos

de referência, bem como analisa o comportamento do controle da temperatura de geração

e seu impacto na qualidade da solução final. O segundo analisa os tempos de execução

de todos os algoritmos envolvidos no primeiro subjconjunto de experimentos e destaca o

speedup e eficiência paralela do PO-CSA paralelo.

5.4.2.1 Qualidade da Solução

Os experimentos foram divididos em quatro conjuntos. O primeiro conjunto compara

a qualidade das soluções do PO-CSA serial com o PO-CSA paralelo. O segundo compara

a qualidade da solução do PO-CSA e quatro algoritmos de referência, bem detalhados

no Capítulo 2. O terceiro conjunto mostra o comportamento da temperatura de geração

quando o a técnica PO trabalha combinada com o CSA. O quarto compara a qualidade da

solução final do PO-CSA com os dois procedimentos de inicialização R-CSA e B-CSA. O

quinto conjunto compara o R-CSA, B-CSA e o PO-CSA para a função f2, que representa

o pior caso do quarto conjunto de experimentos, para um número maior de avaliações da

função custo. Esses experimentos e seus resultados são detalhados a seguir.

5.4.2.1.1 PO-CSA Serial e Paralelo

Neste conjunto de experimentos, comparamos a solução média do PO-CSA serial e

paralelo. Utilizamos 1n× 106 avaliações da função objetivo, onde n é a dimensão dos

problemas. O número de otimizadores de ambos os algoritmos também é definido por n.

A média da qualidade da solução está exposto na Tabela 5.1. Embora o PO-CSA

paralelo vença ou empate em 94,05% dos casos, a qualidade da solução de ambos os

algoritmos são semelhantes. Como o PO-CSA paralelo gera individualmente a semente

de cada otimizador, a aleatoriedade dos valores são maiores, o que permite o PO-CSA

paralelo percorrer melhor o espaço de busca. Isso se reflete na qualidade da solução
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ligeiramente melhor do que as soluções do PO-CSA serial. Assim, utilizaremos o PO-

CSA paralelo como referência de comparação nos experimentos que seguem.

Tabela 5.1: Solução média PO-CSA Serial e Paralelo para f1 − f14 com n ∈
{5,10,15,20,25,30}. O critério de parada é 1n× 106 avaliações a função objetivo. O
número de otimizadores é n. Os resultados são calculados sobre a média de 25 execu-
ções. Os melhores resultados de cada dimensão estão destacados em negrito. Em caso de
empate, somente os resultados do PO-CSA paralelo são destacados.

Função Dimensão
PO-CSA

Função Dimensão
PO-CSA

Serial Paralelo Serial Paralelo

f1

n = 05 0,00E+00 0,00E+00

f8

n = 05 8,56E-02 8,56E-02
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 1,71E-01 1,71E-01
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 8,30E-02 2,57E-01
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 1,66E-01 3,43E-01
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 1,54E+00 4,28E-01
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 5,51E+00 5,14E-01

f2

n = 05 4,24E-18 3,88E-19

f9

n = 05 1,87E-15 4,44E-16
n = 10 2,80E-09 8,86E-10 n = 10 2,45E-15 4,00E-15
n = 15 2,52E-04 2,25E-05 n = 15 2,58E-12 1,64E-13
n = 20 9,31E-04 1,47E-03 n = 20 1,49E+00 7,23E-02
n = 25 1,33E-02 5,89E-02 n = 25 2,49E+00 1,16E+00
n = 30 1,87E-01 2,16E-01 n = 30 2,99E+00 1,78E+00

f3

n = 05 4,44E-16 4,44E-16

f10

n = 05 4,00E-02 1,73E-02
n = 10 4,00E-15 4,00E-15 n = 10 6,16E-02 3,40E-02
n = 15 4,71E-15 4,00E-15 n = 15 3,56E-02 1,40E-02
n = 20 8,97E-15 7,55E-15 n = 20 4,87E-02 1,17E-02
n = 25 1,04E-14 7,55E-15 n = 25 3,93E-02 9,51E-03
n = 30 1,54E-14 7,55E-15 n = 30 1,32E-02 3,41E-03

f4

n = 05 6,81E-03 2,27E-04

f11

n = 05 2,23E-03 4,77E-05
n = 10 2,08E-02 7,40E-03 n = 10 7,85E-01 1,86E-01
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 2,13E+00 1,15E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 4,09E+00 2,50E+00
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 5,54E+00 4,41E+00
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 7,33E+00 7,27E+00

f5

n = 05 0,00E+00 0,00E+00

f12

n = 05 5,49E-05 6,21E-08
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 7,38E+00 2,85E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 1,19E+01 8,05E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 2,16E+01 1,50E+01
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 2,69E+01 2,02E+01
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 4,02E+01 3,19E+01

f6

n = 05 0,00E+00 0,00E+00

f13

n = 05 4,55E-01 1,32E-06
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 4,40E+00 2,47E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 9,41E+00 5,00E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 1,91E+01 1,20E+01
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 2,58E+01 1,50E+01
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 3,72E+01 2,10E+01

f7

n = 05 0,00E+00 0,00E+00

f14

n = 05 1,11E-01 8,57E-02
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 2,94E+02 3,27E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 1,14E+03 6,48E+02
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 1,93E+03 1,61E+03
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 3,77E+03 2,08E+03
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 3,74E+03 3,14E+03

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4.2.1.2 Comparação com algoritmos clássicos

Neste conjunto de experimentos, nós comparamos a solução média encontrada pelo

PO-CSA paralelo com quatro das mais utilizadas metaheurísticas em aplicações científi-

cas (Civicioglu e Besdok, 2013): A busca do Cuco via Vôos de Levy (CS), Evolução Di-

ferencial (DE), Algoritmo Genético (GA) e Otimização por Nuvem de Partículas (PSO),

bem detalhadas no Capítulo 2. O critério de parada é 1n×106 avaliações da função ob-

jetivo, onde n é a dimensão do problema. O tamanho da população de CS, DE e PSO é

definido em 50, conforme comenta Civicioglu e Besdok (2013). Como Sarmady (2007)

recomenda o tamanho da população de GA não maior que 100 indivíduos, decidimos

utilizar o tamanho da população de GA tal como definido para CS, DE e PSO, ou seja,

50 indivíduos. O número de otimizadores de PO-CSA é também definido por n. Os

resultados são calculados sobre a média de 25 execuções de cada um dos algoritmos.

Nós também utilizamos os seguintes valores para parâmetros de controle dos algorit-

mos:

• CS: β = 1,5 and pa = 0,25 (YANG; DEB, 2010; CIVICIOGLU; BESDOK, 2013);

• DE: DE/rand/1 com F = 0,50 and CR = 0,90 (NERI; TIRRONEN, 2010; DAS;

SUGANTHAN, 2011; KARABOGA; AKAY, 2009; CIVICIOGLU; BESDOK,

2013);

• PSO: C1 =C2 = 1,80 and ω = 0,60 (KARABOGA; AKAY, 2009; CIVICIOGLU;

BESDOK, 2013);

• GA: Blend-α com α= 0,5 (HERRERA; LOZANO; SÁNCHEZ, 2003; TAKAHASHI;

KITA, 2001);

• PO-CSA: β = 10 , δ = 0,001 (0,1%) and µ = α = φ = 0,05.

Os dados estão exibidos na Tabela 5.2. Os resultados médios encontrados pelo PO-

CSA são iguais ou melhores que os dos demais algoritmos em 86,90% dos casos, contra

7,2% para o DE e 5,9% para o PSO. Os demais algoritmos não conseguiram obter ne-

nhum resultado cuja média é melhor que o resultado dos outros algoritmos.
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Tabela 5.2: Solução média do CS, DE, GA, PSO e PO-CSA para f1− f14 com n∈ {5,10,15,20,25,30}. O critério de parada é 1n×106

avaliações a função objetivo. O tamanho da população do CS, DE, GA e PSO é 50. O número de otimizadores do PO-CSA é n. Os
resultados são calculados sobre a média de 25 execuções. Os melhores resultados de cada dimensão estão destacados em negrito. Em
caso de empate com o PO-CSA, somente os resultados do PO-CSA são destacados.

Função Dimensão
Algoritmo

Função Dimensão
Algoritmo

CS DE GA PSO PO-CSA CS DE GA PSO PO-CSA

f1

n = 05 1,21E-06 0,00E+00 2,91E-05 0,00E+00 0,00E+00

f8

n = 05 8,56E-02 7,14E+01 8,60E-02 9,96E+01 8,56E-02
n = 10 9,47E-05 2,20E-04 1,43E-04 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 1,71E-01 3,78E+02 1,72E-01 4,85E+02 1,71E-01
n = 15 3,64E-03 3,60E-01 5,05E-04 0,00E+00 0,00E+00 n = 15 2,67E-01 1,05E+03 2,58E-01 1,13E+03 2,57E-01
n = 20 1,12E-01 1,03E+01 5,17E-04 0,00E+00 0,00E+00 n = 20 6,22E-01 1,74E+03 3,43E-01 2,18E+03 3,43E-01
n = 25 2,50E+00 1,74E+00 2,71E-04 0,00E+00 0,00E+00 n = 25 7,93E+00 2,48E+03 4,29E-01 3,07E+03 4,28E-01
n = 30 4,14E+01 2,70E+00 4,93E-04 0,00E+00 0,00E+00 n = 30 1,37E+02 3,47E+03 5,15E-01 4,46E+03 5,14E-01

f2

n = 05 4,07E-02 8,33E-01 1,48E+00 1,70E-28 3,88E-19

f9

n = 05 1,61E+00 2,90E-07 2,13E+00 3,56E-01 4,44E-16
n = 10 1,67E+00 7,13E+00 5,80E+00 3,19E-01 8,86E-10 n = 10 2,79E+00 3,96E-01 3,21E+00 7,25E-01 4,00E-15
n = 15 8,67E+00 1,26E+01 9,27E+00 6,39E-01 2,25E-05 n = 15 3,26E+00 1,05E+00 3,27E+00 1,67E+00 1,64E-13
n = 20 2,59E+01 1,78E+01 1,44E+01 3,19E-01 1,47E-03 n = 20 3,78E+00 2,21E+00 3,67E+00 1,23E+00 7,23E-02
n = 25 3,79E+01 2,26E+01 2,42E+01 6,38E-01 5,89E-02 n = 25 3,86E+00 2,92E+00 3,99E+00 1,03E+00 1,16E+00
n = 30 7,67E+01 2,71E+01 2,69E+01 4,78E-01 2,16E-01 n = 30 4,39E+00 3,20E+00 4,35E+00 1,48E+00 1,78E+00

f3

n = 05 6,80E-04 4,44E-16 2,60E-03 4,44E-16 4,44E-16

f10

n = 05 3,44E-01 1,79E-01 5,92E-01 1,14E-01 1,73E-02
n = 10 4,22E-03 2,51E-01 4,75E-03 3,43E-15 4,00E-15 n = 10 5,63E-01 1,37E-01 6,46E-01 1,75E-01 3,40E-02
n = 15 4,31E-02 1,42E+00 4,32E-03 4,14E-15 4,00E-15 n = 15 3,93E-01 1,27E-01 3,47E-01 1,24E-01 1,40E-02
n = 20 1,55E+00 2,68E+00 4,18E-03 5,28E-15 7,55E-15 n = 20 6,98E-01 2,36E-01 4,26E-01 5,12E-02 1,17E-02
n = 25 2,70E+00 3,35E+00 6,35E-03 1,85E-01 7,55E-15 n = 25 1,08E+00 3,23E-01 4,06E-01 3,43E-02 9,51E-03
n = 30 4,31E+00 4,09E+00 5,48E-03 7,41E-15 7,55E-15 n = 30 1,42E+00 1,98E-01 3,46E-01 1,40E-02 3,41E-03

f4

n = 05 8,98E-02 6,41E-02 1,47E-02 1,91E-02 2,27E-04

f11

n = 05 5,13E-01 3,61E-05 6,23E-01 2,46E-01 4,77E-05
n = 10 2,10E-01 1,21E-01 5,00E-02 6,38E-02 7,40E-03 n = 10 2,90E+00 1,61E-01 1,98E+00 7,37E-01 1,86E-01
n = 15 9,12E-02 6,79E-02 6,03E-02 4,05E-02 0,00E+00 n = 15 4,76E+00 7,69E-01 4,02E+00 1,30E+00 1,15E+00
n = 20 3,60E-01 1,10E-01 5,09E-02 2,32E-02 0,00E+00 n = 20 7,08E+00 2,21E+00 5,25E+00 2,71E+00 2,50E+00
n = 25 1,00E+00 1,48E-01 6,36E-02 9,93E-03 0,00E+00 n = 25 8,48E+00 2,86E+00 8,03E+00 3,27E+00 4,41E+00
n = 30 1,43E+00 2,40E-01 6,50E-02 1,12E-02 0,00E+00 n = 30 1,31E+01 5,16E+00 9,50E+00 6,11E+00 7,27E+00

f5

n = 05 3,11E-02 0,00E+00 3,19E-03 0,00E+00 0,00E+00

f12

n = 05 2,21E+00 3,79E+00 4,53E+00 1,79E+00 6,21E-08
n = 10 2,66E-01 4,79E-03 7,04E-03 0,00E+00 0,00E+00 n = 10 1,48E+01 1,27E+01 1,46E+01 8,52E+00 2,85E+00
n = 15 7,65E-01 2,66E-01 1,79E-02 5,18E-04 0,00E+00 n = 15 3,08E+01 2,25E+01 2,83E+01 1,69E+01 8,05E+00
n = 20 1,81E+00 1,01E+00 2,88E-02 1,26E-01 0,00E+00 n = 20 4,49E+01 2,93E+01 3,80E+01 2,09E+01 1,50E+01
n = 25 3,84E+00 7,89E+00 3,33E-02 2,10E-01 0,00E+00 n = 25 5,30E+01 3,99E+01 4,26E+01 3,46E+01 2,02E+01
n = 30 6,89E+00 2,74E+00 4,64E-02 6,53E-01 0,00E+00 n = 30 7,38E+01 4,52E+01 4,93E+01 3,98E+01 3,19E+01

f6

n = 05 8,14E-07 7,48E-01 1,55E-05 4,78E-01 0,00E+00

f13

n = 05 1,83E+00 2,75E+00 4,16E+00 1,88E+00 1,32E-06
n = 10 4,90E-05 5,59E+00 6,01E-05 4,06E+00 0,00E+00 n = 10 7,00E+00 1,11E+01 1,87E+01 7,24E+00 2,47E+00
n = 15 2,83E-03 1,23E+01 1,76E-04 9,91E+00 0,00E+00 n = 15 1,80E+01 1,52E+01 3,30E+01 1,45E+01 5,00E+00
n = 20 8,15E-01 2,19E+01 2,37E-04 1,72E+01 0,00E+00 n = 20 2,94E+01 2,45E+01 4,39E+01 2,64E+01 1,20E+01
n = 25 7,12E+00 3,17E+01 1,66E-04 2,69E+01 0,00E+00 n = 25 4,49E+01 3,02E+01 5,06E+01 3,05E+01 1,50E+01
n = 30 1,88E+01 4,31E+01 3,74E-04 3,62E+01 0,00E+00 n = 30 6,63E+01 3,86E+01 5,88E+01 4,20E+01 2,10E+01

f7

n = 05 7,25E-07 8,70E-01 3,18E-05 5,20E-01 0,00E+00

f14

n = 05 2,17E-01 1,20E+02 2,94E+02 1,36E+02 8,57E-02
n = 10 5,06E-05 6,53E+00 7,14E-05 1,88E+00 0,00E+00 n = 10 4,77E+02 8,89E+02 1,18E+03 8,96E+02 3,27E+00
n = 15 3,20E-03 1,21E+01 1,36E-04 3,00E+00 0,00E+00 n = 15 1,37E+03 1,89E+03 1,92E+03 1,74E+03 6,48E+02
n = 20 7,31E-01 1,88E+01 8,98E-05 4,52E+00 0,00E+00 n = 20 2,10E+03 3,04E+03 2,84E+03 2,71E+03 1,61E+03
n = 25 5,80E+00 2,90E+01 2,23E-04 7,64E+00 0,00E+00 n = 25 2,44E+03 3,47E+03 3,26E+03 3,52E+03 2,08E+03
n = 30 1,51E+01 3,92E+01 1,92E-04 7,36E+00 0,00E+00 n = 30 3,60E+03 5,03E+03 4,17E+03 4,57E+03 3,14E+03

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4.2.1.3 Análise do controle da temperatura de geração

Nesta seção, analisamos os efeitos da temperatura de geração do PO-CSA, bem deta-

lhado na seção 5.2, cujo papel é o mesmo da temperatura de geração do CSA original. A

Figura 5.4 apresenta o comportamento da temperatura de geração referência do PO-CSA

aplicado à função f3 para três valorações iniciais diferentes: 0,001, 1 e 1000.

A Figura 5.4a mostra a temperatura de geração referência, i.e., o valor que a tempe-

ratura de geração dos outros otimizadores devem se mover ao redor. Esta referência é a

temperatura de geração da melhor solução corrente. A Figura 5.4b mostra todas as tem-

peraturas de geração no entorno da referência. Perceba que a convergência do PO-CSA

para T gen
0 = 0,001 é mais lenta que do que as demais porque seu valor inicial é muito

pequeno. O controle necessita de algumas iterações antes de começar a descer em uma

taxa similar aos outros valores de temperatura de geração inicial. O mesmo ocorre para

T gen
0 = 1000, mas devido ao valor inicial ser muito grande. Embora este comportamento

reflita na qualidade final da solução, todos as três execuções convergem para o mesmo

nível de energia e de temperatura de geração após um transiente.

Figura 5.4: O comportamento do PO-CSA em f3 ao longo de 104 iterações com dimen-
são n = 10 para três inicializações diferentes da temperatura de geração. O número de
otimizadores é n. Após um transiente, todas as três execuções convergem para um mesmo
nível de energia. (a) A temperatura de geração referência, (b) A temperatura de geração
de todos os otimizadores.
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Fonte: Elaboração Própria.

A Figura 5.5 apresenta a melhor energia gerada pelos resultados do controle da tem-

peratura de geração na Figura 5.4. Após um transiente, todas as três execuções convergem
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para um mesmo nível de energia. Observe que a convergência da temperatura de gera-

ção impacta na qualidade da soluções. Enquanto que os algoritmos não encontram um

bom valor para a temperatura de geração, a qualidade da solução não é significativamente

aprimorada. Entretanto, após alcançar tal temperatura, existe um aprimoramento sufici-

entemente grande na qualidade da solução.

Figura 5.5: As melhores energias do PO-CSA para f3 ao longo de 104 iterações com
dimensão n = 10 para três inicializações diferentes da temperatura de geração. O número
de otimizadores é n. Todas as três execuções convergem para um mesmo nível de energia
após um pequeno transiente.
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Fonte: Elaboração Própria.

5.4.2.1.4 Robustez na Inicialização

Comparamos a qualidade das soluções encontradas pelo PO-CSA paralelo com aque-

las encontradas pelo R-CSA e B-CSA. Para realizar o experimento, utilizamos um número

fixo de dimensões n ∈ {5,10,15,20,25,30}. O número de otimizadores dos algoritmos

também é definido por n. O critério de parada dos três algoritmos é 1, 2, 4 e 8×106 de

avaliações da função objetivo por cada otimizador. Os resultados são calculados sobre a

média de 25 execuções.

Uma vez que o PO-CSA é robusto quando à inicialização dos parâmetros, os resulta-

dos do R-CSA expressam um objetivo mínimo que o PO-CSA deve alcançar. Já o B-CSA

se comporta como o melhor objetivo, onde resultados que forem iguais ou melhores que

eles destacam um excelente comportamento. O objetivo do PO-CSA é ser melhor que o

R-CSA e tentar superar o B-CSA.

Os resultados são mostrados na Tabela 5.4 e Tabela 5.5. As soluções de B-CSA são

sempre melhores ou iguais do que as do R-CSA, como esperado, dado as execuções exaus-
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tivas com diversas temperaturas de geração iniciais. O PO-CSA obtém soluções iguais ou

melhores que as do R-CSA em 98,51% dos casos, perdendo apenas para f2 em cinco

casos, enquanto que são iguais ou melhores que as do B-CSA em 87,2% dos casos, o que

demonstra seu bom desempenho. Os 12,8% restantes estão distribuídos entre as funções

f2, f3, f4, f9, f10, f11, f12, f13 e f14 conforme os percentuais listados na Tabela 5.3. O

pior índice de sucesso do PO-CSA foi na função f2 com 50%.

Tabela 5.3: Percentual das melhores soluções do PO-CSA e B-CSA.

Função f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

PO-CSA 100,00% 50,00% 75,00% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00%
B-CSA 0,00% 50,00% 25,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Função f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14

PO-CSA 100,00% 87,50% 79,17% 87,50% 83,33% 83,33% 79,17%
B-CSA 0,00% 12,50% 20,83% 12,50% 16,67% 16,67% 20,83%

MÉDIA PO-CSA 87,2%
B-CSA 12,8%

Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 5.4: Média das soluções de R-CSA, B-CSA e PO-CSA paralelo para as funções f1− f7 com dimensão n ∈ {5,10,15,20,25,30}
e o número de otimizadores igual a n. O critério de parada varia de 1×106 a 8×106 avaliações da função objetivo por otimizador. Os
resultados são calculados sobre a média de 25 execuções. Os melhores resultados para cada caso estão destacados em negrito. Em caso
de empate, somente os resultados do PO-CSA serão destacados

Algoritmo R-CSA B-CSA PO-CSA
Função Dimensão 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106

f1

n = 05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

f2

n = 05 7,57E-06 1,89E-06 3,00E-07 6,65E-08 3,08E-12 5,83E-13 7,99E-14 1,91E-14 3,88E-19 3,62E-22 1,80E-28 0,00E+00
n = 10 6,13E-04 8,07E-05 2,13E-05 5,58E-06 3,41E-09 3,03E-10 2,97E-11 8,45E-13 8,86E-10 6,82E-15 6,51E-24 2,49E-29
n = 15 5,11E-03 7,20E-04 1,07E-04 1,81E-05 3,51E-07 2,01E-08 2,96E-10 6,24E-11 2,25E-05 8,03E-09 2,66E-14 3,69E-22
n = 20 8,07E-03 2,48E-03 4,76E-04 1,38E-04 1,71E-06 1,02E-07 7,72E-10 1,05E-10 1,47E-03 2,13E-05 3,12E-09 5,53E-15
n = 25 3,64E-02 9,47E-03 1,24E-03 1,38E-04 5,01E-06 4,22E-07 1,82E-09 4,00E-10 5,89E-02 5,47E-02 4,82E-04 5,54E-09
n = 30 8,07E-02 1,29E-02 2,22E-03 6,23E-04 1,11E-05 9,28E-07 1,03E-07 8,92E-09 2,16E-01 1,19E-01 3,66E-03 1,09E-06

f3

n = 05 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16
n = 10 4,00E-15 4,00E-15 3,85E-15 3,71E-15 3,85E-15 3,71E-15 3,71E-15 3,71E-15 4,00E-15 4,00E-15 3,85E-15 3,71E-15
n = 15 4,14E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15
n = 20 6,70E-15 6,55E-15 6,27E-15 5,84E-15 5,84E-15 5,56E-15 5,56E-15 5,13E-15 7,55E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15
n = 25 7,83E-15 7,55E-15 7,41E-15 7,41E-15 7,41E-15 7,41E-15 7,41E-15 7,41E-15 7,55E-15 7,55E-15 7,41E-15 7,41E-15
n = 30 9,54E-15 8,83E-15 8,69E-15 8,12E-15 8,40E-15 8,26E-15 8,12E-15 7,69E-15 7,55E-15 7,55E-15 7,55E-15 7,55E-15

f4

n = 05 3,39E-03 2,42E-03 2,35E-03 1,62E-03 1,66E-03 1,54E-03 1,30E-03 1,24E-03 2,27E-04 3,70E-05 2,01E-05 1,64E-05
n = 10 8,95E-03 7,72E-03 4,50E-03 4,45E-03 5,62E-03 4,91E-03 4,21E-03 3,60E-03 7,40E-03 3,67E-04 2,13E-04 1,89E-04
n = 15 1,18E-03 9,37E-04 3,96E-04 3,00E-04 2,98E-04 3,70E-06 4,96E-07 4,07E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

f5

n = 05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 20 2,08E-02 4,68E-03 3,31E-03 5,74E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 25 5,93E-02 3,80E-02 2,93E-02 8,93E-03 4,65E-03 1,83E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 30 7,58E-02 4,18E-02 3,35E-02 9,84E-03 1,75E-02 1,05E-02 4,93E-03 8,04E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

f6

n = 05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

f7

n = 05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 15 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 20 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 25 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 30 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 5.5: Média das soluções de R-CSA, B-CSA e PO-CSA paralelo para as funções f8− f14 com dimensão n∈ {5,10,15,20,25,30}
e o número de otimizadores igual a n. O critério de parada varia de 1×106 a 8×106 avaliações da função objetivo por otimizador. Os
resultados são calculados sobre a média de 25 execuções. Os melhores resultados para cada caso estão destacados em negrito. Em caso
de empate, somente os resultados do PO-CSA serão destacados

Algoritmo R-CSA B-CSA PO-CSA
Função Dimensão 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106 1n×106 2n×106 4n×106 8n×106

f8

n = 05 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02 8,56E-02
n = 10 4,12E+01 3,98E+01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01 1,71E-01
n = 15 9,18E+01 9,14E+01 8,81E+01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01 2,57E-01
n = 20 3,43E-01 3,43E-01 3,42E-01 3,42E-01 3,43E-01 3,42E-01 3,42E-01 3,42E-01 3,43E-01 3,42E-01 3,42E-01 3,42E-01
n = 25 3,41E+02 2,15E+02 2,06E+02 4,28E-01 9,91E+00 4,28E-01 4,28E-01 4,28E-01 4,28E-01 4,28E-01 4,28E-01 4,28E-01
n = 30 8,51E+02 5,57E+02 5,49E+02 5,03E+01 2,69E+02 5,14E-01 5,14E-01 5,14E-01 5,14E-01 5,14E-01 5,14E-01 5,14E-01

f9

n = 05 8,70E-16 7,28E-16 7,28E-16 5,86E-16 5,86E-16 5,86E-16 5,86E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16 4,44E-16
n = 10 4,14E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 4,00E-15 3,85E-15 3,85E-15 3,85E-15 4,00E-15 3,85E-15 3,85E-15 3,85E-15
n = 15 7,58E-02 5,49E-02 4,04E-02 8,33E-04 3,63E-03 4,67E-04 3,60E-04 2,48E-04 1,64E-13 1,21E-13 1,21E-13 9,99E-14
n = 20 5,53E-01 5,30E-01 4,58E-01 3,25E-01 3,58E-01 2,54E-01 2,26E-01 1,24E-01 7,23E-02 2,53E-02 1,75E-02 1,31E-02
n = 25 1,19E+00 9,33E-01 9,14E-01 9,02E-01 1,04E+00 8,20E-01 7,53E-01 6,64E-01 1,16E+00 9,28E-01 7,40E-01 6,53E-01
n = 30 2,21E+00 2,05E+00 1,57E+00 1,53E+00 1,47E+00 1,20E+00 1,11E+00 1,03E+00 1,78E+00 1,17E+00 1,10E+00 9,41E-01

f10

n = 05 1,88E-02 1,80E-02 1,76E-02 1,71E-02 1,71E-02 1,60E-02 1,45E-02 1,36E-02 1,73E-02 1,49E-02 1,45E-02 1,25E-02
n = 10 3,58E-02 2,93E-02 2,91E-02 2,65E-02 2,88E-02 2,65E-02 2,51E-02 1,95E-02 3,40E-02 2,65E-02 2,50E-02 1,81E-02
n = 15 1,88E-02 1,71E-02 1,60E-02 1,46E-02 1,45E-02 1,40E-02 1,23E-02 1,00E-02 1,40E-02 1,31E-02 1,22E-02 1,00E-02
n = 20 1,56E-02 1,26E-02 9,21E-03 8,80E-03 1,17E-02 8,61E-03 8,60E-03 8,33E-03 1,17E-02 8,59E-03 7,97E-03 7,41E-03
n = 25 1,26E-02 9,34E-03 7,93E-03 5,43E-03 8,17E-03 5,92E-03 5,43E-03 5,34E-03 9,51E-03 8,85E-03 6,48E-03 1,54E-03
n = 30 5,63E-03 4,96E-03 3,18E-03 2,89E-03 3,78E-03 3,28E-03 3,18E-03 2,89E-03 3,41E-03 2,05E-03 1,85E-03 1,14E-03

f11

n = 05 3,47E-02 2,82E-02 1,14E-02 2,57E-03 1,19E-02 1,11E-02 6,54E-03 2,41E-03 4,77E-05 1,33E-05 3,57E-07 1,93E-07
n = 10 5,61E-01 4,81E-01 4,60E-01 2,47E-01 3,67E-01 3,23E-01 3,08E-01 2,37E-01 1,86E-01 1,52E-01 7,77E-02 7,40E-02
n = 15 1,33E+00 1,24E+00 1,16E+00 1,10E+00 1,17E+00 1,05E+00 9,84E-01 9,25E-01 1,15E+00 1,00E+00 9,79E-01 9,15E-01
n = 20 2,95E+00 2,93E+00 2,85E+00 2,62E+00 2,53E+00 2,50E+00 2,44E+00 2,17E+00 2,50E+00 2,41E+00 2,23E+00 2,11E+00
n = 25 4,94E+00 4,60E+00 4,48E+00 4,41E+00 4,42E+00 4,16E+00 4,13E+00 3,81E+00 4,41E+00 4,12E+00 4,11E+00 3,67E+00
n = 30 7,34E+00 7,26E+00 6,91E+00 6,34E+00 6,39E+00 6,34E+00 6,21E+00 6,14E+00 7,27E+00 7,18E+00 6,74E+00 6,11E+00

f12

n = 05 1,19E-01 7,97E-02 4,08E-02 4,01E-02 6,73E-04 9,51E-05 8,88E-05 7,48E-05 6,21E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
n = 10 3,28E+00 3,03E+00 2,95E+00 2,76E+00 2,87E+00 2,83E+00 2,71E+00 2,63E+00 2,85E+00 2,80E+00 2,70E+00 2,61E+00
n = 15 9,20E+00 9,12E+00 8,64E+00 7,36E+00 8,15E+00 8,07E+00 7,78E+00 7,23E+00 8,05E+00 8,03E+00 7,75E+00 7,22E+00
n = 20 1,94E+01 1,73E+01 1,68E+01 1,55E+01 1,52E+01 1,52E+01 1,50E+01 1,46E+01 1,50E+01 1,49E+01 1,48E+01 1,43E+01
n = 25 2,18E+01 2,15E+01 2,12E+01 2,04E+01 2,03E+01 2,02E+01 1,92E+01 1,83E+01 2,02E+01 2,00E+01 1,92E+01 1,83E+01
n = 30 3,20E+01 3,19E+01 3,02E+01 3,01E+01 2,94E+01 2,94E+01 2,91E+01 2,88E+01 3,19E+01 3,02E+01 3,00E+01 2,99E+01

f13

n = 05 2,25E-01 8,01E-02 6,21E-02 2,21E-03 4,00E-02 4,00E-02 2,90E-03 1,29E-03 1,32E-06 4,61E-08 1,36E-08 1,23E-08
n = 10 2,53E+00 2,36E+00 2,32E+00 2,00E+00 2,05E+00 2,05E+00 1,96E+00 1,85E+00 2,47E+00 2,01E+00 1,88E+00 1,85E+00
n = 15 5,61E+00 6,57E+00 5,49E+00 4,89E+00 5,07E+00 5,06E+00 5,00E+00 4,84E+00 5,00E+00 4,94E+00 4,85E+00 4,84E+00
n = 20 1,35E+01 1,15E+01 1,06E+01 1,05E+01 1,02E+01 1,02E+01 1,01E+01 9,62E+00 1,20E+01 1,10E+01 1,01E+01 9,60E+00
n = 25 1,73E+01 1,38E+01 1,36E+01 1,26E+01 1,41E+01 1,38E+01 1,36E+01 1,25E+01 1,50E+01 1,38E+01 1,36E+01 1,24E+01
n = 30 2,31E+01 2,26E+01 2,20E+01 2,08E+01 2,12E+01 2,06E+01 2,04E+01 1,92E+01 2,10E+01 2,00E+01 2,00E+01 2,00E+01

f14

n = 05 9,02E-02 8,66E-02 8,63E-02 8,57E-02 8,60E-02 8,60E-02 8,59E-02 8,56E-02 8,57E-02 8,57E-02 8,56E-02 8,56E-02
n = 10 9,62E+01 9,12E+01 5,33E+01 4,17E+01 5,25E+01 4,32E+01 4,00E+01 3,35E+01 3,27E+00 2,26E+00 1,44E+00 1,31E+00
n = 15 7,33E+02 6,94E+02 6,93E+02 6,78E+02 6,48E+02 6,46E+02 6,29E+02 6,12E+02 6,48E+02 6,44E+02 6,19E+02 5,85E+02
n = 20 1,69E+03 1,67E+03 1,56E+03 1,53E+03 1,54E+03 1,52E+03 1,50E+03 1,50E+03 1,61E+03 1,60E+03 1,50E+03 1,50E+03
n = 25 2,17E+03 2,15E+03 1,97E+03 1,97E+03 2,00E+03 1,98E+03 1,96E+03 1,95E+03 2,08E+03 2,01E+03 1,96E+03 1,93E+03
n = 30 3,18E+03 3,15E+03 3,03E+03 3,00E+03 3,00E+03 3,00E+03 2,97E+03 2,96E+03 3,14E+03 3,00E+03 2,97E+03 2,96E+03

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4.2.1.5 Resiliência do PO-CSA

O PO-CSA paralelo venceu o R-CSA e o B-CSA em 98,51% e 87,2% dos casos,

respectivamente. Entretanto, não é conclusivo que esse é o comportamento padrão do

PO-CSA. Neste conjunto de experimentos, comparamos a qualidade da solução do R-

CSA, B-CSA e PO-CSA para a função f2, cuja taxa de sucesso do PO-CSA foi a menor

no conjunto de experimentos da seção 5.4.2.1.4, para entender o comportamento dos três

algoritmos quando para um número elevado de avaliações da função custo. Para realizá-

lo, utilizamos n ∈ {5,10,15,20,25,30} e o número de otimizadores igual a n. O critério

de parada dos três algoritmos será estendido para variar de 1.0×106 a 16.0×106 avali-

ações da função objetivo por otimizador e os resultados calculados sobre a média de 25

execuções.

Observe na Figura 5.6 que, embora o PO-CSA não vença o B-CSA em todos os ca-

sos, até mesmo o R-CSA para n= {25,30} com 1×106 avaliações da função objetivo por

otimizador, quanto maior o número de avaliações da função objetivo, melhor são os resul-

tados obtidos pelo PO-CSA. Para {8,12}×106 avaliações da função objetivo, o PO-CSA

vence o R-CSA em todos os casos, mas ainda não supera o B-CSA em n = {25,30}. Para

16× 106 avaliações da função objetivo, o PO-CSA supera o B-CSA em todos os casos.

Além disso, o PO-CSA encontra o ótimo global para n = 5 quando executa {8,12}×106

avaliações da função objetivo, bem como para n = {5,10} quando 16×106 avaliações da

função objetivo são concluídas.

O comportamento do PO-CSA é justificado porque ele não estagna o processo de

busca, uma vez que a temperatura de geração não é monotonicamente decrescente, en-

quanto que aumentar o número de avaliações da função objetivo para o CSA pode estag-

nar sua execução porque a temperatura de geração alcança um valor muito pequeno.
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Figura 5.6: Energia média de 25 execuções do R-CSA, B-CSA e PO-CSA paralelo na
função f2 para diferentes avaliações da função objetivo por otimizador. O número de
otimizadores é o mesmo da dimensão n. Em (d) e (e) para n= 5, e em (f) para n= {5,10},
não existe pontos para o PO-CSA porque seu valor é nulo e plotamos as ordenadas em
escala logarítimica para melhor visualização dos resultados. Quanto maior o número de
avaliações da função custo, melhor são os resultados do PO-CSA porque ele não estagna
sua temperatura de geração.
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Fonte: Elaboração Própria.
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5.4.2.2 Tempo de Execução

Os experimentos foram divididos em dois conjuntos. O primeiro conjunto compara o

tempo de execução do PO-CSA Serial com os quatro algoritmos de referência, comenta-

dos no Capítulo 2. O segundo conjunto compara o tempo de execução do PO-CSA Serial

e Paralelo, bem como o speedup e eficiência paralela. Os experimentos e seus resultados

estão detalhados a seguir.

5.4.2.2.1 Algoritmos de Referência e PO-CSA Serial

Comparamos o tempo médio de execução, em segundos, do PO-CSA Serial com as

metaheurísticas utilizadas nos experimentos na seção 5.4.2.1.2: A busca do Cuco via

Vôos de Levy (CS), Evolução Diferencial (DE), Algoritmo Genético (GA) e Otimização

por Nuvem de Partículas (PSO). O critério de parada é 1n× 106 avaliações da função

objetivo, onde n é a dimensão dos problemas. O tamanho da população de CS, DE, GA

e PSO é definido em 50. O número de otimizadores de PO-CSA é n. Os resultados são

calculados sobre a média de 25 execuções de cada um dos algoritmos. Os parâmetros de

controle dos algoritmos estão descritos na seção 5.4.2.1.2.

Os resultados estão descritos na Tabela 5.6. O PO-CSA tem o menor tempo de execu-

ção em todos os casos.
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Tabela 5.6: Tempo médio de execução, em segundos, do CS, DE, GA, PSO e PO-CSA Serial para f1 − f14 com n ∈
{5,10,15,20,25,30}. O critério de parada é 1n× 106 avaliações a função objetivo. O tamanho da população do CS, DE, GA e
PSO é 50. O número de otimizadores do PO-CSA é n. Os resultados são calculados sobre a média de 25 execuções. Os melhores
resultados de cada dimensão estão destacados em negrito.

Função Dimensão
Algoritmo

Função Dimensão
Algoritmo

CS DE GA PSO PO-CSA CS DE GA PSO PO-CSA

f1

n = 05 1,86E+01 2,02E+01 5,64E+00 1,23E+01 3,51E+00

f8

n = 05 2,52E+01 1,94E+01 1,12E+01 1,19E+01 4,20E+00
n = 10 1,17E+02 6,83E+01 2,70E+01 9,73E+01 1,15E+01 n = 10 11,70E+02 1,19E+02 7,21E+01 9,46E+01 1,52E+01
n = 15 3,64E+02 1,90E+02 7,02E+01 3,25E+02 2,23E+01 n = 15 35,38E+02 3,64E+02 2,23E+02 3,20E+02 3,29E+01
n = 20 8,17E+02 4,00E+02 1,42E+02 7,69E+02 3,65E+01 n = 20 61,23E+03 7,99E+02 5,05E+02 7,60E+02 5,77E+01
n = 25 1,55E+03 7,26E+02 2,48E+02 1,50E+03 5,58E+01 n = 25 92,35E+03 1,51E+03 9,61E+02 1,49E+03 8,85E+01
n = 30 2,62E+03 1,19E+03 3,96E+02 2,58E+03 7,91E+01 n = 30 14,01E+03 2,54E+03 1,64E+03 2,57E+03 1,21E+02

f2

n = 05 1,99E+01 1,31E+01 5,78E+00 8,94E+00 2,94E+00

f9

n = 05 2,64E+01 1,66E+01 1,17E+01 9,12E+00 4,26E+00
n = 10 1,20E+02 6,97E+01 2,81E+01 4,26E+01 1,04E+01 n = 10 1,73E+02 1,05E+02 7,06E+01 7,06E+01 1,57E+01
n = 15 3,70E+02 1,94E+02 7,42E+01 1,44E+02 2,13E+01 n = 15 5,54E+02 3,27E+02 2,25E+02 2,90E+02 3,57E+01
n = 20 8,27E+02 4,10E+02 1,51E+02 3,51E+02 3,51E+01 n = 20 1,30E+03 7,90E+02 5,43E+02 8,02E+02 6,36E+01
n = 25 1,57E+03 7,46E+02 2,67E+02 6,88E+02 5,28E+01 n = 25 2,54E+03 1,56E+03 1,08E+03 1,62E+03 9,99E+01
n = 30 2,65E+03 1,22E+03 4,28E+02 1,20E+03 7,44E+01 n = 30 4,44E+03 2,80E+03 1,96E+03 2,98E+03 1,48E+02

f3

n = 05 2,42E+01 1,51E+01 9,66E+00 7,32E+00 3,64E+00

f10

n = 05 2,75E+01 2,01E+01 1,32E+01 1,29E+01 4,94E+00
n = 10 1,55E+02 8,58E+01 5,20E+01 5,12E+01 1,27E+01 n = 10 1,88E+02 1,29E+02 8,81E+01 9,94E+01 1,83E+01
n = 15 4,83E+02 2,71E+02 1,47E+02 1,63E+02 2,75E+01 n = 15 6,05E+02 3,92E+02 2,79E+02 3,64E+02 3,93E+01
n = 20 1,11E+03 6,29E+02 3,10E+02 3,75E+02 4,77E+01 n = 20 1,41E+03 8,95E+02 6,55E+02 9,19E+02 6,82E+01
n = 25 2,13E+03 1,16E+03 5,71E+02 7,49E+02 7,47E+01 n = 25 2,78E+03 1,74E+03 1,29E+03 1,94E+03 1,07E+02
n = 30 3,65E+03 2,00E+03 9,35E+02 1,24E+03 1,07E+02 n = 30 4,93E+03 3,07E+03 2,31E+03 3,44E+03 1,54E+02

f4

n = 05 2,58E+01 1,83E+01 1,05E+01 9,83E+00 4,76E+00

f11

n = 05 6,55E+02 6,26E+02 6,26E+02 6,26E+02 1,34E+02
n = 10 1,74E+02 1,06E+02 7,12E+01 7,77E+01 1,67E+01 n = 10 4,83E+03 4,63E+03 4,64E+03 4,65E+03 4,99E+02
n = 15 5,44E+02 2,96E+02 2,03E+02 2,30E+02 3,33E+01 n = 15 1,59E+04 1,54E+04 1,53E+04 1,55E+04 1,09E+03
n = 20 1,24E+03 6,28E+02 4,45E+02 5,12E+02 5,65E+01 n = 20 3,74E+04 3,63E+04 3,60E+04 3,69E+04 1,92E+03
n = 25 2,40E+03 1,16E+03 8,60E+02 9,59E+02 8,72E+01 n = 25 7,26E+04 5,35E+04 5,61E+04 5,42E+04 2,97E+03
n = 30 4,17E+03 1,96E+03 1,46E+03 1,65E+03 1,25E+02 n = 30 1,25E+05 4,38E+04 4,84E+04 3,94E+04 4,26E+03

f5

n = 05 6,52E+02 6,25E+02 6,17E+02 6,17E+02 1,28E+02

f12

n = 05 2,48E+01 1,70E+01 1,02E+01 9,35E+00 4,34E+00
n = 10 4,84E+03 4,56E+03 4,58E+03 4,53E+03 4,86E+02 n = 10 1,66E+02 1,06E+02 6,39E+01 8,14E+01 1,61E+01
n = 15 1,59E+04 1,50E+04 1,51E+04 1,49E+04 1,07E+03 n = 15 5,37E+02 3,32E+02 2,09E+02 3,12E+02 3,61E+01
n = 20 3,73E+04 3,53E+04 3,54E+04 3,48E+04 1,89E+03 n = 20 1,26E+03 7,64E+02 5,04E+02 8,29E+02 6,33E+01
n = 25 7,23E+04 6,07E+04 5,47E+04 5,66E+04 2,93E+03 n = 25 2,46E+03 1,51E+03 1,01E+03 1,68E+03 9,75E+01
n = 30 1,25E+05 5,23E+04 5,18E+04 5,57E+04 4,21E+03 n = 30 4,33E+03 2,64E+03 1,86E+03 3,09E+03 1,44E+02

f6

n = 05 2,23E+01 1,50E+01 7,50E+00 6,74E+00 3,70E+00

f13

n = 05 2,44E+01 1,79E+01 1,09E+01 9,45E+00 4,18E+00
n = 10 1,46E+02 8,96E+01 4,21E+01 6,14E+01 1,34E+01 n = 10 1,67E+02 1,12E+02 7,25E+01 8,02E+01 1,52E+01
n = 15 4,62E+02 2,65E+02 1,22E+02 2,13E+02 2,88E+01 n = 15 5,45E+02 3,46E+02 2,38E+02 2,83E+02 3,44E+01
n = 20 1,06E+03 5,89E+02 2,60E+02 5,42E+02 5,00E+01 n = 20 1,28E+03 8,06E+02 5,86E+02 7,13E+02 6,01E+01
n = 25 2,04E+03 1,11E+03 4,79E+02 1,09E+03 7,91E+01 n = 25 2,52E+03 1,59E+03 1,16E+03 1,45E+03 9,37E+01
n = 30 3,51E+03 1,87E+03 8,05E+02 1,92E+03 1,11E+02 n = 30 4,43E+03 2,81E+03 2,09E+03 2,67E+03 1,36E+02

f7

n = 05 2,73E+01 1,53E+01 7,46E+00 7,01E+00 3,64E+00

f14

n = 05 2,70E+01 2,08E+01 1,30E+01 1,40E+01 4,74E+00
n = 10 1,79E+02 9,74E+01 4,27E+01 5,62E+01 1,34E+01 n = 10 1,85E+02 1,34E+02 8,52E+01 1,10E+02 1,80E+01
n = 15 5,63E+02 2,96E+02 1,22E+02 1,89E+02 2,76E+01 n = 15 6,01E+02 4,24E+02 2,83E+02 3,89E+02 3,98E+01
n = 20 1,30E+03 6,60E+02 2,64E+02 4,60E+02 4,76E+01 n = 20 1,41E+03 9,98E+02 7,04E+02 9,60E+02 7,05E+01
n = 25 2,52E+03 1,24E+03 4,90E+02 9,46E+02 7,35E+01 n = 25 2,78E+03 1,96E+03 1,40E+03 1,92E+03 1,09E+02
n = 30 4,39E+03 2,09E+03 8,14E+02 1,72E+03 1,05E+02 n = 30 4,81E+03 3,34E+03 2,43E+03 3,41E+03 1,56E+02

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4.2.2.2 Escalabilidade do PO-CSA Paralelo

Neste conjunto de experimentos, comparamos o tempo médio de execução do PO-

CSA serial e paralelo e analisamos sua escalabilidade utilizando a Lei de Amdahl e a Lei

de Gustafson. O critério de parada é 1×106 avaliações da função objetivo. O número de

otimizadores é definido por Otim= [5,10,15,20] e a dimensão por n= [10,25,50,100,200].

Cada otimizador é executado por um único núcleo de processamento.

Os Speedups alcançados pela versão paralela do PO-CSA é dado na Tabela 5.7. Os

resultados mostram que o PO-CSA possui o speedup crescente quando o número de oti-

mizadores é aumentado para uma dimensão fixa, conforme comenta a Lei de Amdahl.

Tabela 5.7: Speedup da Implementação Paralela Síncrona do PO-CSA com o nú-
mero de otimizadores definido por Otim = [5,10,15,20] e a dimensão por n =
[10,25,50,100,200]. O critério de parada é 1×106 avaliações da função objetivo. Cada
otimizador é executado por um único núcleo de processamento.

Função Dimensão
Speedup

Função Dimensão
Speedup

5 Otim 10 Otim 15 Otim 20 Otim 5 Otim 10 Otim 15 Otim 20 Otim

f1

n = 10 2,30 2,99 3,43 3,65

f8

n = 10 2,56 3,35 3,86 4,66
n = 25 3,23 4,78 5,06 5,92 n = 25 3,44 5,23 6,24 6,77
n = 50 3,64 6,32 7,03 8,42 n = 50 3,89 6,29 7,38 8,47
n = 100 4,28 7,72 8,26 10,27 n = 100 4,63 7,55 9,03 9,86
n = 200 4,87 9,28 11,26 14,03 n = 200 4,86 8,51 10,33 13,32

f2

n = 10 2,04 2,61 3,25 3,61

f9

n = 10 2,24 3,05 3,60 4,04
n = 25 3,05 4,67 4,96 5,68 n = 25 3,30 5,17 6,01 6,98
n = 50 3,65 6,02 6,60 7,85 n = 50 4,14 6,94 7,45 9,16
n = 100 4,27 7,32 8,19 9,68 n = 100 4,72 8,47 8,92 11,10
n = 200 4,92 9,32 10,73 11,98 n = 200 4,94 9,65 11,39 14,58

f3

n = 10 2,26 3,19 3,34 3,97

f10

n = 10 2,57 3,46 4,35 4,80
n = 25 3,03 4,92 5,45 6,26 n = 25 3,20 4,92 6,04 7,04
n = 50 3,37 6,16 6,22 8,17 n = 50 4,00 6,52 7,46 9,07
n = 100 3,95 7,29 7,21 9,51 n = 100 4,55 8,60 9,59 11,76
n = 200 4,92 9,71 9,69 12,64 n = 200 4,94 9,68 11,39 14,90

f4

n = 10 2,68 3,64 4,26 5,04

f11

n = 10 4,83 9,41 12,10 15,38
n = 25 3,13 4,91 5,24 6,64 n = 25 4,90 9,68 12,19 15,59
n = 50 3,64 6,10 6,92 8,75 n = 50 4,95 9,80 12,30 15,80
n = 100 4,17 7,05 8,27 10,40 n = 100 4,98 9,85 12,47 15,97
n = 200 4,91 8,53 9,79 12,70 n = 200 5,00 9,87 12,60 16,20

f5

n = 10 4,68 9,20 10,12 13,28

f12

n = 10 2,31 3,12 3,95 4,30
n = 25 4,81 9,66 10,52 13,93 n = 25 3,49 5,40 6,17 6,87
n = 50 4,91 9,76 10,70 14,15 n = 50 3,94 6,61 7,26 8,84
n = 100 4,95 9,85 10,80 14,23 n = 100 4,72 8,80 9,13 11,38
n = 200 4,99 9,82 10,78 14,36 n = 200 4,80 9,44 11,49 15,11

f6

n = 10 2,27 3,23 3,64 4,19

f13

n = 10 2,26 2,85 3,65 4,07
n = 25 3,29 5,39 5,32 6,79 n = 25 3,21 5,33 5,93 6,59
n = 50 3,92 6,90 7,52 8,78 n = 50 4,05 7,25 7,09 8,25
n = 100 4,40 7,36 9,20 10,70 n = 100 4,68 8,79 8,86 11,43
n = 200 4,88 8,97 10,76 12,08 n = 200 4,91 9,61 10,50 13,86

f7

n = 10 2,34 3,09 3,74 4,06

f14

n = 10 2,53 3,44 4,29 4,91
n = 25 3,24 4,77 5,19 6,36 n = 25 3,70 5,73 6,91 7,98
n = 50 3,93 5,67 6,12 7,70 n = 50 4,32 7,53 8,73 10,68
n = 100 4,36 7,05 8,24 10,41 n = 100 4,69 8,91 10,16 12,62
n = 200 4,80 7,69 10,22 13,30 n = 200 4,96 9,84 12,29 16,02

Fonte: Elaboração Própria.
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A Figura 5.7, Figura 5.8 e Figura 5.9 mostram a eficiência paralela para o Grupo 1,

Grupo 2 e Grupo 3 de funções objetivo, respectivamente. Cada linha do figura representa

a eficiência paralela média (eixo das ordenadas) de uma função utilizando um número

fixo de otimizadores, com variação na dimensão do problema (eixo das abscissas). Os

resultados mostram uma tendência de aumento da eficiência paralela com o crescimento

do tamanho do problema em todas as funções.

Os resultados também mostram que a eficiência tende a reduzir com o aumento de

otimizadores. Este comportamento é esperado dado que a porção serial do código não é

reduzida com o aumento do número de otimizadores. Entretanto, ainda é possível perce-

ber a tendência de aumento da eficiência mesmo para um número maior de otimizadores.

Dessa forma, podemos caracterizar a versão paralela síncrona do PO-CSA como es-

calável.
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Figura 5.7: Eficiência paralela do PO-CSA para o Grupo 1 de funções. O número de
otimizadores varia de 5 e 20. O Critério de parada é 1×106 avaliações da função objetivo.
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Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 5.8: Eficiência paralela do PO-CSA para o Grupo 2 de funções. O número de
otimizadores varia de 5 e 20. O Critério de parada é 1×106 avaliações da função objetivo.
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Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 5.9: Eficiência paralela do PO-CSA para o Grupo 3 de funções. O número de
otimizadores varia de 5 e 20. O Critério de parada é 1×106 avaliações da função objetivo.
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Fonte: Elaboração Própria.

5.5 Conclusões

Apresentamos um algoritmo baseado no Simulated Annealing Acoplado (CSA) que

controla seus parâmetros de inicialização. O Simulated Annealing com Órbita Perpétua

(PO-CSA) foi desenvolvido unindo a técnica chamada Órbita Perpétua (PO), também

desenvolvido neste trabalho, com o CSA. Devido ao acoplamento, o CSA pode controlar

a temperatura de aceitação. A técnica PO surge então como uma solução para controlar a

temperatura de geração e evitar a estagnação do processo de busca após algumas iterações,

uma vez que a temperatura de geração não é mais monotonicamente decrescente. Também

foi desenvolvido uma versão paralela síncrona do PO-CSA para análise. Em princípio,
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o PO pode também ser aplicado a outros algoritmos baseados em população ou conjunto

que possuam uma variável de dispersão.

Realizamos sete conjunto de experimentos para provar a efetividade do PO-CSA. To-

dos os experimentos foram realizados com 14 funções objetivo com diferentes dimensões.

Os cinco primeiros conjuntos de experimentos visa analisar a qualidade da solução do PO-

CSA e seu comportamento quanto ao controle da temperatura de geração. No primeiro

experimento, comparamos a qualidade da solução da implementação serial e paralela do

PO-CSA. Os resultados indicaram que a versão paralela encontra soluções sutilmente

melhores que a versão serial na maioria dos casos. Isto ocorre porque a geração das se-

mentes do PO-CSA é realizada individualmente por cada otimizador, o que aumenta a

aleatoriedade e, portanto, permite uma melhor exploração do espaço de busca.

No segundo experimento, comparamos a qualidade da solução encontrada pelo PO-

CSA paralelo às soluções encontradas pelos algoritmo de referência Busca do Cuco via

Vôos de Levy, Evolução Diferencial, Algoritmo Genético e Otimização por Nuvem de

Partículas. Os resultados mostraram que o PO-CSA encontra soluções tão boas ou me-

lhores que os demais algoritmos em 86,90% dos casos.

Nos três conjuntos de experimentos seguintes, comparamos o PO-CSA com dois dife-

rentes procedimentos de inicialização do CSA. O primeiro procedimento, chamado de R-

CSA, tem sua temperatura de geração inicial atribuída a um número aleatório. O segundo,

B-CSA, mostra as melhores soluções através de uma busca exaustiva da temperatura de

geração inicial. Esses dois procedimentos possuem o mesmo escalonamento monotoni-

camente decrescente da temperatura de geração. As soluções do R-CSA são considerados

como a primeira fronteira que o PO-CSA deve vencer. As soluções do B-CSA expressam

excelência na qualidade da solução.

Os resultados mostraram que o PO-CSA vence o R-CSA em 98,51% dos casos e o

B-CSA em 87,2%. Para o pior caso onde o PO-CSA não é melhor que o B-CSA, os

experimentos mostraram que o R-CSA e o B-CSA não aprimoram a qualidade da solu-

ção quando o número de avaliações da função objetivo aumenta. Entretanto, o mesmo

não acontece com o PO-CSA devido ao controle de não-estagnação da temperatura de

geração introduzido pela Técnica PO. Neste caso, aumentar suficientemente o número de

avaliações da função objetivo torna as soluções do PO-CSA iguais ou melhores do que as

encontradas pelo B-CSA em 100% dos casos. Por fim, a análise do controle da tempe-

ratura de geração introduzido pela nova técnica PO destacaram seu desempenho superior

porque, além de permitir um controle independente dos parâmetros de inicialização, tor-

nou o CSA independente dos parâmetros de inicialização e capaz de alcançar melhores

soluções que o CSA original.
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Os dois últimos conjuntos de experimentos visaram analisar o tempo de execução

do PO-CSA serial, PO-CSA paralelo e os algoritmos de referência comentados anterior-

mente. Os experimentos indicaram que o PO-CSA serial executa todas as funções em um

menor tempo comparado aos algoritmos de referência e que sua implementação paralela

síncrona é escalável.



Capítulo 6

Conclusões Gerais

A metodologia descrita nos capítulos desta Tese tem como principal objetivo aplicar

três diferentes abordagens no desenvolvimento de metaheurísticas. A abordagem livre de

parâmetro caracteriza os algoritmos por não possuírem parâmetros de inicialização ou

por tornar robusta a inicialização desses parâmetros através de mecanismos de controle

durante a execução do algoritmo. A abordagem Menos é Mais (LIMA) tenta identificar

mecanismos que simplifique o algoritmo e o torne mais eficiente. A implementação pa-

ralela de metaheurísticas é uma abordagem necessária porque consegue extrair todo o

potencial dos computadores modernos.

A metaheurística Nelder-Mead Simplificado (SNM) foi o fruto da união do método

Nelder-Mead (NM) e da abordagem LIMA. Em vez de gerar todos os n+1 pontos no NM,

onde n é a dimensionalidade do problema, utilizamos q+1 pontos, onde q é muito menor

do que n. A significativa aceleração nos tempos de execução permitiu que, para uma única

execução do NM, diversas execuções do SNM fossem realizadas. Além da simplificação

do algoritmo e das melhorias significativas em funções convexas e não convexas, os re-

sultados mostraram que o SNM alcança a qualidade média das execuções no NM em um

tempo muito inferior e utiliza o tempo restante no aprimoramento das soluções.

O Simulated Annealing Acoplado Síncrono (SCSA) e Assíncrono (ACSA) foram re-

sultados de implementações paralelas do Simulated Annealing Acoplado (CSA). Os re-

sultados mostraram que, independentemente do ACSA encontrar soluções suavemente

melhores que o SCSA, existe um trade-off dual entre eles com relação ao tempo de exe-

cução. Quanto maior for o custo computacional do problema, melhor será o speedup do

SCSA. Por outro lado, quanto maior o número de processadores, melhor o speedup do

ACSA.

O Simulated Annealing Acoplado com Órbita Perpétua (PO-CSA) surge em decor-

rência da pesquisa cuja finalidade é tornar o CSA livre de parâmetro. A consequência

é a proposição da técnica da Órbita Perpétua (PO), que é capaz de controlar a variável
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de dispersão de uma dada distribuição ou a ampliação de alguma variação. No CSA, a

variável de dispersão é a temperatura de geração. Os resultados experimentais mostraram

que o PO-CSA encontra soluções geralmente melhores quando comparado a quatro al-

goritmos de referência e ao CSA com a temperatura de geração atribuída através de uma

busca exaustiva de seu melhor valor inicial. Além disso, os resultados indicam que a PO

contribui para a não estagnação do processo de busca do CSA. O seu tempo de execu-

ção foi menor que os algoritmos de referência e a sua implementação paralela síncrona

mostrou ser escalável.

Os resultados desta Tese, portanto, enfatizam a possibilidade de desenvolvimento de

metaheurísticas simplificadas, paralelas e livre de parâmetros com o objetivo de torná-las

mais aptas quanto à sua aplicabilidade em problemas reais.

6.1 Trabalhos Futuros

Os resultados encorajadores relatados neste trabalho podem ser continuados em várias

direções:

1. Nelder-Mead Simplificado

(a) A maneira como o método NM é simplificado é geral e também pode ser apli-

cada a outras técnicas de otimização. Além disso, muitos métodos numéricos,

não apenas otimização, poderia ser simplificado ou reduzido da maneira como

fizemos para o NM;

(b) SNM pode ser usado como uma pesquisa local dentro de outras metaheurís-

ticas para resolver problemas de otimização global, como a Busca em Vizi-

nhança Variável (VNS);

(c) Para resolver problemas ainda maiores, a variante do SNM poderia otimi-

zar um subespaço do problema por vez, ou seja, um número reduzido de

variáveis, tal como acontece na Busca de Decomposição de Vizinhança Va-

riável (UROŠEVIĆ; BRIMBERG; MLADENOVIĆ, 2004);

(d) Variantes simplificadas de outras modificações de NM bem-sucedidas pode-

riam ser experimentadas.

2. Simulated Annealing Acoplado Síncrono e Assíncrono

(a) O ACSA e o SCSA podem ser implementados em arquiteturas de memória

distribuída e em GPU;

(b) Uma abordagem do ACSA com várias sincronizações distribuídas (usando

vários bloqueios) pode ser desenvolvida para reduzir aumentar a frequência
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de acesso dos otimizadores à atual região crítica que realiza a atualização das

temperaturas de geração e aceitação;

(c) O ACSA e o SCSA podem ser implementados como um grupo de ilhas, onde

cada ilha é executada individualmente como o SCSA, ACSA ou ambos. Essa

nova abordagem pode mostrar resultados diferentes para combinações de ta-

manho do problema e número de núcleos de processamento em cada ilha;

(d) Embora não comentado nesta Tese, o CSA sofre quando aplicado a problemas

discretos porque a mudança de uma solução é energeticamente muito drás-

tica. Isto atrapalha o controle da variância de probabilidade e, portanto, reduz

o desempenho do CSA. Como as mudanças no ACSA ocorrem apenas com

uma solução por vez, cabe analisar sua aplicação em problemas discretos de

otimização;

(e) As estratégias paralelas podem ser combinadas com outras estratégias parale-

las, como a paralelização das avaliações da função objetivo.

3. Órbita Perpétua

(a) Diversos outros algoritmos possuem uma variável a ser controlada com as

mesmas características da tempertura de geração no CSA, como o fator α no

Blend-α no Algoritmo Genético, a amplificação da variação diferencial F na

Evolução Diferencial, a ponderação da inécia w ou o fator de constrição χ

na Otimização por Nuvem de Partícula, ou os números aleatórios r1 e r2 no

algoritmo Jaya. Portanto, a PO poderia ser aplicada a todos esses algoritmos

com resultados esperados similares ao PO-CSA;

(b) A técnica PO é tão paralelizável quanto a versão original do algoritmo. O

desenvolvimento de algoritmos paralelos baseados na Técnica PO pode ser

realizado, síncrono e/ou assíncrono, em arquitetura baseada em memória com-

partilhada, distribuída ou em GPUs.
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DRAŽIĆ, M. et al. Continuous variable neighbourhood search with modified nelder–
mead for non-differentiable optimization. IMA Journal of Management Mathematics,
IMA, p. dpu012, 2014.

DUMAN, S.; GÜVENÇ, U.; YÖRÜKEREN, N. Gravitational search algorithm for eco-
nomic dispatch with valve-point effects. International Review of Electrical Engineering,
Praise Worthy Prize, FEDERICO II University 21 Claudio Naples I 80125 Italy, v. 5, n. 6,
p. 2890–2895, 2010.

EGLESE, R. W. Simulated annealing: a tool for operation research. Journal of Operatio-
nal Research, v. 46, p. 271–281, 1990.

ESHELMAN, L. J.; SCHAFFER, J. D. Real-coded genetic algorithms and interval-
schemata. In: Foundations of genetic algorithms. [S.l.]: Elsevier, 1993. v. 2, p. 187–202.

EVOCOBR, E. A Single Objective Optimisation Problem. 2018. Acessado em:
09/01/2018. Disponível em: <https://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/ecb/>.

FEO, T. A.; RESENDE, M. G. Greedy randomized adaptive search procedures. Journal
of global optimization, Springer, v. 6, n. 2, p. 109–133, 1995.

FLEISCHER, M. Simulated annealing: past, present, and future. In: IEEE. Simulation
Conference Proceedings, 1995. Winter. [S.l.], 1995. p. 155–161.

FLEISCHER, M. A. Assessing the performance of the simulated annealing algorithm
using information theory. Tese (Doutorado) — Case Western Reserve University, 1994.

FOGEL, L. J.; OWENS, A. J.; WALSH, M. J. Artificial intelligence through simulated
evolution. Wiley, v. 7, p. 308–313, 1966.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 117

GANDOMI, A. H.; ALAVI, A. H. Krill herd: a new bio-inspired optimization algorithm.
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Elsevier, v. 17, n. 12,
p. 4831–4845, 2012.

GANDOMI, A. H.; YANG, X.-S.; ALAVI, A. H. Cuckoo search algorithm: a metaheu-
ristic approach to solve structural optimization problems. Engineering with computers,
Springer, v. 29, n. 1, p. 17–35, 2013.

GAO, F.; HAN, L. Implementing the nelder-mead simplex algorithm with adaptive para-
meters. Computational Optimization and Applications, Springer, v. 51, n. 1, p. 259–277,
2012.

GEEM, Z. W.; KIM, J. H.; LOGANATHAN, G. V. A new heuristic optimization algo-
rithm: harmony search. simulation, Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA,
v. 76, n. 2, p. 60–68, 2001.

GEMAN, S.; GEMAN, D. Stochastic relaxation, gibbs distributions, and the bayesian
restoration of images. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence,
IEEE, n. 6, p. 721–741, 1984.

GENDREAU, M.; POTVIN, J. Handbook of Metaheuristics - 2nd Edition. [S.l.]: Spring,
2010.

GLOVER, F. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence.
Computers and Operations Research, v. 5, p. 533–549, 1986.

GLOVER, F. Tabu search—part i. ORSA Journal on computing, INFORMS, v. 1, n. 3, p.
190–206, 1989.

GLOVER, F. Tabu search—part ii. ORSA Journal on computing, INFORMS, v. 2, n. 1, p.
4–32, 1990.

GONÇALVES-E-SILVA, K. Análise de Escalabilidade de uma Implementação Paralela
do Simulated Annealing Acoplado. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2013.

GUSTAFSON, J. L. Reevaluating amdahl’s law. Commun. ACM, ACM, New York, NY,
USA, v. 31, n. 5, p. 532–533, maio 1988. ISSN 0001-0782. Disponível em: <http://doi.
acm.org/10.1145/42411.42415>.

HAUPT, R. Comparison between genetic and gradient-based optimization algorithms for
solving electromagnetics problems. IEEE Transactions on Magnetics, IEEE, v. 31, n. 3,
p. 1932–1935, 1995.

HEMMATI-SARAPARDEH, A. et al. Reservoir oil viscosity determination using a rigo-
rous approach. Fuel, v. 116, p. 39 – 48, 2014. ISSN 0016-2361.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 118

HERRERA, F.; LOZANO, M.; SÁNCHEZ, A. M. A taxonomy for the crossover ope-
rator for real-coded genetic algorithms: An experimental study. International Journal of
Intelligent Systems, Wiley Online Library, v. 18, n. 3, p. 309–338, 2003.

HERRERA, F.; LOZANO, M.; VERDEGAY, J. L. Tackling real-coded genetic algo-
rithms: Operators and tools for behavioural analysis. Artificial intelligence review, Sprin-
ger, v. 12, n. 4, p. 265–319, 1998.

HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems. an introductory analysis
with application to biology, control, and artificial intelligence. Ann Arbor, MI: University
of Michigan Press, p. 439–444, 1975.

HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis
with applications to biology, control, and artificial intelligence. [S.l.]: MIT press, 1992.

HONG, B.; HE, Z. An asynchronous multithreaded algorithm for the maximum network
flow problem with nonblocking global relabeling heuristic. IEEE Transactions on Parallel
and Distributed Systems, v. 22, n. 6, p. 1025–1033, June 2011. ISSN 1045-9219.

INGBER, L. Very fast simulated re-annealing. Mathematical and computer modelling,
Elsevier, v. 12, n. 8, p. 967–973, 1989.

INGBER, L. Adaptive simulated annealing (asa): Lessons learned. arXiv preprint
cs/0001018, 2000.

ITURRIAGA, S. et al. A parallel local search in cpu/gpu for scheduling independent tasks
on large heterogeneous computing systems. The Journal of Supercomputing, Springer,
v. 71, n. 2, p. 648–672, 2015.

JUANG, C.-F. A hybrid of genetic algorithm and particle swarm optimization for re-
current network design. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B
(Cybernetics), IEEE, v. 34, n. 2, p. 997–1006, 2004.

KADJO, D. et al. A control-theoretic approach for energy efficient cpu-gpu subsystem in
mobile platforms. In: ACM. Proceedings of the 52nd Annual Design Automation Confe-
rence. [S.l.], 2015. p. 62.

KAELO, P.; ALI, M. A numerical study of some modified differential evolution algo-
rithms. European journal of operational research, Elsevier, v. 169, n. 3, p. 1176–1184,
2006.

KAMARI, A. et al. Prediction of sour gas compressibility factor using an intelligent ap-
proach. Fuel Processing Technology, v. 116, p. 209 – 216, 2013. ISSN 0378-3820.

KANELLOS, M. Moore’s law to roll on for another decade. CNET News. com, 2003.

KANG, F.; LI, J.; XU, Q. Structural inverse analysis by hybrid simplex artificial bee
colony algorithms. Computers & Structures, Elsevier, v. 87, n. 13, p. 861–870, 2009.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 119

KARABOGA, D. An idea based on honey bee swarm for numerical optimization. [S.l.],
2005.

KARABOGA, D.; AKAY, B. A comparative study of artificial bee colony algorithm.
Applied mathematics and computation, Elsevier, v. 214, n. 1, p. 108–132, 2009.

KARABOGA, D.; BASTURK, B. Artificial bee colony (abc) optimization algorithm for
solving constrained optimization problems. Foundations of fuzzy logic and soft compu-
ting, Springer, p. 789–798, 2007.

KARABOGA, D.; BASTURK, B. A powerful and efficient algorithm for numerical func-
tion optimization: artificial bee colony (abc) algorithm. Journal of global optimization,
Springer, v. 39, n. 3, p. 459–471, 2007.

KARABOGA, N. A new design method based on artificial bee colony algorithm for digi-
tal iir filters. Journal of the Franklin Institute, Elsevier, v. 346, n. 4, p. 328–348, 2009.

KELLEY, C. Detection and remediation of stagnation in the nelder–mead algorithm using
a sufficient decrease condition. SIAM journal on optimization, SIAM, v. 10, n. 1, p. 43–55,
1999.

KENNEDY, J. Particle swarm optimization. In: Proc. 1995 IEEE Int. Conf. Neural
Networks. [S.l.: s.n.], 1995. p. 1942–1948.

KIDER, J. T. et al. High-dimensional planning on the gpu. In: IEEE. Robotics and Auto-
mation (ICRA), 2010 IEEE International Conference on. [S.l.], 2010. p. 2515–2522.

KIRKPATRICK, S. et al. Optimization by simulated annealing. science, Washington,
v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983.

KOLDA, T. G.; LEWIS, R. M.; TORCZON, V. Optimization by direct search: New
perspectives on some classical and modern methods. SIAM review, SIAM, v. 45, n. 3,
p. 385–482, 2003.

KOULAMAS, C.; ANTONY, S.; JAEN, R. A survey of simulated annealing applications
to operations research problems. Omega, Elsevier, v. 22, n. 1, p. 41–56, 1994.

KOVACEVIC, D. et al. Comparative analysis of continuous global optimization methods.
Montreal, Canada, 2013.

KOVAČEVIĆ, D. et al. De-vns: Self-adaptive differential evolution with crossover neigh-
borhood search for continuous global optimization. Computers & Operations Research,
Elsevier, v. 52, p. 157–169, 2014.

LAGARIAS, J. C. et al. Convergence properties of the nelder–mead simplex method in
low dimensions. SIAM Journal on optimization, SIAM, v. 9, n. 1, p. 112–147, 1998.

LAND, A. H.; DOIG, A. G. An automatic method of solving discrete programming pro-
blems. Econometrica: Journal of the Econometric Society, JSTOR, p. 497–520, 1960.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120

LEE, K. S.; GEEM, Z. W. A new structural optimization method based on the harmony
search algorithm. Computers & structures, Elsevier, v. 82, n. 9-10, p. 781–798, 2004.

LEE, K. S.; GEEM, Z. W. A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering op-
timization: harmony search theory and practice. Computer methods in applied mechanics
and engineering, Elsevier, v. 194, n. 36-38, p. 3902–3933, 2005.

LI, C.; ZHOU, J. Parameters identification of hydraulic turbine governing system using
improved gravitational search algorithm. Energy Conversion and Management, Elsevier,
v. 52, n. 1, p. 374–381, 2011.

LIAO, T. W. Two hybrid differential evolution algorithms for engineering design optimi-
zation. Applied Soft Computing, Elsevier, v. 10, n. 4, p. 1188–1199, 2010.

LIEPINS, G. E.; HILLIARD, M. Genetic algorithms: Foundations and applications. An-
nals of operations research, Springer, v. 21, n. 1, p. 31–57, 1989.

LIU, C.-M. et al. Soap3: ultra-fast gpu-based parallel alignment tool for short reads.
Bioinformatics, Oxford University Press, v. 28, n. 6, p. 878–879, 2012.

LIU, J.; LAMPINEN, J. A fuzzy adaptive differential evolution algorithm. Soft Compu-
ting, Springer, v. 9, n. 6, p. 448–462, 2005.

LIU, Y. Y.; WANG, S. A scalable parallel genetic algorithm for the generalized assign-
ment problem. Parallel Computing, v. 46, p. 98 – 119, 2015. ISSN 0167-8191.

LOU, Z.; REINITZ, J. Parallel simulated annealing using an adaptive resampling interval.
Parallel Computing, v. 53, p. 23 – 31, 2016. ISSN 0167-8191.

LUANGPAIBOON, P. Variable neighborhood simplex search methods for global optimi-
zation models. Journal of Computer Science, Citeseer, v. 8, n. 4, p. 613, 2012.

LUONG, T. V.; MELAB, N.; TALBI, E. G. Gpu computing for parallel local search
metaheuristic algorithms. IEEE Transactions on Computers, v. 62, n. 1, p. 173–185, Jan
2013. ISSN 0018-9340.

LUONG, T. V.; MELAB, N.; TALBI, E.-G. Gpu computing for parallel local search me-
taheuristic algorithms. IEEE Transactions on Computers, IEEE, v. 62, n. 1, p. 173–185,
2013.

MAHDAVI, M.; FESANGHARY, M.; DAMANGIR, E. An improved harmony search
algorithm for solving optimization problems. Applied mathematics and computation, El-
sevier, v. 188, n. 2, p. 1567–1579, 2007.

MAHDAVI, S.; SHIRI, M. E.; RAHNAMAYAN, S. Metaheuristics in large-scale global
continues optimization: A survey. Information Sciences, Elsevier, v. 295, p. 407–428,
2015.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 121

MAHMOODI, N. M.; ARABLOO, M.; ABDI, J. Laccase immobilized manganese fer-
rite nanoparticle: Synthesis and {LSSVM} intelligent modeling of decolorization. Water
Research, v. 67, p. 216 – 226, 2014. ISSN 0043-1354.

MATYAS, J. Random optimization. Automation and Remote Control, v. 26, p. 246–253,
1965.

MCKINNON, K. I. Convergence of the nelder–mead simplex method to a nonstationary
point. SIAM Journal on Optimization, SIAM, v. 9, n. 1, p. 148–158, 1998.

MEHRKANOON, S. et al. Multiclass semisupervised learning based upon kernel spectral
clustering. Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on, v. 26, n. 4, p.
720–733, April 2015. ISSN 2162-237X.

METROPOLIS, N. et al. Equation of state calculations by fast computing machines. The
Journal of Chemical Physics, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, June 1953.

MIMS, C. Why cpus aren’t getting any faster. MIT Technology Review, 2010.

MIRJALILI, S. The ant lion optimizer. Advances in Engineering Software, Elsevier, v. 83,
p. 80–98, 2015.

MIRJALILI, S.; LEWIS, A. The whale optimization algorithm. Advances in Engineering
Software, Elsevier, v. 95, p. 51–67, 2016.
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Apêndice A

Funções Objetivo do CEC2012

Os experimentos foram realizados sobre 20 funções de referência proposto pela Com-

petition on Large Scale Global Optimization of the 2012 IEEE World Congress on Com-

putational Intelligence. Essas funções foram escolhidas porque trazem aspectos relacio-

nados à “maldição da dimensionalidade” e separabilidade. O propósito da competição é

comparar diferentes algoritmos na mesma plataforma.

A maldição da dimensionalidade refere-se à rápida deterioração do desempenho quando

a dimensionalidade do espaço de busca aumenta. Isto acontece porque (1) o espaço de

soluções aumenta exponencialmente como a dimensão do problema e (2) a característica

do problema pode mudar quando sua dimensão aumenta. A separabilidade comenta sobre

a dependência entre as variáveis envolvidas no problema. Essa classe de problemas pode

ser definida como (TANG et al., 2009)

• Uma função f (x) é separável sse

arg minx1,...,xn f (x1, . . . ,xn) =

(arg minx1 f (x1, . . .), . . . ,arg minxn f (. . . ,xn)) . (A.1)

Em outras palavras, uma função separável de n variáveis pode ser escrita como a

soma de n funções de somente uma variável. Metaheurísticas baseadas em população

que trocam algumas variáveis das soluções podem ter um melhor desempenho devido

à possível troca de melhores variáveis. Estratégias de dividir-para-conquistar também

podem ter um melhor desempenho porque a otimização de uma variável não afeta na

otimização de uma outra.

• Uma função f (x) é m-não-separável se no máximo m de suas variávels xi não são

independentes. Uma função f (x) é totalmente não-separável se quaisquer duas

variáveis xi não são independentes.
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Isto significa que não é interessante otimizar independentemente as variáveis do pro-

blema. Metaheurísticas baseadas em população que trocam algumas variáveis ou estra-

tégias de dividir-para-conquistar podem sofrer com dificuldades para otimizar funções

não-separáveis. Outras estratégias devem ser desenvolvidas para melhor explorar o es-

paço de busca.

A separabilidade provê uma medida de dificuldade. De forma geral, um problema

separável é mais fácil do que um problema totalmente não-separável. As funções de

referência foram desenvolvidas nesse contexto para a competição. Elas são dividas em

quatro tipos de funções de alta dimensionalidade:

• Funções separáveis;

• Funções parcialmente separáveis, no qual um pequeno número de variáveis são

dependentes enquanto todas as restantes são independentes

• Funções parcialmente separáveis que consiste de múltiplos subcomponentes inde-

pendentes, cada um dos quais é m-não-separável; e

• Funções totalmente não-separáveis.

Depois de algumas escolhas de design e técnicas de rotação de coordenadas, 20 fun-

ções de referência foram desenvolvidas e separadas em 5 tipos. Todas as funções são

dadas para o caso especial de dimensão n = 1000. O parâmetro p = 50 é usado para con-

trolar o número de variáveis em cada grupo e, portanto, definir o grau de separabilidade.

No entanto, os usuários podem controlar esses parâmetros convenientemente para seus

próprios fins. O conjunto de funções de referência inclui:

1. Funções separáveis (3)

• f1: Função elíptica deslocada;

• f2: Função Rastrigin Deslocada;

• f3: Função Ackley deslocada;

2. Único grupo de funções p não-separáveis(5)

• f4: Função Elíptica p-rotacionada e único grupo deslocado

• f5: Função Rastrigin p-rotacionada e único grupo deslocado

• f6: Função Ackley p-rotacionada e único grupo deslocado;

• f7: Problema de Schwefel 1.2 p-dimensional e único grupo deslocado;

• f8: Função Rosenbrock p-dimensional e único grupo deslocado;

3. Funções p-não-separáveis e n
2p-grupos (5)

• f9: Função Elíptica p-rotacionada e n
2p-grupos deslocados;
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• f10: Função Rastrigin p-rotacionada e n
2p -grupos deslocados;

• f11: Função Ackley p-rotacionada e n
2p -grupos deslocados;

• f12: Problema de Schwefel 1.2 p-dimensional e n
2p-grupos deslocados;

• f13: Função Rosenbrock p-dimensional e n
2p -grupos deslocados;

4. Funções p-não-separáveis e n
p-grupos (5)

• f14: Função Elíptica p-rotacionada e n
2p-grupos deslocados;

• f15: Função Rastrigin p-rotacionada e n
2p -grupos deslocados;

• f16: Função Ackley p-rotacionada e n
2p -grupos deslocados;

• f17: Problema de Schwefel 1.2 p-dimensional e n
2p-grupos deslocados;

• f18: Função Rosenbrock p-dimensional e n
2p -grupos deslocados;

5. Funções não separáveis (2)

• f19: Problema de Schwefel 1.2 deslocado;

• f20: Função Rosenbrock deslocada;

A definição e as propriedades dessas funções de referência são detalhadas por Tang et

al. (2009).



Apêndice B

Funções Objetivo para o PO-CSA

Para garantir a satisfatoriedade da análise do PO-CSA, os experimentos foram realiza-

dos repetidamente em 14 funções de referência f1− f14, com dimensão n, utilizadas por

XAVIER-DE-SOUZA et al. (2010). O ótimo global para todas as funções é f ∗(x) = 0.

Elas são detalhas a seguir:

1. (Grupo 1: f1− f2) Funções Unimodal e multimodal simples: a função 1 é uma

função esfera unimodal, considerada fácil de otimizar. A segunda função é a função

ubíqua de Rosenbrock, que é muito frequentemente usada para testar algoritmos de

otimização. Elas estão descritas na Tabela B.1.

Tabela B.1: Funções Unimodal e multimodal simples: Grupo 1. O mínimo global para
ambas as funções é zero. A dimensionalidade destas funções podem ser ajustadas com o
termo n.

No Função f (x) Intervalo de Entrada

1 f1 =
n
∑

i=1
x2

i [-100,100]

2 f2 =
n−1
∑

i=1
(1−xi)

2 +100(xi+1−x2
i )

2 [-2.048,2.048]

2. (Grupo 2: f3− f8) Funções multimodais: a coleção de funções multidimensionais

e multimodais contínuas escolhidas da literatura para serem utilizadas no experi-

mentos. As funções possuem muitos mínimos locais e, portanto, são consideradas

difíceis de serem otimizadas (TU; LU, 2004; YAO; LIU; LIN, 1999). Elas estão

detalhadas na Tabela B.2.

3. (Grupo 3: f9− f14) Funções Não-separáveis: as funções do grupo 2 são conside-

radas difíceis de otimizar, mas elas podem ser separáveis. Esta condição significa

que a minimização do problema pode ser realizada utilizando n buscas unidimensi-

onais, onde n é a dimensão do problema. Diversos problemas de otimização da vida

real são não-separáveis. Portanto, as funções do grupo 2 foram rotacionadas e estão
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Tabela B.2: Funções Multimodais: Grupo 2. Estas funções apresentam muitos mínimos
locais e são consideradas difíceis de otimizar, particularmente para grandes dimensões. O
mínimo global para todas as funções é zero. A dimensionalidade destas funções podem
ser ajustadas com o termo n.

No Função f (x) Intervalo de Entrada

3 f3 =−20exp

[

−0.2

√

1
n

n

∑
i=1

x2
i

]

−exp

[

1
n

n

∑
i=1

cos(2πxi)

]

+20+e [-32.768,32.768]

4 f4 =
n
∑

i=1

x2
i

4000 −
n
∏
i=1

cos
(

xi√
i

)

+1 [-600,600]

5 f5 =
n
∑

i=1

{

20
∑

k=0

[

(0.5)kcos
(

2π3k(xi +0.5)
)]

}

−n
20
∑

k=0

[

0.5kcos(π3k)
]

[-0.5,0.5]

6 f6 =
n

∑
i=1

x2
i −10cos(2πxi)+10 [-5.12,5.12]

7 f7 =
n
∑

i=1
y2

i −10cos(2πyi)+10 , yi =

{

xi |xi|< 1
2

round(2xi )
2 |xi| ≥ 1

2

, ∀i = 1 , . . . , n [-5.12,5.12]

8 f8 = 419×n+
n
∑

i=1
xisin(|xi|

1
2 ) [-500,500]

presentes nesse grupo. As funções rotacionadas preservam a mesma característica

de formato como na função original, mas não podem ser resolvidas por n buscas

unidimensionais. Como descrito por Xavier-de-Souza et al. (2010), para rotacionar

a função, o argumento x é multiplicado por uma matriz de rotação ortogonal M para

obter o novo argumento z para a função rotacionada. Essa matriz de rotação foi ob-

tida utilizando o Método de Salomon (SALOMON, 1996). Então, as primeiras 5

funções deste grupo podem ser definidas como

fp(x) = fp−6(z), ∀p = 9, . . . ,13, (B.1)

com z = Mx. A última função f14 é definida como:

f14(x) = f8(z), (B.2)

com

zi =

{

yisin
(

|yi|
1
2

)

, |yi| ≤ 500

0.001(|yi|−500)2, |yi|> 500
, (B.3)

∀i = 1, . . . ,n

y = y′+420.96 (B.4)
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y′ = M(x−420.96). (B.5)

Esta condição é necessária para manter o ótimo global da função Schwefel original,

que é localizada em [420.96,420.96, . . .,420.96] dentro do intervalo de entrada após

a rotação.


