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Restlmo

Os algoritmos genéticos são algoritmos de busca cine utilizam o mecanismo de seleção
natural, segundo a teoria da origem das espécies de C/}ar/es Daz'win: e os conceitos da
genética moderna. São algoritmos computacionalmente simples; não possuem liinitantes
como a necessidade de derivadas. continuidade ou a dificuldade em trabalhar com funções
multimodais; t.rabalham com um conjunto de soluções. são probabilísticos e robustos. O

objetivo deste trabalho é fazer uin estudo amplo sobre o Algoritmo Genético: aplicando-o
a diferentes tipos de problemas. Serão estudadas funções com ou sem restrições, com um

ou mais objetivos (multa-objetivos). As versões mais conhecidas do Algoritmo Genético
para cada tipo de problema serão apresentadas. Também se estudou a influência de alguns
parâmetros na busca: a probabilidade de recombinação (crossouer), de mutação, o número

ie gerações e o tamanho da população. Procurou-se determinar as faixas de variações (lue

produzem melhores resultados e, consequentemente. facilitam o ajuste do algoritmo.



Abstra,ct

Genetic algorithms are search algoiithms based on the mechanics of iit\tural selection
- on the evolution theory of Chailes Darwin - and modem genetic. These algoiithnis are

comput.ationally simple, not limited by restrictive assuinptions about the search space
(existence of derivat.aves, continuity and unimodality), search from a populat-ion of points
(not a single point): use probabilistic t.ransition rules (not deterministic rules) and are
robustness. The present work is an oç'erview of Genetic Algorithms and describes its
application to unconstrained numerical opt.imization, constrained optiniizat.ion problema
and multiobjecti'ç'e problems. The inost popular Genetic Algorithms aie presented. The
inftuence of the contrai parameters (probabilities of crossover: mutation. population dize
and the number of generation) was studied.
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CAPÍTULO I

Introdução

1.1 Algoritmos genéticos

Os algoritmos genéticos são algoritmos de busca que utilizam, principalmente, o meca-
nismo de seleção natural segundo a teoria da origem das espécies, de Charles Darwin

e os conceitos da genética moderna. A partir de uma população artificial inicial, novas
gerações são formadas e evoluídas, através de uma competição no momento da reprodução.
Cada indivíduo da população é uma solução potencial para um problema de otimização
qualquer e, quanto melhor é a sua qualidade, quanto maior é a sua aptidão ao meio ambi-
ente, maior a probabilidade de ser escolhido para gerar descendentes. Após o sorteio dos
futuros pais, geram-se os filhos mediante os operadores de recombinação cromossõmica
(mistura do material genético de dois progenitores) e de mutação (alteração aleatória de
um gene). Depois de um número hxo de gerações, ou de algum outro critério de parada,
a população final deverá ter convergido para os pontos de máximo local e global.

As principais características dos Algoritmos Genéticos são:

e robustez: pode ser aplicado a uma diversidade de tipos de problemasl

B não necessita da continuidade de funções: utiliza diretamente a ftmção objetivo do
problema, não sendo necessário o cálculo de derivadasl

e trabalha. com ltm conjunto de soluções e não apenas uma únicas

e é coinputacionalmente simples

8 trabalha com (dual(quer t.ipo de variável (discretas, contínuas ou binái'ias)

ii é Lun método de otan-tização global

8 pode sel' coiiibinado com out.ros métodos ou algoz'itmos locais

l



2 Introdução

Talvez a principal vantagetn dos Algoritmos Genéticos seja a de trabalhar com um
conjunto de soluções. Algumas vezes a. melhor solução gerada por uin algoritmo pode não
ser factível na realidade, devido às inevitáveis simplificações feitas durante a modelagem.
Conseqüenteinente, quando há diversas boas soluções para um problema, a probabili-
dade de existir alguma realmente factível é significativamente maior. Como o Algoritmo
Genético pode facilmente se adaptar a. diferentes tipos de problemas, inúmeras pesquisas
científicas foram realizadas, nos diversos campos da engenharia, da física, da química e
no mercado financeiro.

Porém, como trabalha com um conjunto de populações, o algoritmo tende a ser mais
caro do que outros métodos. Outra desvanta.gela é a grande quantidade de parâmetros
que influenciam na qualidade das soluções.

1.2 Revisão bibliográ6-ca

Os trabalhos precursores do Algoritmo Genético surgiram a partir do final dos anos 50,
quando alguns biólogos utilizaram computadores digitais pa.ra, através de simulações de
modelos genéticos, compreender os fenómenos evolutivos naturais (Baricelli, 1957, 1962;
Fraser, 1960, 19621 Martin e Cockerham, 1960). De todos esses estudos, Fraser foi o que
mais se aproximou do conceito atual do algoritmo j131.

Nos anos 60 surgiram algumas técnicas evolutivas. Rechenberg (1965) desenvolveu
a Estratégia Evolutiva, onde um ou mais indivíduos geram um ou muitos descendentes
por mutação. Outra técnica, que se assemelha ainda mais com o Algoritmo Genético, é
a Programação Evolutivas criada com Fogel, Owens e \Valsh (1966), trabalha com uma
população onde cada indivíduo gera por mutaçã.o um único descendente.

O responsável, propriamente dito, pelo desenvolvimento do Algoritmo Genético foi
John Holland (Universidade de À'lichigan) e seu grupo de pesquisa. Em 1962, buscando
projetar os sistemas ai-tificiais com os mecanismos evolutivos, Holland cria o conceito
de operadores genéticos nesses sistemas. Em 1968, desenvolve o teorema fundamental do
Algoritmo Genético (tÀeor o/ scAemata). Alguns anos depois, publica uma monograma
.4daptatãon àn Natura/ and .4rfi#càa/ Sg/sÉems (1975) abordando a. eficácia. do algoritmo
eni espaços de busca complexos.

Também en] 1975, De Jong, pesquisador da Universidade de Xlichigan, coinplet.ou sua
dissertação: .4rl .Alta/3/sás o/ tAe Be/zauáor of a C'/ass o/ Geizet c ,4dapÉiue SZ/stems. De
.Jong compara o Teorema Ftuidamental do Algoritmo Genético a. vários experiinentos, l-e-

sultando ein unl importante t.rabalho sobre o funcionantento dos operadores cto algoiitmo.

Nluitos trabalhos surgiram após as publicações de Holland e De Jong. Brindle (1981)
pes(luisott diversos métodos de seleção. Baker (1985) propôs o sistei:na cle ranqttei\mento
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para normalizar a aptidão dos indivíduos de uma populaçãol Forrest (1985) apresentou
outros métodos, como a escala linear, baseados em estudos da década de 60. Grefenstette
e Fitzpatrick (1985) estudaram o comportamento do Algoritnlo Genético em funções com
muitos mínimos locais (noisZ/ /unctÍon). Schafler (1984) foi um dos primeiros a estudar
problemas multa-objetivos usando o Algoritmo Genético j131 .

Outra grande contribuição foi a do pesquisador da Universidade do Alabama, David E.
Goldberg. Em seu livro Genetãc aZgohthms án searcA, opt mizaÉãon and macháne /earming
(1989) apresenta uma visão detalhada dos fundamentos do Algoritmo Genético e da sua
implementação. Goldberg também aborda algumas técnicas específicas, frutos de seus
trabalhos e outros estudos, como Algoritmos Genéticos com processos paralelos de busca,
formação de nichos e medidas de similaridade, inserção do conceito de gene dominante e
recessivo, cromossomos diplóides, inversão de um cromossomo, taxa de natalidade e idade
de um cromossoma, diferenciação sexual, etc. j131.

Na década de 90 surgiram vários métodos para adaptar o Algoritmo Genético à proble-
mas com restrições. À'lichalewicz e Janikow (1991) apresentaram um método que preserva
a factibilidade das soluções. Bean e Hadja-Alouane (1992), Homaifar, Lai, e Qi(1904),
Joines e Houck (1994) e Nlichalewicz (1996) desenvolveram métodos de penalizações. Scho-
enauer e Xanthakis (1993), Powel e Skolnick (1993), Deb K. (2000) e N'lichalewicz (1996)
sugeriram métodos que distinguem as soluções factíveis das infactívies durante a evolução
do algoritmo j191 121 j211.

Com relação aos métodos multa-objetivos, vários pesquisadores sugeriram diferentes
versões do Algoritmo Genético, principalmente entre os anos de 1992 e 1994. Hajela
e Lin (1992) agregaram os objetivos em uma única função. Fonseca e Fleming (1993),
Horn e Nafpliotis (1993) e Srinivas e Deb (1994) propuseram métodos baseados nas idéias
expostas em Goldberg (1989). Já Zitzler e Theile (1999) desenvolveram um método que
trabalha com uma população externa l3j 1291.

Nos últimos anos, os principais artigos abordaram novas versões dos métodos desen-
volvidos na década 90 l41 161 jlll ou aplicações do algoritmo para diversos tipos de
problemas: projetos de aviões 1221 1231 1251, projetos de carros de fórmula 1 1271, pro-
blemas de seqtienciamento de produção j161 1241, estudo de esforços em estruturas jll e
problemas de logística 1261 j101.

1.3 Objetivo do trabalho

O objetivo dest.e t.rabalho é estudar a influência. de alguns dos parâmetros do Algoiitino
Genét.ico enl problemas cle otimização: a probabiliclt\de de recombinação, a probabilidade
cle mutação: o liúniero de gerações e o tamanho da população. Procurou-se determinar os
intervalos ein (lue esses pa-râ-nLetros pioduzeill melhores resultados e, consecliienteuient.e,
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facilitam o desempenho do algoritmo.

Três classes de problemas foram estudadas: problemas com restrições de caixas (ape-
nas restrições com os limites superiores e inferiores das variáveis), funções com restrições
(igualdades e desigualdades) e também problemas multa-objetivos (com dois ou mais ob-
jetivos) .

Para que fosse possível uma comparação entre os resultados dos diversos problemas,
escolheu-se uma medida de comparação simples, que pondera o esforço do algoritmo (o
número de pontos avaliados ao longo de todas as gerações), a velocidade com que a melhor
solução é encontrada, a diferença de valor da função objetivo e a distância entre a melhor
solução encontrada e a melhor conhecida. Essa proposta de medida de comparação está
descrita detalhadamente na seção 3.2.

1.4 Descrição dos capítulos

O texto se divide da seguinte forma:

O capítulo ll contém a descrição de um Algoritmo Genético básico, abordando os seus
parâmetros e operadores, o teorema fundamental do Algoritmo Genético e um estudo
da sua convergência. Também são abordadas algumas técnicas opcionais, sugeridas por
Goldberg j131 , e as principais vantagens do algoritmo.

Os problemas de minimização em caixas são estudados no capítulo 111, que apresenta
também a medida de pompa-ração dos resultados obtidos e de análise dos parâmetros do
algoritmo. O final do capítulo mostra as melhores faixas de probabilidade de recombinação
cromossõnlica, de mutação, número de gerações e tamanho da população para esta classe
de problemas.

O capítulo IV aborda as funções com restrições. Na primeira parte, é apresentada uma
classificação dos Algoritnlos Genéticos para problemas com restrições e uma descrição dos
principais modelos. A segunda, apresenta o conjunto de problemas teste, o Algoritmo
Genético escolhido e os resultados dos parâmetros estudados.

As funções inulti-ojetivos são abordadas no capítulo V. Inicialment.e são apresenta-
dos os conceitos básicos para a otimização multa-objetivos e os principais Algoritmos
Genéticos. Segue-se a descrição do método utilizado, o conj\unto de problemas teste e os
resultados pala esse tipo de ftmção.

O último capítulo apresenta mina comparação dos insultados dos três ant.eriores e uma
análise de sensibilidade dos valores obtidos. Tainbénl focam feitos novos testes, a partir
dos resultados obtidos, para confirma-los. No final, são abordadas as conclusões mais
significat.idas e algumas perspectivas cle trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

O ,A.lgoritmo Genético

2.1 Notação utilizada

Um problema de otimização pode ser representado por j171

M'lnfÇr]
sujeito a
T c Q c R"

(2.1)

onde /(z) é a função objetivo e Q , o espaço factível, que é determinado por todas as
restrições do problema.

Uma vez que maximizar uma função equivale a minimizar o seu inverso, ao longo deste
trabalho falaremos somente em problemas de minimização.

Se tuna solução z* de (2.1) é tal que /(z*) $ /(z) para todo z C Q, então dizemos
que z* é o mÍnjmãzador g/oba/ do problema e /(z*), o mz'mimo de / em Q

Por outro lado, dizemos que uma solução z* é um mãnin ãzador Joga/ de (2.1) se existe
c > 0 tal que /(z*) 5; /(z) para t-odo z C Q tal que l 7 -- z* $ c. Os pontos de mínimos
locais podem ser boas solitções, mas não são necessariamente as melhores. Portant.o, os
inét.odor de buscas mais eficientes são aqueles que conseguem fugir dos pontos de mínimos
locais e t\lcançar os globais.

5
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Com relação ao espaço factível {2 , distinguiu-se dois tipos diferentes de problemas

Q = {z C R"jZ $ z $ ul: otimização em caixas
Q={ cR"jh(z)=0,h:R"--,R";g(z)$O,g:R"--,Rp;Z5;z5;ul:

n.n}.lan.n a...1 ,4. n+;m;...nA nana pn-l'.;.anp
}/l vL/l\)lllCÜ ÕETL all Llt; vUlllllZla\Í(bv vvlll l t;D UI l\\J\;D

onde a notação / $ z $ u significará o conjunto dos z C R" , tais que / $ zí $ ui para
todo í = 1, . . . , n

2.2 Alguns métodos de otimização

A função objetivo do problema (2.1) pode ser uni ou multimodal, se possuir um ou mais
mínimos, respectivamente.

Os métodos de busca tradicionais (Nexmon, Gradiente ou Lagrange, e suas variações)
utilizam derivadas para caminhar em direção dos pontos de mínimos locaisl por isso
são conhecidos como algoritmos locais. Quando trabalhamos com funções unimodais,
esses métodos possuem grande eficácia, pois, há somente um mínimo local que coincide
com o global. No entanto, quando se tratam de funções multimodais, esses métodos
caminham sempre pa-ra o mínimo local mais próximo e, com uma incerteza maior ou
menor, conseguem atingir o mínimo global somente após inúmeras tentativas.

Outros métodos (a busca tabu, o simula ed annea/ãng e os processos evolutivos) não
utilizam derivadas e, ao percorrerem a região factível, não ânalizam necessariamente a
busca nos primeiros mínimos locais encontrados. Em princípio, esses métodos possuem
uma maior probabilidade de encontrarem o mínimo global; por isso, são conhecidos como
algoritmos globais.

A busca tabu faz uma analogia a um alpinista escalando uma montanha e o simu/atei
annea/{ng, ao processo de resfriamento de uln material em alta ten.tperatura. Por outro
lado, os algoritinos evolutivos estão baseados no processo de evolução natural e simulam
o mecanismo de adaptação dos seres vivos ao meio ambiente ao longo de gerações. A
partir de uma população de indivíduos (possíveis soluções para un] piobleina concreto)
uin processo de compet.ição é simulado: onde os mais aptos possuem maiores chances de
sobreviver e se reproduzir.

A estrat.égua evolutiva é um dos processos evolutivos: através de mutações, uma po-
pulação de um ou mais ancest.tais geiain um ou mais filhos (lue competem entre si otl
substituem os pais. Outro é a piograinação evolut.iva: cada ancestral gera uni filho
t\t.revés de nlutaçõesl a melhor nlet.ade dos ancestrais e dos descendentes foiinani mina
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nova população. Porém, o método evolutivo mais conhecido é o algoritmo genético, que
será descrito a seguir.

Os mecanismos naturais, que promovem a evolução dos seres vivos, podem ser conside-
rados como inteligentes, pois, permitem, através de alguns mecanismos a auto-organização
de uma coletividade para atingir um objetivo.

2.3 ])e Lamarck ao neodarwinismo

A primeira teoria sobre a origem da variabilidade das formas de vida foi desenvolvida
por Lamarck (1744 - 1829). Após uma observação meticulosa, o pesquisador concluiu
que através do uso dos órgãos, os seres vivos os desenvolvem de acordo com as condições
do meio ambientes por outro lado, o desuso de algumas partes do organismo, provoca o
seu atrofiamento e todas essas modificações são transmitidas hereditariamente aos seus
descendentes. .Ou seja, a sua teoria apóia-se no princípio do uso e desuso para justificar
as mudanças ocorridas nos seres vivos ao longo dos séculos.

Algumas décadas depois, Darwin (1809 - 1882) desenvolveria a teoria da Seleção Na-
tural. A partir de observações em uma viagem às ilhas Galápagos e à América do Sul e
da teoria de Malthus sobre o crescimento populacional, percebeu que as variações entre
os indivíduos de uma mesma espécie podem torna-los mais ou menos adaptados ao meio
ambiente e as mudanças favoráveis tendem a predominar nas futuras gerações diante das
desfavoráveis.

Dessa forma, os indivíduos que preenchem melhor as funções da natureza por sua
força, velocidade, coragem, resistência, saúde ou beleza tendem a deixar uma des-
cendência mais numerosa. Em 1859, Darwin publicou a sua grande obra: .4 oãgerrz das
Espécies, por Vice de Seteção Natural.

Porém Darwin não conseguiu explicar de onde vinham as variações das espécies e
como eram herdadas. Em 1930, um grupo de cientistas formulou uma teoria entrelaçando
o darwinismo com as leis de hereditariedade de Nlendel e o conceito de mutação, que
ficou conhecida como Teoria Sint.ética da Evolução ou Neodarwinismo. Assim foi possível
responder algumas questões que Darwin deixou em aberto.

No Neodarwinisino, as causas que permitem o desenvolvimento evolutivo das espécies
são as mutações ao acaso e a seleção natural. Como as mutações podem ser betn sucedi-
das, indiferentes ou prejudiciais a uin organismo (dependendo dos seus efeitos e clo meio
ambiente): alguns indivíduos poderão adaptar-se melhor e sobreviver com mais probabili-
cla(te, deixando uin número maior de descendentes at.é (lue, pela seleção natural, chegarão
a predominar em toda população.
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Assim, a mutação é considerada a matéria-prima da evolução e a seleção natural, o
mecanismo de escolha das características mais vantajosas ou de redução das menos aptas.

2.4 O Algoritmo Genético: parâmetros e operadores

O Algoritmo Genético t.rabalha essencialmente com os mecanismos evolutivos do Neo-
darwinismo: a mutação e a seleção natural. A partir de uma população artificial inicial,
onde cada indivíduo é uma solução potencial pata um problema de otimização, novas
gerações são formadas através da seleção ponderada dos pais (semelhante à seleção na-
tural), onde os melhores indivíduos possuem maior probabilidade de serem escolhidos
para reproduzirem. Os pais escolhidos sofrerão cruzamentos (recombinação do material
genético entre os indivíduos) e mutações aleatórias. Quando o critério de parada for
satisfeito, a última geração deverá possuir um conjunto de boas soluções para o problema.

Abaixo podemos observar um pseudocódigo do Algoritmo Genético.

t-o
Gere uma população inicial

Avalie a aptidão da população inicial
Enquanto (não - critério de parada)

t-t+l
selecione os cromossomos reprodutores

faça o cruzamento dos reprodutores
gere as mutações nos novos indivíduos

avalie a. aptidão de cada indivíduo
atualize a população

Fim - enquanto

Os tópicos a seguir apresentam uma descrição detalhada de cada parânlet.ro ou opera
dor do Algoritmo Genét.ico.

2.4.1 Tamanho da população

O primeiro parâmetro (lue deve ser determinado é o t.amanho da população (]V), (lue pode
sei fixo ou variável. Na natureza ceitanient.e o tanianlio de uma população e varia.\el,
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havendo eventualmente algumas restrições limitantes: a escassez de aliinent.os, os preda-
dores, o espaço físico ou as colldições climáticas. Caso o tamanho seja variável, deve-se
estipular um número máximo e, se conveniente, um minimal a população oscilará ao longo
das gerações entre esses valores. Logicamente, o número de filhos a cada geração deverá
acompanhar essas oscilações.

2.4.2 Codificação das variáveis

O algoritmo genético tradicional, para problemas de otimização contínua, trabalha geral-
mente com variáveis binárias. Assim, cada indivíduo da população é representado por
um cromossomo formado por uma seqüência de zeros e uns. Para converter uma variável
binária em real, o algoritmo utilizará as seguintes equações:

z = a + Z/P
(b - «)

p''ií:l
onde:

p é a precisão utilizada
r é o comprimento da parte do cromossomo que corresponde à variável z
y é a representação real da seqi.vencia binária

Podemos ver claramente essa codificação em llm dos problemas de minimização em
caixas estudados no capítulo 111: a função de Rosenbrock.

/(«) (100(«:,..: -
í-l

ln

«?y + (i «:):)

onde:

2, 048 $ zi $ 2, 048

Para cinco variáveis ({ = 5) e com precisão de 10'3: o cromossomo de cada inda'ç'íduo
possui 60 genes (12 para cada variável). A t.abala 2.1 apresenta a transformação do código
binário para a faina real de uma '\'ariável.
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Tabela 2.1: '1tansformação do código binário para a forma real

Bànádo /nteã« (y) Re.Z (:,)

Uma variação do código binário é o código Grau, que normaliza as distâncias de Ham-
ming (número de bits distintos entre cromossomos) de modo que os números vizinhos pos-
suem a distância de uma unidade. A tabela 2.2 apresenta uma compa-ração de números
de 3 bits binários e com o Código Grau/ e as distâncias de Hamming com relação ao seus
antecessores.

Tabela 2.2: Comparação entre os números binários e o código Grau/

Decimal, Bànáho dH Grau dH

Outros algoritmos utilizam diretamente variáveis reais para representam os indivíduos
de uma população. Cada variável representa uin gene do cromossomo e são utilizados
operadores específicos de mutação e recombinação, (lue serão descritos nos próximos itens.

2.4.3 IPopulação inicial

Geralmente é aleatória. Para a codificaçã.o binária ou o código Grau/. gela-se uma se(liiência
de zelos e uns do tamanho do ciomossomo; para variáveis reais. gelam-se aleatoriamente
núnlei-os leais ent.ie os limites (te cada variável.

000.000.000.001 1 -2,047
000.000.000.010 2 -2,046

000.000.000.011 3 -2,045
100.110.010.010 2450 0,402

111.111.111.000 4088 2,040

o ooo - ooo

1 001 1 001 1
2 010 2 011 1
3 011 1 010 1
4 100 3 110 1
5 101 1 111 1
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Eventualmente, a população inicial pode não ser aleatória: a partir do conhecimento
de um problema específico, pode-se gerar alguns indivíduos através de fórmulas ou de
algum outro procedimento. Outra possibilidade é adotar como população inicial a última
geração de outro processo do mesmo problema ou de outro semelhante.

2.4.4 Recombinação ou C'rossouer

Um dos principais operadores do Algoritmo Genético, a recombinação cromossâmica (ou
C'rossouer) consiste na troca de genes entre dois pais para gerar um ou mais filhos. Ge-
ralmente está associada a uma probabilidade de recombinação p., fixa ou variável. Assim,
parte de uma nova população será formada por filhos provenientes de recombinações (seme-
lhante a uma reprodução sexuada, com mistura de material genético de dois reprodutores)
e a outra parte, por cópias idênticas aos pais (reprodução assexuada).

Quando se utiliza a codificação binária, a recombinação consiste na troca de partes
dos cromossomos dos pais para gerar os alhos. Essa troca pode ser definida por um, dois
ou mais pontos sorteados aleatoriamente, como se pode observar nos exemplos a seguir:

Recombinação em um ponto

p«{í tooololti)
p«{2 ttolioot)

+

F'{/ho1 - (100011001)
F'ilho2 10 0111)

Recombinação em dois pontos

p«ii - (ioloootlii)
p«{2 - (iiltotolot)

+

F{Zbol - (i0li010lti)
r'í/h.2 loootloi)
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Se o algorit.mo t.rabalha com varia.veis reais, a troca de informações entre os pais ocorre
através de operações aritméticas, como a média aritmética:

':'«. - (8©;@

a média geométrica

Fil,ho = epal:i: iia;ü

ou a combinação convexa

F'iZhol = a Paul + (l a) . Pa{2
F'{/ho2 = (1 -- a) . Paul + a . Pa{2
onde:

0< a < l

a pode ser aleatório ou depender do número de gerações

Outra recombinação possível é a b/end
intermediários entre os pais:

a, que permite gerar filhos fora dos pontos

F'{/ho = Paul + a(Paul -- Paã2)
onde:

a é um número aleatório no intervalo (--a, 1 + cl)

A recombinação bler2.d -- cv t.ente evitar a. t.endência de a população convergir para uma
espécie de média aritmética entre todos os indivíduosl no ent.cinto, a probabilidade dos
descendentes gerados serem infactíveis é maior.

'2 d. K 'N/I'lltnpãn'Y"

Out:ro important.e operador do Algoiitlno Genético é a mut.ação: clue consiste na alt.eiação
aleatória. de tule gene. A probabilidade p,. cle ocoiier uma. mutação pode ser fixa ou
variável.
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Pala uma variável binária, a mutação é imediata: um gene igual à zero será alterado
para um e vice-versa, como pode ser observado no exemplo a seguir.

(10000111)
+

(10010111)

Já para variáveis contínuas, a mutação poderá ocorrer de diversas formas. Uma pos-
sibilidade é a mutação aleatória (ou uniforme), que substitui um gene por qualquer outro
valor no intervalo factível de uma variável. Esse método tende a introduzir uma diversi-
dade maior na população do que a mutação binária. A seguir observa-se uma mutação
aleatória para um cromossoino com cinco genes, todos no intervalo (0, 1).

(0,21 0,42 0,86 0,09 0,83)

(0,21 0,42 0,17 0,09 0,83)
+

Outro procedimento possível é a mutação não-uniforme, que incrementa ou decrementa
um gene, com igual probabilidade, de acordo com as equações:

z: + 0(t, Z,: - «:)

«: - o(t, «: - «:)

''*,«,-,,(: ;)'
onde:

r é um número aleatório no intervalo (0, 1)
f ó n c-prnrãn ntlin]

T é o número máximo de gerações
cv é o grau de dependência do número de gerações
rzi, bi são os limites inferior e superior do gene zi

\pesar de ser uin método nazis complexo do que as mutações aleatórias, a mutação nãc>
uniforme peimit.e uni controle do grau de cliveisiclade (lue coitvénl dar a um pioblenia



14 O AJgorítino (;Caótico

Como será observado nos capítulos seguintes, altos graus de diversidade dificultam a
convergência da algoritmo. A mutação não-uniforme permit.e que, com o decorrer das
gerações, a diversidade possa ser menor, o que facilita a convelgência da população.

2.4.6 Seleção

Outro mecanismo importa.nte é a escolha dos pais que irão formar a futura geração.

O método mais comum é o da roleta, onde a probabilidade de um indivíduo ser esco-
lhido é diretainente proporcional à sua aptidão (./itness). Assim, o sorteio de um indivíduo
seria semelhante ao ato de girar uma roleta, onde a chance de parar em cada um é pro-
porcional à sua adaptação ao meio e, conseqüentemente, os mais aptos tenderão a gerar
mais descendentes.

Outro método possível de seleção baseia-se em sorteios. Com igual probabilidade para
todos os indivíduos, pode-se sortear dois e selecionar o mais apto para reproduzir. Outro
método, entre muitos outros, é a comparação de cada indivíduo com outros n sorteados
aleatoriamentel a metade que possuir tnaior número de vitórias seria escolhida.

Os Algoritmos Genéticos também podem, a cada geração, formar uma população
totalmente nova (apenas por filhos) ou manter uma porcentagem da anterior na nova.

2.4.7 Elitismo

Com os operadores e parâmetros apresentados até o momento, percebe-se que os melho-
res indivíduos tendem a gerar mais descendentes, porém não há uma. garantia de que as
melhores soluções permaneçam na população. Para não perdê-las durante a reproduçã.o,
através de uma. recombinação ou uma mutação, o algoritmo possui um mecanismo co-
nhecido como elitismo, que preserva intactos os melhores indivíduos de uma. geração para
o\ttra. Alguns algoritmos substituem parte dos filhos (geralmente, os menos aptos) pelos
melhores pais da geração anterior; outros simplesmente os acrescentam à nova população.

2.4.8 Cálculo da aptidão

A aptidão de uin indivíduo (ou a. função utilidade de uma solução), pala lun problema de
ininiinização eni caixas, é muitas vezes determinada pela equação a seguir.
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j(«) - j... j(«)
onde:

/(z) é a função objetivo do problema

/,... é o valor máximo que ./'(z) pode assumir no espaço factível ou nas últimas gerações
/(z) é o valor da aptidão (./ifness) de cada indivíduo

A função aptidão assim definida sempre será positiva e os indivíduos mais aptos, ou
seja, aqueles que possuírem menores valores para /(z), terão os maiores para /(z)

O valor de /... pode ser definido como o maior valor de cada geração (ou das últimas)
ou do espaço factível. Como ./m.. influencia diretamente na aptidão dos indivíduos de
uma geração (e, conseqiientemente, na seleção), convém que a ordem de grandeza deste
parâmetro seja semelhante ao valor de /(z). Por exemplo: se o valor de ./m- é 1.000 e
a função objetivo da população varia entre 20 e 50, a aptidão dos indivíduos será muito
próxima, entre 950 e 980, e quase não haverá diferenças entre os melhores e os piores.
No entanto, se /m.. é igual a 60, os melhores indivíduos serão quatro vezes mais aptos
que os piores e então, de fato, o algoritmo poderá selecionar com maior probabilidade os
melhores indivíduos.

Em alguns algoritmos as aptidões dos pais influenciam os filhosl em outros a proximi-
dade de indivíduos podem reduzir a avaliação de todos dentro de uma vizinhança, com o
objetivo de aumentar a diversidade na população.

2.4.9 Clritério de parada

Nluitos algoritmos trabalham com um número máximo de gerações. Outros critérios de
parada são: número má.ximo de gerações sem a alteração da melhor solução (ou com uma
variação abaixo de um percentual definido) e un] tempo máximo de processamento.
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2.5 Aplicação do Algoritmo Genético

Podemos observar o funcionamento do Algoritmo Genético através de uin problema com
restrições de caixa, que será estudado no Capítulo 111: a função de Branin.

/(z)(z2 - Z,zf+'z: - d)'+e(1 -/)cos(z:)+.
onde:

a c e4n-z' a-
--5 $ zi $ 10 e 0 $ zu 5; 15

/(.: , .:)

300
250
200
150
100
50

0

Figura 2.1: Gráfico da função de Branin

Trata-se de unl problema de otimização de duas variáveis e que possui o mínimo global
de ./(z) = 0, 397887 eli-l 3 pontos ótimos:

(.- , .«, ) (-«; 12, 275);(«; 2, 275) e(9, 42478; 2, 475)
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Inicialmente, criou-se uma população aleatória de 100 indivíduos, como podemos ob
servas a seguir.

I' geração

4 -2 0 2 4 6 8 10
zl

Figura 2.2: Gráfico da I' geração da função de Branin

Foi utilizado o código Grau com uma precisão de 10'3 para cada variável. A recom-
binação, definida em dois pontos, teve probabilidade de 0, 8 e a mutação, de 0, 001.

A seleção foi feita através do método da roleta e utilizada a estratégia elitista. A
figura 2.2 mostra a distribuição da quinta geração. Observe que a maioria dos pontos já
se encontra na região próxima aos pontos ótimos, havendo uma pequena concentração na
vizinhança dos pontos (a, 2, 2750) e (9, 42478, 2, 475).

5' geração

4 -2 0 2 4 6 8 10

rl

Figura Gráfico da 5" gei't\ção da função de Bianin
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10' geração

14

10

z, 8
6
4

9 l
4 -2 0 2 4 6 8 10

zl

Figura Gráfico da 10' geração da. função de Branin

Na décima geração praticamente todos os pontos estão na vizinhança de (9, 42478, 2, 475),
alguns poucos na de (n, 2, 2750) e verificamos claramente que o algoritmo convergiu com
apenas dez gerações.
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Outro exemplo é a função Easom, que possui duas variáveis e um ótimo global:
l /l . /l l .

/(Z) = -- COS ZI ' COS Z2 . C'(('--r)'+(z2-r)')
onde:

--100 $ zi 5; 100, Í = 1, 2

mínimo global: /(z*) = --1 e z; = n,ã = 1,2

i
i

zl

Figura Gráfico da função de Easom
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Utilizando os i:nesmos parâmetros do problema anterior, pode-se observar que em pou
cas gerações o algoritmo converge.

1" geração 10' geração
100

50

100

50

z2 0 z2 0

50

100
-100

-50

.100
-100100 100

15' geração 20' geração

100 -50 0 50 100
zl

.100 50 0 50 100
zl

Figura 2.6: Gráficos da funçã.o de Easom (gerações)

Note que na décima geração a população não está tão dispersa quanto a inicial e os
pontos estão "caminhando" em direção à cavidade do ótimo global. Na geração cluinze
alguns pontos jú o atingiram e na vigésima, o algoritmo convergia.
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2.6 'lFeorema fundamental do Algoritmo Genético

2.6.1 Alguns conceitos

O fundamento teórico do Algoritmo Genético com variáveis binárias baseia-se na noção
de schemata: uma sequência de genes definidos que formam uma classe ou família de
cromossomos. Um scâemata é construído introduzindo alguns genes indefinidos em um
cromossoma, simbolizados por um caractere (#) , e representa toda a família dos indivíduos
que possuem qualquer gene nessas posições.

Seja um cromossomo de dez genes, com dois indefinidos: 011001#01#. Este scÀe
mata representa os quatro cromossomas a seguir: 0110011011, 0110011010, 0110010011
e 0110010010. Também podemos dizer que o scÀemata 011001#01# representa o espaço
desses cromossomos. Logicamente, um sc/remata formado apenas por números
(0111110010) representa apenas um cromossomo e um scAemata formado apenas por
caracteres (##########) simboliza todos os cromossomos possíveis.

Os sc/remata diferenciam-se devido ao número de genes definidos e à posição destes.
Assim, podemos definir duas propriedades para estuda-los: ordem de um scAemata e
comprimento definido j131.

A ordem é o número de genes definidos, fixos, que um cromossomo possui. Nos exem-
plos anteriores, podemos verificar a ordem de alguns cromossomos:

o(011001#01#) = 8

o(0111110010) - 10

oÇ##########) = 0

Comprimento definido é a distância entre o primeiro e o último cromossomo fixo
Assim, os comprimentos definidos dos cromossomos acima são:

Õ(011001#01#) - 9 1 - 8

Õ(0111110010) - 10 1 - 9

Õ(#+########) -Q

Estas piopiiedades peiinit.enl-nos observei os efeitos dos mecanismos de seleção, ie
r'nluhiDt]r'ão e ]lllitnp:in nln lii l cr/}p Tintabq3LbV V Alba.LbÇÇbqb-Çb'V VXX X& VU UUr#VWVWa
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2.6.2 Teorema fundamental do Algoritmo Genético

Seja uma população P(t) de n indivíduos na t-ésáma geração. Seja tainbént um sc/zemaÍa
H com rn(-H, t) representantes na população P(t).

Seleção: A probabilidade de um indivíduo representante de um scÀemata ,H ser escolhido
é proporcional à aptidão média /(.f/) da família -H. Assim, o número de descendentes
que a família .ll/ deve possuir na geração t + l será:

sendo / = k'i=lz a aptidão média da geração t, então

m(-H, t + l)
/(-H)

Note que o número dos representantes do sc/temzala -H na geração t + l tende a ser
proporcional à razão da média da aptidão da família do scAemata pela média da
aptidão de toda geração. Assim, se a média da aptidão do scAemata for superior
à média geral, haverá mais representantes na próxima geração e, no entanto, se a
média for inferior, o número de indivíduos da família -H tenderá a diminuir.

Cruzamento (ou Crossouel'): Uma vez selecionado, um membro da família do sche-
mata .ll/ poderá ser destruído pelo processo de cruzamento. A probabilidade de o
scAemaÍa sobreviver dependerá da probabilidade de ocorrer um cruzamento (p.) e,
caso ocorra, da chance de acontecer fora do comprimento definido do sc/zemala.

Supondo que o cruzamento seja. definido por apenas um ponto, a probabilidade de
ocorrer dentro do comprimento definido será de 41g, onde J é o número de genes do
croiBossomo.

Assim, a probabilidade de sobrevivência p. de um scAemata ]l/ será

p. 2 i-p.. Õ(H)

Unia vez (lue o núnleio de genes é fixo e considerando que a probabilidade de ie-
con)binação ta.nibém seja; concluímos que os sc/zenlafa cle menor cotlipiiinento defi-
nido possuirão maior piobabilidacle de sobieviveren:t. Abaixo, poclenios obseivai o
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número de descendentes que um scAemata -H deve possuir após o processo de seleção
', rDpn«lhi n n pãn'

'wywv-

«(",* -'- D - «(",0. ZP - 1: - ,. . Õ(H))

E imediato observar que os efeitos da seleção e recombinação somam-se: os scAemata
mais aptos (com aptidão maior que a média da população) e com comprimento
definido pequeno, tenderão a deixar mais descendentes.

Mutação: O último operador que influencia o número de descendentes do sc/remata da
família /7 é a mutação. Para um sc/remata sobreviver, nenhum dos genes definidos
poderá ser alterado. Assim, a probabilidade de um gene não mudar será (l -- p«).
Como há o(.17) genes fixos e a probabilidade de ocorrer uma mutação em cada um
dos genes é independente, a probabilidade de o scAemata sobreviver será:

P. = (1 P«)'(H)

Considerando que a probabilidade de mutação é pequena (p« << 1), podemos
aproximar a expressão anterior:

P. - (l o(H') P«)

Assumindo que a probabilidade de mutação seja fixa, a probabilidade de sobre
vivência de um scAemata será maior quanto menor for a sua ordem.

Somando o efeito dos três operadores, podemos concluir que o número de desceu
dentes de um scÀemzata .H será:

m(.#,t+l) /(H) .?in .(") «.l

Portanto, os sc/zemafas (lue possuem pe(lueno comprimento defiiiiclo, baixa oiclein e
alt.a aptidão: t.encleln a piedonünai na população: ou seja, pe(luenas sequências de genes
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muito bem adaptados tendem a espa-lhar-se rapidamente pelos indivíduos da população.
Isto se adapta perfeitament.e à teoria de Darwin: seu livro .4 0hgem das Espécies termina
de coima quase poética:

"Há uma grandeza simples no fato de considerar a vida, com as suas capacidades de
desenvolvimento, assimilação e reprodução (...), através do processo de seleção gradual de
mudanças infinitesimais, até chegarem a uma quantidade infinita de formas belíssimas e
admiráveis'' "

Darwin considerava que as pequenas mudanças -- que se devem às mutações, como
mais tarde se descobriu podem produzir indivíduos muito bem adaptados. O Teorema
Fundamental do Algoritnlo Genético conclui o mesmo: as pequenas estruturas com alta
aptidão tendem a espalhar-se por toda a população, levando o algoritmo às melhores
ar.lllpÃpa

2.6.3 Exemplos

Podemos observar isto claramente na função Easom. A melhor solução (n, n), possui a
seguinte seqüência binária, com precisão de 10';:

110001100000011111110001100000011111

Para as mesmas condições descritas no item 2.5, observou-se o crescimento do número
de indivíduos da família de um scÀemata (-Hi):

# # # # #\'\ QQ # ### # ## ## ## # # # # ## ## ### #####

l Dftrwin, Charles. ,+ Ohgerrz das .Espécies. Esboço cle 1842. Clássicos Econõniicos New-ton, Rio de
.Jt\negro. 1996
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Figura 2.7: Gráfico do número de scAemata .l?i para cada geração da função Easom

Podemos notar que, por ser uma seqüência bem adaptada, o scAemafa possui um
grande crescimento: em 25 gerações, a seqiiência espalha-se por quase todos os indivíduos
da população. Entre as gerações quinze e vinte e um, por exemplo, a média da aptidão
das soluções da família .ll/i foi de 23% a 53% maior que a média de toda população.

Outro scAemaÉa observado foi o .ll/2:

H2 = ######################Q'L\Q##########

n' de schemctta Ha
100
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5 10 15 20 25 30

ín.prnrÃpc

Figura 2.8: Gráfico do número de sc/zewzata //2 para cada geração da função Easom

Note (lue da décima pala a trigésima. geração o número de inclivícluos da família .f/2
sobe de 5 para mais de 90 representantes. Na décima (luvita. geração: poi exemplo, a
média elos sc/lerrzata /7u foi 235% inaioi (lue a média de toda população.
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2.7 Convergência do algoritmo

Algumas vezes o algoritmo genético pode encontrar rapidamente boas soluções, porém
distantes do ótimo global, e a busca pode convergir para esses pontos. Este fenómeno é
conhecido como convergência prematura: em poucas gerações localizam-se ótimos locais
e o algoritmo converge, podendo desviar-se das regiões mais promissoras, que possuem as
m P]h"roq cr.]l lrapq

Para que o algoritmo tenha uma maior chance de encontrar o ótimo global, convém
que haja uma variedade grande numa população e que se gaste um número razoável
de gerações explorando de modo significativo a região factível. Em out.ras palavras, o
Algoritmo Genético requer um tempo mínimo para "conhecer a região factível" e, com
maior probabilidade, encontrar as melhores soluções.

Assim, muitas vezes é prudente adotar algum mecanismo para evitar a convergência
pré-mattua. Um deles é aumentar a diversidade de soluções, substituindo as mais seme-
lhantes por outras geradas aleatoriamente ou diminuindo a avaliaçã.o dos pontos muito
próximos.

Outras vezes, a convergência prematura deve-se à existência de um superindivíduo, que
possui uma aptidão muito superior à dos outros e gera mltitos descendentes, ou muitos
infraindivíduos, que pouco contribuem para a busca. Nesses casos, pode-se estipular
alguma avaliação mínima ou normalizar a aptidão "bruta" de cada indivíduo da população.

Há inúmeras maneiras de normalizar a aptidão de uma população:

Escala linear: A aptidão de cada indivíduo é regulada por uma. ftmção linear

.f(z) . .f(z) - b
onde:

z é um indivíduo da populaça.o

.f(z) é a avaliação bruta da solução z
a e b são constantes (lue regulam o nível de competiçã.o entre os indivíduos
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Escala sigma: A aptidão é ajustada por parâmetros provenientes da própria população

./'(z) = /(z) -- (/ -- c . a)
onde:

z é um indivíduo da população
/(z) é a avaliação bruta

/ é a avaliação média da população
o-é o desvio padrão da população
c é uma constante, geralmente entre l e 5

Escala de potência: A aptidão é transformada através de uma função exponencial

j(«) - í(«)*
onde:

T é um indivíduo da população

/(z) é a avaliação bruta
k é uma constante, geralmente próxima a 1,005

Ranking A população é ordenada de acordo com a aptidãol o melhor indivíduo possui
uma avaliação máxima e o pior, uma mínima. Todos os outros indivíduos possuem
uma aptidão intermediária, proporcional a sua posição no ranking.

2.8 Outras técnicas

Existem inúmeras técnicas que podem adaptar-se perfeitamente ao Algorit.mo Genético e
potencializar a sua busca. Não se fará aflui uma lista exaustiç'a das variações possíveis:
serão citados apenas alguns exemplos, não utilizados nesse trabalho, para que o leia.or

possa contemplar a grande gania de opções que o algoritmo proporciona.

Medidas de sinlilaridade: O algoritmo pode tiabalhai com medidas de similaridade
pala irai-éter a clivelsidade cle uma população. Para isso, preserv'anl-se nichos cle
indivíduos ao longo da busca, criando subpopulações dent.ro de uin ecossistema.. A
aptidão cle cada. indiç'ícluo sela infiuenciacla pelo núnleio de soluções dentro de seu
nicho. os filhos poderão subst.ituir o pior indivíduo, caso seja. mais apto do (lue est.e
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Algoritmo Genético híbrido: Facilmente podemos combinar o algoritmo genético com
algoritmos de busca local ou outras heurísticas e encontrar um equilíbrio entre a
robustez do Genético e a rapidez dos outros métodos: somam-se as qualidades e
pode-se obter um algoritmo mais eficaz. Os melhores indivíduos de cada geração,
ou somente os da última, serão submetidos à busca local. Os métodos exatos podem
ser utilizados neste processo.

Controle adaptativo de parâmetros: Para. aumentam a eficiência da busca, os
para.metros do algoritmo podem ser ajustados de acordo com o estado evolutivo
do sistema. Essa adaptação pode depender do número de gerações ou do tempo
(variação determinística) ou a partir de informações captura-das do próprio sis-
tema evolutivo. Por exemplo, no início da busca, pode-se ter uma. probabilidade
de mutação grande, para estimular a diversidade, e reduzi-la ao longo das gerações
para permitir a convergência do método.

Número de populações: O algoritmo também pode trabalhar com várias populações,
evoluindo-as paralelamente. Diversos modelos já foram implementados:

e

e

e

e

mestre-escravo: um processo mestre controla todos os operadores de diversas
buscas independentes(escravas);

memóha comum: diversas buscas simultâneas são realizadas, formando uma
memória comum com as melhores soluções de cada processos

processos em rede: diversas populações são criadas e evoluídas. A cada geração,
o melhor indivíduo de cada população é copiado para as outras;

modelo de poZãn cação de plantas: um conjunto de populações é criado, como
um jardim de flores, e cada população possui uma probabilidade de reproduzir
com indivíduos das outras, como um pólen que pode cair em uma mesma planta
ou em outras distintas.

Tamanho da população: Geralmente os Algoritmos Genéticos trabalham com
populações de tamanhos fixos. Porém pode-se associar a cada indivíduo uma es-
timativa de vida e também uma taxa de natalidade a cada geração, de modo que o
tamanho da populaça.o possa oscilar ao longo da evolução.

Genes dominantes e recessivos: A natureza possui indivíduos com apenas uma
seqiiência de genes (haplóides), geialment.e seres mais prilnit.avos, e com dois cromos
somos (diplóides), formas cle vida mais complexas. O algoiitnio genético também
pode trabalhar com croinossomos diplóides, genes dominantes e recessivos, genótipos
e fenót.ipos ou outros conceit.os da genética moderna.

Explorar conhecintento do problema: Ouvia possibilidade é deseli't'olver mecanismos
ou opeiadoies específicos pala unl pioblenia deteinünado. A partia das carac-
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terísticas de uma região factível ou das variáveis, é possível determinar iecom-
binações ou mutações que ajudem a explorar melhor os pontos viáveis. O capítulo
IV aborda alguns métodos que adaptam os operadores às características de um
problema.

2.9 Vantagens e desvantagens do Algoritmo Genético

Após o estudo do Algoritmo Genético e do seu teorema fundamental, podemos abordar
as suas qualidades e desvantagens.

Primeiramente, como se trabalha com uma população de soluções, além do ótimo
global, o algoritmo pode gerar muitas outras boas soluções (semelhantes ou distintas da
melhor). Além disso, é um algoritmo de otimização global, podendo também encontrar
vários ótimos locais. Em problemas de engenharia, muitas vezes, a melhor solução pode
ser inviável por outros motivos que não foram considerados na modelagem matemática
(uma peça de difícil fabricação, um carro de estética não privilegiada, etc.). Assim, a
existência de inúmeras boas soluções torna o algoritmo atrativo para problemas reais.

Outra vantagem significativa é que o algoritmo consegue explorar a região de busca
sem ficar preso em pontos de mínimos locais, o que é comum nos algoritmos que trabalham
com derivadas. Um exemplo é uma das funções que será estudada no próximo capítulo:
a função .4cAZeg's Pata. Como podemos obervar no gráfico 2.9, a sua superfície possui o
perfil de uma "caixa de ovo", com inúmeros mínimos locais. O Algoritmo Genético em
poucas gerações encontrou o mínimo global (z{ = 0).

FuTtção AckleU's Pata

/(z) = --a . e'' /i'E:::ie EL:: «;('"') + a + e:
onde:

a = 20 b :: 0,2 c = 2n'

--32, 768 5; zí $ 32, 768

Por out.io lado, o Algoritmo Genético é robusto. Por ser uma analogia ao processo de
evolução natural, o algoiitmo possui a "vitalidade" cle adapta.r-se facilmente aos diversos
tipos cle problemas, t.encleiido a encontrar boas soluções. Não trabalha caiu derivadas e sim
com a função de custo cliretainent.e. Deste modo, não possui piobleinas de descontinuidade
de ftulções. de inexistência cle derivadas ou outras dificuldades apresentadas por outros
métodos cle busca.
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/(,: , «:)

Figura 2.9: Gráfico da função de Ackley's Path

Outra vantagem é que o Algoritmo Genético trabalha com variáveis discretas e/ou
contínuas, enquanto que a maioria dos métodos trabalham apenas com um dos tipos.

Por último, o Algoritmo Genético, como já foi abordado no item anterior, pode facil-
mente ser combinado colmo outros processos de busca, o que aumenta a sua eficácia.

No entanto o Genético possui duas desvantagens. Geralmente, é mais caro que outras
t.écnicas, pois, trabalha com conjuntos de populações, e possui muitos pa.râmetros que
precisam ser bem ajustados para- a-umentar a sua eficácia.

Esse estudo possui o objetivo de reduzir essa segunda desvantagem: procurou-se de-
terminar as faixas dos parâmetros do algoiitino em que são obt.idos os melhores resulta-
dos para algumas classes de problemas, o que ajuda a reduzir o tempo de ajuste desses
pa-rânletros.
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Problemas de minimização em caixas

Para o estudo dos problemas de minimização em caixas, utilizamos o popular G-E.NEtãc
SearcÀ .rmplementatãon Sg/atem (GENESIS, Versão 5.0), idealizada por Jonh J. Grefens-
tette j141 em linguagem C. Trata-se de uma versão clássica do Algoritmo Genético que,
com uma interface simplificada, permite o ajuste de muitos parâmetros e a escolha de
diversas opções do algoritmo: probabilidade de mutação, de recombinação, tamanho da
população, número de gerações, tamanho de uin stMng, estratégia elitista, uso do código
binário ou do código Grau/, maximizar ou minimizar a função objetivo, utilizar um rama ng
dos indivíduos ao selecioná-los, imprimir arquivos com a população final ou a estatística
da geração atual, iniciar o algoritmo a partir de um conjunto inicial, etc.

3.1 Conjunto de problemas teste

Para estudar os problemas com restrições de caixa, escolhemos 13 funções clássicas l30j,
algumas difícies de resolver, devido ao grande número de mínimos locais, e que são espe-
cialmente interessantes para o Algoritmo Genético. O apêndice A contém uma descrição
detalhada de todas as funções. Cada uma foi estudada em diferentes dimensões: cinco e
dez, duas e quatro ou duas e seis dimensões. Todos os resultados foram gerados com as
seguintes especificações:

e estratégia elitista: o melhor indivíduo, o mais apto, sempre permanece na população

e uso do código G'ray

e função aptidão: consideramos que .f.,... assume o valor máximo cla. função objet.ivo
nas últinlt\s 5 geraçõesl

e nortlialização da ftmção aptidão poi' ranclueanteiito, onde o menos apto possui mina

31
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aptidão T (0 < # < 1) e o melhor indivíduo, (2 -- z); todos os demais possuem
valores intermediários, proporcionais a. sua posição no ranking;

e recombinação em dois pontos

Com relação aos outros parâmetros do Algoritmo Genético, para evitar a abordagem
de situações particulares, os problemas testes foram resolvidos em três cenários:

C'enárqo Á B C

Tabela 3.1: Cenários A, B e C

Com o objetivo de estudar a influência da probabilidade de recombinação (e dos outros
parâmetros nos resultados do Algoritmo Genético), para cada um dos cenários, todos os
parâmetros foram fixados, exceto a probabilidade de recombinação, que variou de 0,5 e

A tabela 3.2 apresenta os resultados do primeiro problema, a função de Nlichalewicz
com dimensão cinco, pa-ra o cenário A.

].0

$ (..«'«:,
/(.) -

onde:

m =10,n=5
0 $ zi.Ç a-

nota-se blue, apesar de todos os iesult.idos t.erein se a.proximado da melhor solução
conhecida, somente alguirias faixas de variação a atingirana.

Tamanhoda.população(N) 50 100 50
Númeromáximodegerações 500 500 1000

Probabilidadederecombinação(p.) 0,7 0,8 0,9
Probabilidadedemutação(p«) 0,001 0,005 0,010

Variávelderanqueamento 0,3 0,1 0,5

Semente 123456789 314].59265 271828182
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p. l À/elhor se/ração l zi z2 Z3 Z4 «. l g« rz9 («)

Nlelhor solução conhecida: /(z) = 4: 6876,

com l =(2, 2026; 1, 57121 1, 2850; 1, 92331 1, 7208)

Tabela Função de ]b/ãc/za/ew2cz no cenário A resultados

0,50 -4,5376 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 0.9966 307

0,52 4.3749 2,2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 233

0,54 -4.3749 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 233

0,56 -4.5376 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 0.9966 286

0,58 4,5376 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 0.9966 286

0,60 4,3749 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 345

0,62 4,3749 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 0,9966 345

0,64 -4.6876 2,2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 125

0,66 -4.6876 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 125

0,68 -4,6876 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 298

0.70 -4.6876 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 298

0,72 -4.3749 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 247

0,74 4,3749 2,2026 1.5712 2,2194 1.9233 0.9966 247

0,76 4.5248 2,2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 287

0,78 4.5248 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 287

0,80 4.5248 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 144

0,82 4.5248 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 144

0,84 -4.5248 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 154

0,86 -4.5248 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 1.7208 154

0.88 -4,4831 2.2026 1,5712 2.2194 1.1139 1.7208 271

0,90 4.4831 2.2026 1.5712 2.2194 1.1139 1.7208 271

0,92 4,3749 2,2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 102

0,94 -4.3749 2.2026 1.5712 2.2194 1.9233 0.9966 102

0.96 -4.6876 2,2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 306

0,98 -4.6876 2.2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 306

1,00 -4.6876 2,2026 1.5712 1.2850 1.9233 1.7208 44
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3.2 F\unção penalidade

Para que fosse possível uma comparação entre as soluções obtidas para um problema e
entre as soluções dos diversos problemas teste, criou-se uma medida de penalidade ('y).
Quatro fatores foram ponderados: o esforço do algoritmo (o número de pontos avaliados
ao longo de todas as gerações), a velocidade com que a melhor solução é encontrada, a
diferença de valor da função objetivo e a distância entre a melhor solução encontrada e a
melhor conhecida.

Assim, seja z* a melhor solução conhecida de um problema. A penalidade ' será

7- g-- + '-: . ge,(z) + a; .(/(:«) -/(z*)) + a-. ll« - :«*ll
l

onde:

ger é o número total de gerações
]V é o tamanho da população

ger ]N é o número de indivíduos que são avaliados até a última geração
ger(z) é a geração da melhor solução encontrada

(/(z) -- ./:(z*)) é a diferença entre o melhor valor encontrado e o melhor conhecido
lz -- z*ll é a distância (norma euclidiana) entre a melhor solução encontrada e a conhecida

ai, a2, a3 e c14 são os coeficientes que penalizam os fatores descritos anteriormente

Com os coeficientes de penalidade, busca-se penalizar os processos que necessitam
avaliar muitos pontos para encontrar boas soluções, que necessitam de muitas gerações
e que distam muito do me!.hor resultado conhecido. No entanto, esses fatores possuem
importâncias diferentes:

e primeiramente deve-se penalizar as soluções que estejam distantes da melhor solução
conhecida, portanto a3 e al devem possuir pesos maiores;

e depois, os problemas que necessitam avaliar muitos indivíduos: ai deve possuir uma
dimensão grande: uma vez (lue divide o total dos indivíduos avaliados;

© em último lugar, o número de gerações necessá.rias para- encontrar a illelhot solução.
O Algoiitnio Geiiét.ico não deve con'ç'ergir eul uni número pe(lueno cle gerações
pois, pocletia gerar soluções premi-Luras e i-uins -- mas ein um núilleio razoável
de õael'ações (leve encont.rai' boas soluções. Portanto, o coeficiente a2 deve possuir
pequena niagnit.ude.
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Os valores adotados para esses coeficientes foram determinados experimentalmente: a
partir de um estudo em um pequeno conjunto de problemas t.este, com resultados de fácil
comparação (onde todas as situações atingiram a melhor solução conhecida, por exemplo).
Após alguns testes, os valores que claramente privilegiavam as melhores soluções nesse
pequeno conjunto de problemas eram: ai ;= 4000, a2 = 1, cls :: 200 e cl4 = 100.

Note que a medida de penalidade escolhida é uma função que pondera quatro fatores
(ou seja, uma função multi-objetivos), que poderiam ser abordados através de outros
métodos, apresentados no capítulo 5. Uma possibilidade seria estuda-los procurando a
linha frontal de Paretol outra seria estabelecer uma ordem de prioridade entre os objetivos.
No entanto, para facilitar a comparação entre as diversas soluções em todos os problemas
estudados, optou-se por utilizar uma única função linear que pondera todos os objetivos.

Outras medidas de desempenho como a pez:f07"manca proa/áng, que avalia o custo
do processamento de diversos modos j181 também poderiam ser utilizadas.

3.3 Método de estudo dos parâmetros

Assim, calculou-se a penalidade para o primeiro problema no cenário A, que foi transfor
meda em uma grandeza entre 0 e l (penalidade normalizada '.,l).
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p. é a probabilidade de recombinação

'y.,{ é a penalidade normalizada no cenário A
onde:

'y.i. é a menor penalidade l

"y... é a maior penalidade 'r

'y é a penalidade

Tabela Função de À/ãc/zaZewácz no cenário A penalidades

Pc 'Y.4 'Y
0.50 0.69 395.69

0.52 0.78 441,55

0.54 0.78 441.55

0.56 0,64 374,69
0.58 0.64 374.69

0.60 1.00 553.55

0.62 1.00 553.55

0,64 0,16 131,25
0.66 0.16 131.25

0.68 0,50 304,25

0.70 0.50 304.25

0,72 0,81 455,55
0.74 0.81 455.55

PR 'yA 'l

0.76 0.72 413.11

0.78 0.72 413.11

0.80 0.44 270.11

0.82 0.44 270.11

0.84 0.46 280.11

0.86 0.46 280.11

0.88 0.84 470.98

0.90 0.84 470.98

0.92 0.52 310.55

0.94 0.52 310.55

0.96 0.52 312.25

0.98 0.52 312.25

1,00 0,00 50,25
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Podemos observar que, nesse exemplo, a menor penalidade ocorre quando a proba-
bilidade de recombinação é igual a 1, ou seja, quando todos os indivíduos de tuna nova
geração são formados por reprodução sexuada.

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura Penalidade normalizada da função À/lichalewicz no cenário A

A penalidade média dos três cenários para o primeiro problema, encontra-se na tabela
a seguir



38 Problemas de minimização em caixas

p. é a probabilidade de recombinação
1. é a média das penalidades normalizadas dos cenários A, B e C

'y.4, 'B e 'yc são as penalidades normalizadas dos cenários A, B e C respectivamente

Tabe[a 3.4: Função de ]]/icAa/ewãcz nos três cenários

Pc "Yn ''fA ''!B ''fC

0.50 0.45 0.69 0.35 0,32
0.52 0.33 0.78 0.03 0.17
0.54 0.64 0.78 0.98 0.17
0.56 0.65 0.'64 0,30 1.00

0.58 0.88 0.64 1.00 1,00

0.60 0.50 1.00 0.23 0.28

0.62 0.49 1.00 0.20 0.28

0.64 0.10 0.16 0.07 0.08
0.66 0.10 0,16 0,05 0.08
0.68 0.24 0.50 0.20 0.01

0.70 0.21 0.50 0.11 0.01

0.72 0.56 0.81 0.72 0.16
0.74 0.42 0.81 0.29 0.16

Pc 'Yn '.4 "yB '7c

0.76 0.38 0.72 0.22 0.19

0.78 0.35 0.72 0.12 0,19

0.80 0.21 0.44 0.18 0.00

0.82 0.46 0.44 0.95 0.00

0.84 0.42 0.46 0.46 0.36

0.86 0.30 0.46 0.08 0.36

0.88 0.39 0.84 0.14 0.19

0.90 0.38 0.84 0,12 0.19
0.92 0.23 0.52 0.06 0.13

0.94 0.28 0.52 0.19 0.13

0.96 0.29 0.52 0.12 0.23

0,98 0,25 0,52 0,00 0,23

1.00 0.13 0.00 0.15 0.23
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Graficamente, podemos observar que, para a primeira função, acima de 0,62 a pe-
nalidade normalizada mantém-se abaixo de 0,4. Conclui-se que para essa função sã.o
recomendadas probabilidades de recombinação maiores que 0,62. A idéia deste capítulo é
estender esse conceito a outros parâmetros e a toda classe de problemas de minimização
em caixas.

0.43

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pc

l

Figura Penalidade normalizada média da função À/lichalewicz
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3.4 Probabilidade de recombinação

Os resultados para os problemas de mimimização em caixas se encontram no Apêndice A.

Graficamente, observamos que a penalidade normalizada média indica que as altas
probabilidades de recombinação (acima de 0,76) tendem a gerar menores penalidades
(?« < 0, 4). Por outro lado, segundo a penalidade total normalizada, os melhores resulta-
dos ('yt. < 0, 4) encontram-se entre 0,74 e 0,82.

?«

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0.8 l0.90.70.5 0.6

Figura 3.3: Penalidade normalizada média versus probabilidade de recombinação

y'n

Figura 3.4: Pena.lidade t.otal llormalizada versus probabilidade de recombinação

Essa aparente divergência de resultados piovétn da diferença coitceit.ual entre essas
duas mediclt\s. A penalidade noiinalizada média é uma média das penalidades normali-
zadas e, portanto: possui unia cuida suave, pois, atribui a nlesina ilnpoitância pt\.ra cada
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problema (uma medida de zero a uln). Já a penalidade total normalizada é a conversão
da soma total das penalidadesl logo, um problema mais difícil, que possui uma alta pe-
nalidade, influencia mais a medida do que outros mais simples. Em outras palavras, se
para uma probabilidade de recombinação o algoritmo gera um resultado muito distante da
melhor solução conhecida, isso influenciará muito a penalidade total normalizada e terá
uma. inHuência muito menor na penalidade normalizada média.

Outros índices que podemos medir para determinar a melhor faixa de probabilidade de
recombinação são: o número de problemas que possuem baixas penalidades normalizadas
('y,.l, B .:. c < O, 1) em cada um dos cenários e o número médio de gerações em que surgiu
a.melhor solução encont.rada.

n' de problemas

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 3.5: Número de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de recom
hinnpãn
V"'W\-WV
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.no dp crprn r"Ãpc

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pc

l

Figura 3.6: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de recom
hinnpãnY"

Graficamente, observamos que o número de problemas com baixa penalidade tende
a crescer e o número médio de gerações tende a diminuir timidamente com o aumento
da probabilidade de recombinação. Principalmente com relação ao número de problemas
com baixa penalidade (acima de 18), podemos indicar que uma faixa de probabilidade de
recombinação entre 0,75 e 1,00 gera bons resultados.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos para problei-nas de minimização em caixas, de acordo con-l
as medidas anteriores, são:

Tabela 3.5: N-lelhores resultados pala probabilida(te de recombinação

pc Intervalo

penalidade normalizada média 1,00 0,76 a 1,00
penalidade total normalizada 0,78 0,74 a 0,82

número de pioblenlas com baixa penalidade normalizada 1,00 0,76 a 1:00

número de gerações, dentro as melhores soluções 1,00 0,74 a 1,00

probabilidade média e intervalo principal 0,95 0,76 a 1,00
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3.5 Probabilidade de mutação

O método utilizado para o estudo da melhor probabilidade de mutação é idêntico ao da de
recombinação. Os resultados, para todas as funções nos cenários A, B e C, encontram-se
no Apêndice A.

'Yn

Figura 3.7: Penalidade normalizada média versus probabilidade de mutação

0.10
Pm

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura 3.8: Penalidade total normalizada uerslts probabilidade de ittutação

Graficament.e, obseivanlos que a penalidade normalizada média sugere tuna probabi-
lidade cle mutação entre de 0,010 e 0,060 (?,. < 0, 25) e, a penalidade tot.al iionnalizada.,
enfie 0,020 e 0:060 ('7t« < 0, 10). Note blue os gráficos possuem tendência. semelhantes:
piobabilidt\des t\ltas ou muito pióxinlas de zero geianl resultados ruins. No ent.auto: o
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primeiro é mais suave por se tratar de uma média. Podemos observar que este opera-
dor ajuda a busca pela melhor solução, pois, todos os problemas apresentam resultados
ruins com probabilidade igual a zeros porém, com altas probabilidades, a convergência do
algoritmo é afetada.

Os resultados dos outros índices encontram-se nos gráficos a seguir.

rl' de problemas

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura
mlltnpãn'Y"

Número de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de
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n' de gerações

400
350
300
250
200
150
100

50
0

325

250

0 0.05 0.1
Pm

0.15 0.2

Figura 3.10: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de
y"

Observa-se que o número de problemas com baixa penalidade possui bons resultados
para probabilidades de mutação entre 0,005 e 0,040 (acima de 60). O número médio de
gerações oscila entre 250 e 325 para os melhores resultados do gráfico anteriorl como o
desvio padrão é alto, o número de gerações deve ser signi6cativamente acima da média
para a obtenção de resultado confiáveis. Nota-se também que, quando a probabilidade de
mutação é zero, o método rapidamente converge para uma solução ruim, o que mostra a
importância deste operador.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 3.6: À-lelhoies resultados para probabilidade de mutação

p,. Intervalo
penalidade normalizada média 0,025 0,010 a 0,060

penalidade total normalizada 0,020 0,020 a 0,060

número de problemas com baixa penalidade normalizada 0,020 0,005 a 0,040
número de gerações, dentre as menores soluções 0,015 0.010 a 0,040

probabilidade média e intervalo principal 0,020 0,020 a 0,040
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3.6 Tamanho da população

O resultado geral para o tamanho da população encontra-se no Apêndice A

?«

0.32

100 200 300 400
]v

500 600

Figura 3.11: Penalidade normalizada média versus tamanho da população

100 200 300 400 500 600

Figura 3.12: Penalidade total normalizada versus tamanho da. população

Observa-se em ambos os gráficos que a. penalidade decresce com o aumento do ta-
manho cla população: populações acima de 75 indivíduos possuem melhores result.ados
(l. < 0, 32 e '7t« < 0, 20). Também possuem uma t.endência semelhante, o (lue indica um

coinpoitainento liontogêneo nos diferent.es problemas.
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

45

40

35

30

25

20

15

10 N
100 200 300 400 500 600

Figura 3.13: Número de problemas com baixas penalidades versus tamanho da população

n' de gerações

480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280

350

100 200 300 400 500
N

600

Figura 3.14: Número médio de gerações da melhor solução versus tamanho da população

Os gráficos acima. confirmam a conclusão dos outros dois anteriores: populações com
mais de 100 indivíduos possuem melhores resultadosl o primeiro indica. também que a
faixa dentre 275 e 475 indivíduos possui um desempenho ainda um pouco superior.
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Podemos concluir que os melhores result.ados encontrados e os intervalos de tamanho
mais vantajosos são:

Tabela 3.7: N/melhores resultados para o tamanho da população

3.7 Conclusão

Portanto, para problemas de minimização em caixas, segundo os resultados obtidos,
convém que os parâmetros estudados estejam nos seguintes intervalos:

Valor médio P7'íncipaZ ínteruaZo

Tabela 3.8: Principais resultados do capítulo

Nos próximos capítulos serão determinadas as faixas com melhores resultados para
problemas de otimização com restrições e multa-objetivos.

p. 0,95 0,80 a 1,00
p,. 0,020 0,020 a 0:040
JV 275 125 a 300

n' de gerações > 390

N in,te'r..tJalo

penalidade normalizada média 200 100-300
penalidade total normalizada 300 125-300

número de problemas com baixa penalidade normalizada 275 100-300

número de gerações, dentre as menores soluções 300 100-300
tamanho médio e intervalo principal 275 125 a 300



CAPÍTULO 4

Problemas com restrições

Um problema geral de otimização com restrições contém, além dos limites das variáveis,
restrições lineares e não lineares, de igualdade ou desigualdade.

Os métodos para solucionarem esse tipo de problema se diferenciam pelo modo de tra-
tar as restrições. Os modelos tradicionais de otimização procuram transformar problemas
restritos em problemas com restrições de caixa, através da eliminação das restrições por
penalizações (quadráticas, logarítmica, etc.). Então, a partir de uma única solução inicial,
esses algoritmos, em princípio, devem caminhar em direção a um ótimo local.

Uma vez que os Algoritmos Genéticos não trabalham com uma única solução a cada
iteração, mas com conjuntos de indivíduos, os métodos tradicionais precisam ser modifica-
dos. Outros algoritmos especíâcos, apoiados nas características dos Algoritmos Genéticos,
foram propostos nos últimos anos. N/lichalewicz e Schoenauer j191 e Coello Coello l21
apresentaram artigos com os principais métodos conhecidos e uma análise crítica de cada
uln. Nesses trabalhos, os métodos foram agrupados em quatro categorias:

e que preservam a factibilidade das soluçõesl

e baseados em penalizaçõesl

e outi'as iltaneiras de aboi'dai' as soluçõesl

e l-híbridos

A seguir encont.ra-se villa breve descrição de cada categoria

49
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4.1 Métodos que preservam a factibilidade das soluções

São métodos que, a pa-rtir da eliminação de restrições ou de operadores específicos, geram
apenas soluções factíveis. Ou seja, a partir de uma população inicial, onde todos os in-
divíduos são factíveis, as futuras gerações também serão factíveis. Geralmente, utilizam-se
varia\,eis reais, que possibilitam o desenvolvimento dos operadores especíâcos de mutação
ou recombinação para cada problema.

4.1.1 Genocop

O Geqocop (GEnetic atgoüttLm for Numerical, Optimizüti,on oj COnstraixed Problema), de-
senvolvido por Nlichalewicz e Janikow (1991), trabalha com essa estratégia em problemas
com restrições lineares. As restrições de igualdade são utilizadas para eliminar algumas
variáveis e formar um problema equivalente, apenas com restrições de desigualdade.

O Genocop trabalha com variáveis reais e, como o problema equivalente possui uma
região factível convexa, os operadores garantem que pais factíveis gerem apenas filhos
factíveis. Geralmente a recombinação dá-se através da combinação convexa.

O método apresenta principalmente duas desvantagens: trabalha apenas com restrições
lineares e necessita de uma população inicial factível, o que pode não ser fácil de obter
dependendo das restrições de desigualdade.

4.1.2 Searcháng olhe boundarZ/ o.f/easábZe regiam (Busca da fron

tetra da região factível)

Outro método que preserva a factibilidade das soluções é a Busca da fronteira da região
factível, que possui o objetivo de detectar com precisão os limites da região factível. Colho
alguns problemas possuem soluções na fronteira, esse método pode ajudar a explorar a
legião factível com maior eficiência.

A partir de uma população inicial fact.ível e com ç'ariáveis reais, esse método tra-
balha com operadores de mutação e recombinação que são determinados a partir das
restrições, de iliodo (lue gaiantaln que a nova população pert.ença à região factível. Uma
aplicação imediata desse ]nétodo é para problemas com apenas uma. restrição: com algu-
mas iTtodificações, essa restrição pode ser convertida em uin operador de n\utação ou de

-rn.«t.iDârãO

Apesar cle eficiente, esse método dificililiente pode sei' generttlizado. Geralmente
clesenvolvetn-se operadores complexos e específicos para um único problema.
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4.2 Métodos baseados em penalizações

Os métodos mais comuns para problemas de otimização com restrições são os baseados
em penalizações:

e cas restrições são transformadas em uma função penalidade que vale zero para uma
solução factível e é positiva para uma infactível.

8 o valor da penalidade é proporcional à distância da solução à fronteira da região
factível ou equivalente a quanto foram violada as restrições.

Assim, um problema com restrições transforma-se em uin problema de minimização
em caixas:

/(f) (f) + @(F)
sujeito a:
[ < z < 'u

onde:

tÉ é a penalidade no ponto z

Geralmente a penalidade é obtida diretamente a partir das restrições, como mostra o
exemplo abaixo:

P

ó(/) - >ll: «. ' .H:(í) + >ll: z': ' a:(f)
onde:

H:(:Í) À:(Í)I", l 5; Í .$ m
c:(í) g.(/)I'', l $ { $ p
ai e bi são const.antes (geralmente positi'ç'as)

a e # normalmente valem l ou 2

Os métodos piopost.os na última década iesttnlein-se ein algumas variações do exentplo
anterior



52 Problemas com restrições

4.2.1 Método de penalidades estáticas

Proposto por Homaifar, Lai, e Qi(1994), baseia-se no princípio de que cada restrição
possui diversos níveis de violação. Assim, determinam-se quantos (k) e quais são os níveis
de cada uma das restrições ({), associando-se um coeficiente de penalidade Rki. O método
trabalha somente com restrições de desigualdade; todas as restrições de igualdade são
utilizadas para eliminar variáveis. A partir de uma população inicial aleatória, calcula-se
o valor de cada indivíduo pela expressão:

/(/) .f(ã') + >ll: R.: . m-j0; g:(f)l:
{-1

P

Apesar do grande número de parâmetros necessários, parece que o método apresenta
bons resultados quando os coeficientes de penalidade são ajustados com precisão; porém,
para fixar os níveis de violação, é necessário um conhecimento prévio do problema.

Kuri(1998) sugeriu um modelo de penalidades estáticas mais simples, onde a penali-
dade de uma solução é proporcional ao número de restrições violadas:

/(:Í)
.f(F) se z é factível

caso contrário

onde:

s é o número de restrições não violadas
.l( é uma constante

m é o número de restrições de igualdade
p é o número de rest.rições de desigualdade

Note que as soluções que possuem o mesmo número de rest.rições violadas, sejam
de igualdade ou desigualdade: possuem a mesma avaliação. Isso acaba dificultando o
processo evolutivo do algotit.mo, pois, não é avaliado o grau de violação de cada restrição
e o método pode, en} alguns casos, não dist.inguir soluções que est.ão próximas (melhores)
das distantes (piores) da região factível.

4.2.2 Método de penalidades dinâmicas

Proposto poi .Joines e Houck (1994). Os coeficientes cle penalidade ciesceni com o número
de gerações:
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/(j') (r) + (.A - t)' é(:f)
onde:

m p

é(:Í) - >: lh:(r)l + >1: m-l0; g:(F)I'
l l

onde:

.A, a e P são constantes
t é a geração do indivíduo f

Os autores sugerem que as const.antes a e P sejam 2 e .4, 0, 5. Esse método possui
menos parâmetros que o anterior, porém os coeficientes de penalidade podem crescer
muito com o aumento do número de gerações (t), dificultando a busca pelos ótimos locais.
Para funções quadráticas, o método possui um bom desempenho.

4.2.3 Genocop ll

O GEnetic al,goüthm for Numericüt Optimization of COnstrained Problema ll ol ptoposho
por N'lichalewicz e Attia (1994). Trata-se de uma evolução do Genocop (ou Genocop l)
inspirada no Sãmu/atei .4nnea/áng. As penalidades aplicadas crescem comi o número de
gerações, através da redução da "temperatura" do sistema:

.f(í, ') - /(:í) + :«'(/)
onde:

m p

@(f) - >ll: lh:(Í)l: + }l: m-l0; g:(j')I'

r é a temperatura do sistema
l l

A população inicial consiste em inúmeras cópias de uma única solução (lue satisfaz as
iestiições lii-leaies. O decréscimo da temperatura é feito paulat.inainente, a cada geração,
a partir de uni \dor inicial ro até uin final r/, cluaiido a busca teilnina.

Os autores sugerem o seguinte resfrianlent.o:
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7l+i = 0, in
n - o, ooo001

A técnica proposta por Nlichalewicz e Attia é eficiente, no entanto exige tuna fase
inicial onde geram-se pontos que satisfazem todas as restrições lineares (de igualdade ou
desigualdade), como no Genocop 1, e também operadores especiais que garantam que as
novas gerações satisfaçam essas restrições. No entanto, o método é muito sensível aos
valores e à velocidade de resfriamento do sistema.

4.2.4 Método de penalidades adaptativas

Proposto por Bean e Hadja-Alouane (1992), onde a penalidade dos indivíduos de uma
geração é influenciada pelos melhores das últimas gerações:

m P

.f(f) (f) + .X(t)(}: lh:(í)l + 1>: m-j0; p:(Z)I')
ll

onde À(t) é atualizado a cada geração t

Í a..X(t) s'Ü CQV (t-A+l) $á$t
À(t+l) D,À(t) seó:#QV(t-k+l)5;Í$t

l À(t) caso contrário
onde:

õ: é o melhor indivíduo da geração {

Pi e /32 são constantes, tais que Pi, /32 ), l e Pi 7é P2
k é o número de gerações avaliadas

Deste modo, o método reduz o coeficiente cle penalidade (quando os melhores indivíduos
das últ.imãs k gerações são todos faca.í'leis e o atunenta, (quando são infact.íveis. Se lias
tlltil)las k gerações hou't'e l-melhores indivíduos fact.íveis e infact.íveis, o coeficient.e .X(t) hão
é altera(!o.
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Para implementar esse método, as principais dificuldades são estipular o número de
gerações avaliadas k e os coeficientes Pi e Pu, fatores que claramente inftuenciain os resul-
tados.

4.2.5 Pena de morte

A maneira mais fácil de lidar com as soluções infactíveis é elimina-las, ou seja, todas
possuem aptidão zero. Os experimentos realizados por Nlichalewicz (1995) indicam que
esse método possui uma eficiência baixa e o desvio padrão das soluções é relativamente
alto. Coit e Smith (1996) concluíram que os outros métodos de penalidade possuem um
melhor desempenho. De fato, sabe-se que as soluções infactíveis possuem informações que,
combinadas com outras soluções, podem levar a boas regiões factíveis (são importantes
caminhos para o a-lgoritmo)l ou seja, a perda dessas informações empobrece a busca.

4.3 Outras maneiras de abordar as restrições

Os métodos a seguir baseiam-se em diferentes tratamentos das restrições. Alguns conside-
ram cada restrição de uma vez, outros acrescentam distintas penalizações ou distinguem
as restrições em lineares e não lineares.

4.3.1 Memória de comportamento

O beAauÍoraZ mem07 met/zod, proposto por Schoenauer e Xanthakis (1993), considera uma
restrição por vez. Quando uma percentagem da população é factível para essa restrição,
passa-se a considerar a seguinte. O pseudocódigo do método encontra-se a seguir.
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:> Gere uma população aleatória

:» Seja .j = l
:+ Evolua a população, até que uma porcentagem

@ seja factível para a primeira restrição

/(í) - g:(f)
onde:

il/ é suficientemente grande

::> .j

:+ Evolua a população, até que haja uma proporção
@ de indivíduos factíveis

à j-ésima restrição. Os pontos que não
satisfazerem às restrições anteriores

(gt(f), ..., gj-i(í)), devem ser eliminados.

/(í) - g (:f)

onde:

M deve ser ajustado a cada geração
:> Se .j < m, repita os dois passos anteriores.

Caso contrário, evolua a população atual

otimizando diretamente a função /(f)
e rejeitando os indivíduos infactíveis

Alguns fatores iníiuenciain este !método, como a ordem escolhida. para- as restrições
e a porcentagem é . Observe que a penalidade de morte é utilizada diversas vezes no
processo, pois, o método guarda na memória todas as restrições que já foram analisadas.

4.3.2 Método da superioridade dos pontos factíveis

Proposto por Powel e Skolnick (1993), baseia-se nos métodos tradicionais de penalizações,
onde os indivíduos são avaliados por:
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/(F) se 7 C Q

.f(Z) + , . (ET lh:(í)l + ET maxj0; g:(í)l) se ç2

/(Z) + « . (ET lh:(f)l + Ei maxj0; g:(Z)l) + O(t, Z) caso contrário

.f(/) -

onde:

O(t, /) é um termo adicional para os indivíduos infactíveis, quando Q # 0:
m p

Emin .f(ã') + r . (
ícRn--ç2' ' ' ' A:(í)l + }: m«'l0; g:(ã')l)}O(t, í) mqB /(:f)F€Q

r é uma constante

té a geração do indivíduo Z

Em outras palavras, o termo O(t, F) garante que todos os indivíduos factíveis da
geração t possuam melhor ou igual avaliação do que os infactíveis, ou seja, /(F) $ /(©') V
í € Q eÚ'# Q.

Para problemas em que a região factível representa apenas uma pequena. porcentagem
das restrições de caixa, o método pode apresentar alguma dificuldade para encontrar
q,-,lllpÃnq fçà ptí\rnic=uvx UYVvu xwvvA T vxu u

4.3.3 Método de penalidade livre de parâmetros

Proposto por Deb K. (2000). Baseado no método anterior, onde a avaliação de um ponto
infnctível não depende do valor da função objetivo neste ponto:

/(:í) -/(y) + >1: 1h:(f)l+ >ll: :n-j0; O:(í)l) + O(t, /)

Pm

l l
onde:

.«,-lr
se f C Q

/(f) se Zi í tal que F c f2

/(í) + :naxí.o {/(F)} caso contrário

Note (lue o método é semelhante ao anterior, poiéln os termos deferentes às iest.lições
não possuem o coeficiente de penalidade r. O teimo O(t, i') continua garantindo que,
em mina geração f com indivíduos factíveis e iiifactíveis, todos os factíveis seixo melhores
avaliados (lue os infactíveis. A aptidão de uni infactível não dependerá cla função objetivo
neste ponto. mas sela infiuenciacla pelo pior indi'ç'íduo hctível



58 Proa.lemas com restrições

4.3.4 Genocop lll

O Gen,etic algo'üthm jor Nuntedcat Optimization ojCOl\strained Probtems 111 \(i\ ptopos\o
por Michalewicz (1996). Trata-se de uma evolução do Gezzocop /. O método trabalha com
restrições lineares e não lineares, onde duas populações separadas se desenvolvem e a
avaliação dos indivíduos de uma afeta a aptidão dos da outra.

A primeira população .fs consiste em pontos de busca S que satisfazem apenas cas

restrições lineares: com as restrições de igualdade, eliminam-se algumas variáveis do pro-
blema e, com as de desigualdade, são determinados os opera-dores de mutação e recom-
binação, de modo que t.odes os indivíduos satisfaçam as restrições lineares. Observe que
essa parte do método é idêntica ao Genocop /. Seja -F o conjunto de pontos que satisfazem
as restrições lineares e Q o conjunto factível; então ç2 C F.

A segunda população Ph consiste em pontos de referência R qite satisfazem todas
as restrições. Os pontos de referência Õ por serem factíveis, são avaliados diretamente:

Os pontos de busca R se forem factíveis (g C Q), também serão avaliados diretamente:
/(sq = /(sg. Caso contrário (J C -F -- Q), é selecionado, pelo método da roleta, um

ponto de referência f; pontos aleatórios entre r- e J são gerados, a partir de uma seqüência
aleatória de números reais a entre zero e um: z' = aJ+ (l -- a)C a C (0; 1). O primeiro Z
factível (Z € Q) determina a avaliação do ponto g /(sg = ./(.4 = /(z8. O ponto z' pode
substituir o ponto de referência f' caso tenha uma melhor avaliação (./(z8 < ./'(rO) ou, caso
contrário, com uma probabilidade p.,, pode substituir ã

O Genocop 111 apresenta algumas vantagens com relação a outros métodos:

/(0/(Õr 7'

B todos os indivíduos são avaliados diretamente pela função objetivo, evitando possíveis
influências de penalizaçõesl

B possui poucos parâmetrosl

e possui sempre uma população factívell

e as vizinhanças dos melhores pontos de referência são exploradas com maior freqiiência.

No entanto, o Genocop /// inicia o método com uma população factível e requer
operadores especiais pala evoluir os poi.ttos de busca.
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4.4 Métodos híbridos

São métodos que combinam o Algoritmo Genético com outras técnicas de otimização,
como, por exemplo, o método de Lagrange, heurísticas ou metaheurísticas (scatter seara/z,
busca tabu, ant co/ony, etc.). A seguir encontram-se alguns exemplos dessas técnicas.

4.4.1 Multiplicadores de Lagrange

Adeli e Cheng (1994) propuseram um Algoritmo Genético baseado na sequência de mini
mização de Lagrange:

.f(/) -/(f)+ ; }:'7:lma*j0; g:(F)+ p:ll'

onde:

'yi e pi sã.o parâmetros associados à i-ésima restrição

O termo pi é definido a partir da máxima violação da restrição á nas gerações anteriores.

O coeficiente 'yi deve crescer ao longo da busca. Os autores sugerem um parâmetro
P > 1, que multiplica '7{ a cada geração.

Kim e Mlyung (1998) propuseram um algoritmo combinando com o método lagrangeano
aumentado. Durante a primeira fase do algoritmo, as soluções são avaliadas pela função:

.f(f) -/(í)+ ;(}ll: lh:(í)I'+ >: maxj0; p:(í)l:)
onde:

C' é uma col)stante

l l

Essa fase tem o objetivo cle gerar soluções factíveis: (quando há lun número suâciente,
o procedinieiit.o proposto por Adeli e Chame passa a ser usado.

O número de parâmetros e os respectivos a.justes são as principais desvantagens desses
métodos.
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4.4.2 Otimização aleatória

O C'o/!strained optimizalíorz by random euoZuÉÍon (CORE) foi proposto por Belur (1997).
'rata-se de uma técnica híbrida combinando um algoritmo evolutivo com outro qualquer
de otimização sem restrições.

Quando o algoritmo evolutivo possui uma solução infactível, a seguinte fullção é mi-
nimizada:

c'(z) h?(í) + )l: pj(z)
leal .jeC2

onde:

C': l, . . . ,«./lh:(Z) > cc}
02 = {.j 1, . . . , q/gj (Í) > 0}
ca é a tolerância para as restrições de igualdade h{(ã')

A menor solução encontrada substitui a infactível.

Para alguns problemas esse método pode não ser vantajoso, pois, reparar soluções
infactíveis nem sempre é um processo simples e o custo computacional do método pode
ser alto.
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4.4.3 Sistema imune

Fbrrest e Perelson (1991) exploraratn o modelo de imunidade, onde uma população é
evoluída através de um conjunto de antígenos, formando anticorpos (melhores soluções).

Smith et al. (1992) propuseram um modo de manter a diversidade em funções multi-
modais e Hajela e Lee (1995) estenderam esse modelo para funções com restrições, cujo
pseudocódigo encontra-se a seguir.

:> Gere uma população aleatórias calcule para cada solução o valor
da função objetivo e a soma das restrições violadas

:> Separe as soluções factíveis das infactíveis. Ordene cada
grupo a pa-rtir do valor da função objetivo. Calcule o valor
«nÁHin Hn nl nlinpãn daQ e..lllnÃnq fç,ntívoiaw\fuv ULLU uvxLbqívvu xwvux T uxu

:> Escolha um número de soluções factíveis que possuem aptidão
próxima ao valor médio calculado no passo anterior e as separe

em uma nova população. Elas serão chamadas de antígenos
.-. A. .nl...Ã.. ;nfnn rn;a oar ,-. ...}.,...+;''l.. a -;.....l..;,. Hn
--7' J iD D\lAiA\rvtrD iiiiai\#ui v\#iD É)vi CA\J i)iAXJiiivui\.iac) c& h)iiiiLiichiycbv \x\#

um sistema de imunidade, gerando anticorpos com relação aos
antígenos do passo anterior. Essa simulaçã.o produz uma

]l'\na,-iBIAn'.'- aAvn mannv'a17 rinlnnnn'- rq'.o pnç:+pqr'i/\r)aOCtl/l/t/l/tlic \Íafu \.f /lll lllçllvl ço v içixaP\í\z\;o \,lcLO l ç/oull\vç

:> Forme uma população com os indivíduos factíveis e os melhores
da subpopulação do passo anterior. Aplique o Algoritmo

Genético com a aptidão igual à função objetivo

A simulação de um sistema de in)unidade t.enta transformar as soluções infactíveis
através de algumas factíveis (ant.ígenos). Há inúmeras nlaneiias de realizar esse processo.
Pode-se escolher todos os indivíduos infactíveis ou apenas algtms, próximos à aptidão
média dos infactíveis, por exemplo. A inaneita dais simples de transfoiiná-los eni anti-
corpos é realizar uma troca de genes (recombinação) com os antígenos.

As principais dificuldades do método são gei'ar indivíduos factí'ç'eis utl população inicial
e o seu desenlpeliho (luando a proporção entre fact.íveis e infactíveis é niuit.o grande.
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4.5 Escolha do método e problemas teste

Os métodos anteriores possuem características diferentes e podem ser mais ou menos adap-
tados para diferentes tipos de problemas. Como será resolvido um conjunto de problemas
teste, procuramos selecionar um método que pudesse ser implementado facilmente para
diversas funções; ou seja, os métodos em que os operadores (mutação e recombinação)
devem ser especíâcos pala cada tipo de problema foram descartados.

Dentre vários métodos possíveis e que parecem eficientes, optou-se pelo À/étodo de
Penalidade Livre de Parâmetros. N'liettinen, Nlákelã e Toivanen (2003) informam que
apresenta um bom deseinpenhol segundo os testes feitos, o método dificilmente não en-
contra soluções factíveis e geralmente apresenta soluções próximas da tnelhor conhecida,
em um número não muito alto de iterações j211.

Para estudar os problemas restritos, utilizamos 16 funções, que se encontram no
Apêndice B. Procuramos selecionar funções com características variadas, como mostra
a tabela a seguir:
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4.6 Probabilidade de recombinação

Todos os problemas testes foram resolvidos nos três cenários (A, B e C -- seção 3.1) com
a mesma função penalidade apresentada para os problemas de minimização em caixas.
Os resultados encontram-se no Apêndice B.

h

0.90.6 0.7 0.8

Figura 4.1: Penalidade normalizada média versus probabilidade de recombinação

'Y'n

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 4.2: Penalidade total normalizada uerstls probabilidade de recombinação

A penalidade t.otal normalizada indica que uma alta probabilidade de recombinação
(entre de 0,76 e 1,00) tende a. gerar melhores resultados ('yt. < 0,43). A penalidade
norinalizacla média possui uma "t.endência" a diminuir com o aumento cla. probabilidt\de
de ieconibinação, o blue confiinia a conclusão anterior (?« < 0, 15 para piobabiliclades de
iecoinbinação (te 0,8 a 0,98).
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Do mesmo modo que os problemas de minimização em caixas, a diferente oscilação
dos gráficos provém da diferença conceitual entre as duas medidas. A penalidade norma-
lizada média tende a apresentar uma curva suave (por ser uma média), atribuindo um
peso semelhante para cada problema. Já a penalidade total normalizada é influenciada
por alguns problemas com alta penalidade bruta (piores soluções), o que intensifica as
oscilações do gráfico.

Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir.

ri.' de problemas

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 4.3: Número de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de recom
hinnrãn
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n' de gerações

410
400
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380
370
360
350
340
330
320
310

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 4.4: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de recom

Graficamente, observa-se que o número de problemas com baixa penalidade tende a
crescer, possuindo bons resultados para probabilidades acima de 0,84 (acima de ll proble-
mas). O número médio de gerações, para os melhores resultados, oscila aproximadamente
entre 310 e 360 independentemente da probabilidade de recombinação. O desvio padrão
encontrado foi alto, indicando a necessidade de um número significativamente acima da
média para obter resultados confiáveis.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 4.2: Nlelhores resultados pala probabilidade de recombinação

p. lutem)alo
penalidade normalizada média 0,92 0,80 a 1,00

penalidade total normalizada 0:82 0,80 a 0,98
rlúmero de problemas com baixa penalidade normaliza.da 0:84 0,84 a 1,00

número de gerações, dentro as menores soluções 0,92 não há

probabilidctde wtéd'ia e ã'éter'calo pv"i'ncãpat 0,88 0,84 a 0,98
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4.7 Probabilidade de mutação

O resultado geral pala as funções com restrições encontra-se no Apêndice B

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura Penalidade normalizada média versus probabilidade de mutação

7'n

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura 4.6: Penalidade total normalizada versus probabilidade de mutação

Graficamente, observa-se qlte a penalidade normalizada média possui bons resultados
coltl uma probabilidade de mutação ent.ie de 0,005 e 0,050 (1« < 0, 23)e, a penalidade
total normalizada, geialinente ent.re 0,010 e 0,105 (?« < 0, 15). Note (lue os grá.focos

possuem tendências semelhantes, porém um é mais suave e o out.ro, mais acentuado; an-tbos
inostit\ln (late mina piobabilidacle alta ou igual a. zero geram res\lltados ruins. Conclui-se
(lue a mutação ajuda na busca pela melhor solução. poiéin, com altas probabilidades, t\
con'çeigêiicia do algoiitmo é afetada.



Problemas com restrições

Os gráficos dos OJ.ttros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura
rn i it n pã n

Número de problemas com baixas penalidades persas probabilidade de

n' de gerações

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura 4.8: Núnieio médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de mutação

Graficamente, observa-se (lue o número de problemas com baixas penalidades possui
bons result.ados para probabilidades de mutação entre 0,005 e 0,050 (acima de 25 proble-
mas). O número médio de gerações oscila entre 200 e 250 para os melhores result.idos.
Novamente o desvio padrão encontrado foi alto, indicando a. conveniência de uin número
significtttivanlente acima da média pala obter resultado coníiá.veis. Qualiclo a probabili-
dacte de mutação é zero, o ntét.odo iapidainent.e converge pari\- uma solução ruim, o (late
mostra a importância deste operador
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Pode-se concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 4.3: Nlelhores resultados para probabilidade de mutação

p. /nteruaZo

penalidade normalizada média 0,045 0,005 a 0,075
penalidade total llormalizada. 0,065 0,010 a 0,105

número de problemas com baixa penalidade normalizada 0,020 0,005 a 0,050

número de gerações, dentro as menores soluções 0,020 > 0,005

probabilidade wtédia e intervalo p'rincipat 0,038 0,010 CL 0,050
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4.8 Tamanho da população

O resultado geral para determinar o melhor tema.nho de população encontra-se no Apêndice
B

100 200 300 400 500 600

Figura 4.9: Penalidade normalizada média t;ersus tamanho da população

y'n

0.31

100 200 300 400 500 600

Figura 4.10: Penalidade t.otal normalizada versus tamanho da população

A penalidade notinalizacla média indica, graficamente: que populações de 100 a 525
indivíduos possuem boas soluções (?. < 0: 34).

Já a penalidade t.otal not-nializacla possui bom clesenapenho com populações entre 100
e 225 (?. < 0: 31).
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

22
20
18

16
14

12

10

8

6
100 200 300 400 500 600

Figura 4.11: Número de problemas com baixas penalidades versus tamanho da população

.no Hp nprnr'apc

100 200 300 400
]v

500 600

Figura 4.12: Número médio de gerações da melhor solução versus tamanho da população

O primeiro gráfico indica que populações entre 125 e 275 indivíduos possuem bons
resultados (acima de 17 problemas). O número de gerações necessárias ficou entre 240 e
340 pala populações acima de 100 indivíduos.
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Pode-se concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
tamanhos mais vantajosos sã.o:

Tabela 4.4: Nlelhores resultados para o tamanho da população

4.9 Conclusão

Para problemas de otimização com restrições, podemos concluir que os parâmetros os
principais intervalos para os parâmetros estudados são:

Major médio P7qncíl)aZ interuaZo

Tabela 4.5: Principais result.idos do capítulo

Pode-se observar que os resultados são muito semelhantes aos dos problemas de mini
mizaÇao ein caixas.

p. 0,88 0,84 a 0,98
p,. 0,038 0,010 a 0,050
]V 210 100 a 275

n' de gerações > 360

N in,te.mato

penalidade normalizada média 225 100-300
penalidade total normalizada 275 100-275

número de problemas com baixa penalidade normalizada 150 100-300
número de gerações, dentro as menores soluções 200 100-300

;a'mcL'nh,o 'médio e inteT'unto p'ünc'tput 210 100 a, 2'75



CAPÍTULO 5

Problemas Multi-objetivos

Todos os problemas estudados nos capítulos anteriores apresentavam apenas um critério
a ser otimizado, pelo qual, através da função objetivo e das restrições, era medida a
aptidão de cada indivíduo da população. No entanto, no mundo real, muitos problemas
são marcados pela presença de vários objetivos conftitantes e seria um empobrecimento
reduzi-los a uma única função a ser otimizada.

Normalmente a decisão sobre qual é o melhor resultado dentre vários objetivos é o
resultados de uma pompa-ração de várias boas soluções. Os algoritmos evolutivos, por
trabalharem com populações de soluções, retratam de um modo apropriado a natureza
deste tipo de busca, pois geram um conjunto de boas soluções em um único processo. Já as
outras técnicas tradicionais exigem vários processos para encontrar um número suficiente
de bons resultados.

Algumas aplicações recentes desse tipo de otimização foram estudos de coeficientes de
arrasto em projetos de asas de avião 1221 1231 j2SI, problemas de seqiienciamento de
produção j161 1241, estLtdo de projetos de estruturas jll e problemas de logística 1261.

Para compara-r os diferentes objetivos, alguns algoritmos trabalham com a noção de
utilidade ou valor de cada solução. b'ata-se de uma analogia ao processo intuitivo de
avaliação do ser humano, que geralmente atribui graus de importâncias para as diferentes
características ou peso para cada unl dos objetivos. Os melhores projetos são aqueles que
possuem um maior valor ou utilidade.

Zitzler, Deb e Thiele 1281, Zitzler, Lauinanns e Bleuler 1201 e Coello Coello l31
realizaram est.udos compa-nativos e análises crít.ices dos principais métodos conhecidos.
Nesses trabalhos, os métodos foram classificados ein três cat.egorias principais:

e métodos blue agregam os objet.avos em uma única função

e outros n-tétoclos não baseados no conceito cle Pareço

73
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e métodos que utilizam o conjunto ótimo de Paieto

5.1 Métodos que agregam os objetivos em uma única
função

A abordagem mais simples para otimização multi-objetivos t.ente unir os diversos objetivos
ein uma única função. Como o Algoritmo Genético básico trabalha com uma única ftmção
objetivo, a abordagem mais imediata sugere uma combinação dos objetivos (através de
somas, multiplicações ou outras operações) para calcular diretamente a aptidão de cada.
uma das soluções.

Em princípio, esses métodos perdem a informação de cada um dos objetivos e, even-
tualmente, priorizam alguns em detrimento de outros, nem sempre gerando os melhores
resultados. Também é importante ressaltar que em diversos casos, a priori, não se pode
ponderar os objetivos e deseja-se obter informações de cada objetivo e de cada solução
para se tomar decisões.

5.1.1 Agregação de objetivos por pesos variáveis

Proposto por Hajela e Lin (1992), onde a função objetivo é determinada pela soma pon
derada entre os A objetivos:

k

.f(r) - >1:a.
l

/t (Í)

onde:
k

E
l

Como os resultados variam de acordo com os coeficientes ai, pode-se resolver um
piobleina diversas vezes, utilizando diferent.es conjunto de coeficientes, e analisar cada um
dos i-esultados gelados.

Out.ia possil)iliclacle de evit.ar (]ue alguits objetix'os sejam ])i'i'ç'ilegiados é garantir (iue
todos teiihttni a niesnla OI(tem (le grandeza. Assim, a seguinte função seria lllinimizada:
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.f(g) - }l: a:/.(f) ' ':
onde:

ci é uma constante proporcional a cada objetivo {

k

l

A principal desvantagem do método é determinar coeficientes a.propriados pala cada
problema. Por outro lado, a .Agregação de oóÜetiuos por pesos uadáueás é, do ponto de
vista computacional, muito eÊciente e pode ser utilizada para gerar uma população inicial
pa-ra outros métodos.

5.1.2 Goal programming

Trata-se de uma técnica antiga aplicada ao Algoritmo Genético, desenvolvida por Chames
e Cooper (1961) e ljiri(1965), onde se estipula uma meta para cada objetivo. Esses valores
são incorporados à função objetivo, que minimiza a diferença absoluta entre o valor de
cada objetivo e a sua meta:

k

/(z) - >1: /.(:í) zl
l

onde:

Z é a meta de cada. objetivo ã

Quando as metas estipuladas são próximas às melhores soluções para um probletba,
o método é eficiente. No entant.o, (luando não há um conhecimento prévio do problema,
as metas podem influir prioriza.ndo alguns objet.avos. Dependendo da região factível, o
método pode ser ineficiente.

5.1.3 Goal attainment

Nesse método se estipulaiii (loas vetores toi e bí. com metas (lue ct\da objetivo /[ deve
alcançar. Para cadtt solução z, o método nlininiiza o seguinte problema:
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mina

sujeito a:

gj(:i') 5; o, J
b: + a . '«,: ? /:(F),ã

k

E l«:i - "
onde:

l

,k

cv é uma variável irrestrita

Quando o método gera um valor negativo para a, então a meta estipulada foi alcançada
e um resultado melhor foi encontrado. Caso contrário, a solução z não atingiu a meta
proposta.

Entre as desvantagens do método, pode-se ressaltar o número de parâmetros e a difi-
culdade, em alguns casos, de distinguir duas soluções diferentes que produzem o mesmo
resultado (a). Por outro lado, computacionalmente, o método é simples

5.1.4 The e-Constraint Method

Prioriza a otimização de um dos objetivos, considerando os demais como restrições do
problema:

/(í) = min .f,(ã')

sujeito a:

/i(í) .$ c{, { 1, . . . , k e ã # r

Esse processo pode ser iepet.ido para diversos ci at.é se encontrar uin valor satisfatório
para cada restrição. Após se calculei a solução pala cada. objet.ivo (r = 1: - . . , X;), pode-se
conipaiar os iesult.idos com os limites ci encontrados. Apesar da simplicidade, o ponto
fra('o do 7'/le :-C'orlslraínZ MelADa é o tempo de processainent.o, piincipalinente (quando
há muitos objetivos.
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5.2 Outros métodos não baseados no conceito de Pa.
Feto

Dentre os vários métodos existentes, serão apresentados os dois principais

5.2.1 Vector Evaluated Genetic Algorithms ( VEG-A)

iKlétodo proposto poi Schaffer (1984), o yEG.Á baseia-se em uma adaptação do soft-
wa.re GÉNESIS (utilizado nos capítulos anteriores e desenvolvido por Grefenstette j141),
onde cada objetivo é utilizado para selecionar uma parte da população que irá reprodu-
zir. Quando todos os objetivos já escolheram os seus reprodutores, estes são sorteados
aleatoriamente para os processos de mutação e recombinação.

A principal dificuldade do yEG,4 é efetuar a busca ein algumas regiões factíveis: por
utilizar cada um dos objetivos diretamente, o método algumas vezes seleciona indivíduos
bons para uns objetivos em detrimento de outros, ou seja, nem sempre otimiza o conjunto
dos objetivos.

Schaífer efetuou algumas tentativas para melhorar o seu método como, por exemplo,
substituir o sorteio aleatório por uma roleta, onde os melhores indivíduos (utilizando os
conceitos do conjunto ótimo de Pareto, explicado nas próximas páginas) possuem maior
probabilidade de serem escolhidos. Porém, quando o problema possui poucas soluções
boas, o método continua apresentando a mesma deficiência.

5.2.2 Ordem Lexicográfica

Nesse mét.odo os objetivos são ordenados pelo programador por ordem de importância. A
solução ótima é obtida otimizando as funções objetivo, começando pela mais importante
(/i(/)), até a última função (.h(/)).

Portanto, o primeiro problema formulado será:

min /i (F)

sujeito a:

gj(í) $ o, .j P
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Seja z: e /i' = .fi(zT) a solução obtida. Então o segui:tdo problema será formulado
como:

min /2 (ã')

sujeito a:

J'- (=)
g](í) $ o, .j P

Seja z; e .8
objetivos:

/2(z;) a solução obtida. Esse procedimento será repetido para os k

min /, (F)

sujeito a:
fl@) f;,t
gj(z').$ o,.j

ã l
,P

A solução obtida no fim, zi será a soluça.o do problema.

Apesar de ter a simplicidade da agregação de ob#etáuos por pesos uaháueás e o l,/EG,'l
a ordem ZezàcográPca sempre privilegiará os primeiros objetivos em detrimento dos outros
Escolher aleatoriamente os objet.ivos equivale a fazer uma soma ponderada por pesos.

5.3 Métodos que utilizam o conjunto (5timo de Pareto

A seguir, apresentaremos três definições necessárias para o conceit.o do conjunto ótimo de
Paret.o.

DET'iNiÇÃo 1: Considere, sem perder a generalidade. uin pioblenta de minimização
mula.i-objetivos com n l,.aria\.eis de decisão e X objetivos:
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«:in/(í) = (/-(f), .&(F),

sujeito a:

h:(f) - 0, ã - 1, . . . , m
gj(í) 5; o, .j

, .ü(Z)), Z c R"

onde z é chamado vedor de decisão. Dizemos que um vetor de decisão a domina uin
vetor de decisão b se, e somente se,

Vã C l,...,A : /,(a)

]J C 1, . . . , k : /,(a) < /,(Z,)

O que será representado por

a -< b

D E.F]NI('Ã0 2 Seja ã um vetor de decisão qualquer

1. 0 vetor de decisã.o a é dito não dominado em um conjunto X se, e somente se, não
há vetor de decisão em X que domina a, ou seja:

] a' C X : a' -< a

2. O vetou de decisão a pertence ao cona lato óÍimo de Farelo se, e somente se, a é não
dominado no conjunto X
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Convém também definir os conceitos de ótimo local e global, analogamente às definições
para- problemas com uln único objetivo.

DEFINIÇÃO 3: Considere um conjunto de vetores de decisão X' Ç X.

1. 0 conjunto X' é denominado um c07Üunto ótámo JocaJ de Farelo se, e somente se,

V a € X', ] um vetor de decisão b
onde:

. ll é a coima euclidiana

c, Õ > 0

b -< «A ló «ll < c A l /(ó) /(a)ll < õ

2. O conjunto X é chamado c07Üwnto ótãmo g/oóaJ de Farelo se, e somente se

V a C X', ] um vetor de decisão b C X : b < a

Note que um conjunto ótimo global de Pareto, não contém todas as soluções "ótimas'
de um problema de otimização com um único objetivo, mas todas as soluções não domi-
nadas. Esse conjunto será chamado de linha frontal do Pareto.

A principal dificuldade dos algoritmos de otimização multi-objetivos consiste em:

e avaliar e se]ecionar bons indivíduos, ou seja, so]uções que levem a encontra.r um
conjunto ótimo de Paretol

B manter a diversidade na população, evitando convergências prematuras e buscando
linhas frontais do Pareto onde as soluções estejan-L bem distribuídas.

Diferentes abordagens foralai propostas para harmonizar esses dois critérios

5.3.1 Multa-objective Optimization Genetic Algorithm (À40G.A)

Piopost.o por Fonseca e Fleming (1993), o À/OG,4 avalia t.odor os indivíduos da população
e atribui aos não dominados a qualificação uin. Os clonlinados recebem como (qualificação
o iiúnieio de soluções (lue os cloininam mais uin.

Após cletelillinar os conjunt.os de pontos (lue possuem a mesma z\pticlão, o algoiitmo
seleciona, pelo método cla roleta, (duais desses conjuntos participação da reprodução. Pala
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evitar a convergência prematura, o algoritmo tatnbéin utiliza os métodos de formação de
nicho.

Por ser simples e eficiente, muitas pesquisas foram realizadas com o A/OG,41 no entanto,
o algoritmo geralmente possui um desempenho inferior aos outros métodos que utilizam
o conceito de Pareto.

5.3.2 Niched Pareto Genetic Algorithm (NPG-A)

O .NPG.A foi proposto por Horn e Nafpliotis (1993). Um conjunto de t soluções da po-
pulação é selecionado para a escolha de um reprodutor. Dois são sorteados e comparados
com as t soluções: se um deles é não dominado e o outro, dominado, o primeiro é escolhidos
caso contrário (ambos são dominados ou não dominados), o que tiver menos indivíduos
da população inteira (não somente dentre os t selecionados) dentro de uma vizinhança o
é escolhida.

A principal desvantagem do ]VPG.4 é a introdução de dois parâmetros, dos quais
dependem a eficácia do métodos por outro lado, geralmente é um método rápido.

5.3.3 Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSG.A)

Srinivas e Deb (1994) propuseram o JVSG.4. As soluções não dominadas recebem uma alta
qualificação. Para manter a diversidade da população, essa qualificação é dividida por um
número proporcional à quantidade de soluções numa vizinhança a de cada uma. Assim,
os pontos não dominados que possuem uma vizinhança menos populosa, possuem maior
potencial reprodutivo.

Os indivíduos nã.o dominados são separados da população. Os outros indivíduos são
classificados em não dominados ou dominados e o n:mesmo procedimento é repetido, sendo
que a qualiâcação inicial do segundo nível dos não dominados será menor que a pior
qualificação dos não dominados do primeiro nível.

Quando a aptidão de todos os indivíduos foi determinada, os reproclutoies são seleci-
onados.

O inét.odo é sensível ao parâmetro para calcular a. vizinha.nça a e, coiiiputacionalmente
é menos eficiente que o i}/OG.A; no entant.o, facilmente o número de objet.ivos pode ser
auinentaclo.
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5.3.4 Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SP.EÁ)

O SP.E,4 foi proposto por Zitzler e Theile (1999). O algoritmo trabalha com a população
que será evoluída e com uma outra externa, formada por parte das soluções não dominadas
de cada geração.

Para a reprodução, o método forma um conjunto com as soluções da população corrente
e as da externa. Cada indivíduo é avaliado pelo número de soluções que ele domina,
garantindo que a pior solução não dominada é melhor que qualquer outra dominada.

Uma vantagem do SP-E.4 é não acrescentar nenhum parâmetro, como aconteceu nos
casos anteriores.

5.4 Nondominated Sorting Genetic Algorithm ll

Para o estudo a seguir, foi escolhida uma nova versão do algoritmo desenvolvido por
Srinivas e Deb ]7], o iVondomãnated Sodàng Genetãc ÀZgoht/zm // (.NSGd /7).

O .NSG.4 possui um bom desempenho 1281, porém várias críticas foram feitas à pri-
meira versão:

+ alto c?Isto computacãonaZ; o /VSG.4 possui complexidade O(Ã;N3), onde k é o número
de objetivos e N o tamanho da população, o que eleva o seu custo em problemas
com população grandes;

e ausêrzcáa de e/itásmor alguns resultados 1281 demonstraram que o elitismo melhora o
desempenho dos algoritmos genéticos multa-objetivos, ajudando-os a encontrei boas
soluçõesl

e aumento do número de parâmetros do a/gohtmo; para aument.ar a. diversidade, o
]VSG,4 calcula a quantidade de indivíduos que estão em uma vizinhança o de cada
solução. Em certo sentido, isto acaba dificultando o desempenho do algoritino, uma
vez que os resultados dependem do ajuste deste parâmetro.

Para sanar essas deficiências, foi publicada unia nova versão do método, coinputaci-
onalmente mais simples, com estratégia elitista e sem o acréscimo de paiol-net.ros. Esse
algoiit.ino é descrito a seguir.

1. Determinação das linhas frontais: ao in'tés de siinplesniente contparar os in-
divíduos de unha população para encontrar os não clominaclos, o ]VS(;.A // calcula,
para cada solução ã, o iiúinero de post.os ní qlie a dominam e o conjunto Si de
soluções (luc i doiliina. Esses cál(ulos exigem O(A:JV2) comparações.
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Se n{ = 0, então á é uma solução não dominada. O algoritmo retira da população
todos os pontos não don-finados, que formam o conjunto Ft dos pontos da /ãn/la
/Tonta/ do rateio. Uma vez que estes pontos não pertencem mais a população, eles
não dominam mais os pontos dos conjuntos Si(com ni = 0), portanto para todos
os pontos .j, onde .j C .S. : ní = 0, é reduzida uma unidade de nj. Após isso, os

pontos com nj = 0 , serão separados em um conjunto .H. Quando todos os ponto .j
foram verificados, .17 conterá todos os pontos que formam a segunda /2nAa /ronca/;
este processo será repetido até determinar todas as linhas frontais.

Abaixo se encontra o código do para determinar as linhas frontais de uma geração.

:» seja P um conjunto de pontos

:+ para cada p C P

para cada q C P
:e (p -< q) e«tão

$ - Sp U {q}

senão se (q -< p) e«tão

np :: np + l

se n. = 0 então
Fi

:+ ã ;:= l

se p domina q então

incluir q em SP

se q domina p então

incrementar n.

se nenhuma solução domina p então
p pertence à linha frontal

:+ enquanto .rC 74 0

H-$
para cada p C.IÜ

para cada q C SP

nq = nq

se nç :: 0 então /7 = ]7 U q

para cada elemento p de -rG
modificam-n cada elemento de S,

reduzindo n. em uma unidade

se rzq é igual à zero, então q
pertence ao conjunto H

+1
A à-ésàma linha frontal é formada

por todos os elementos do conjunto H

2 Estimativa da distância dos vizinhos: para est.minar a densidade da vizinhança
cle unia solução, o ]VSG.4 define uma vizinhança a e calcula o número de pontos que
pertencem a esta legião. O ]VSG.4 // ut.iliza ouvia medida: estima esta densa(jade
a part.ir cla distância (los vizinhos, ou seja, a distância. enfie os post.os da niesnla
linha frontal dais próximos à direita. e à es(Incida de unia solução.
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O algoritmo usado para calcular a estimativa de densidade dos pontos de uma linha
frontal encontra-se a seguir.

Seja FJ a. .j-ésÍma linha frontal
:> /

:+ á = 2

/ é o n' de pontos da .j-ésàma linha frontal

:> enquanto i < /
dí=O
á-á+l

::> di = di = oo

:> para cada objetivo k

dista.ncia inicial

pontos extremos são sempre selecionados

,(/ - lpara ã - 2

1)1 calcula-se a estimativa da distância.ü(í + i) - .A(ídi= di

3 Avaliação das soluções: o processo de seleção baseia-se em uma avaliação de cada
ponto. Para comparar as diversas soluções, o ATSG.4 /7 utiliza os dois conceitos
apresentados anteriormente: as linhas de não dominância e a distância dos vizinhos.

Se um ponto z pertence a uma linha frontal de menor índice que outro g/, então z
será tnelhor que g e, se as duas soluções pertencem à mesma linha frontal, então a
solitção que possui maior distância será melhor.
Em outras palavras, seja o operador de pompa-ração (?.) para classificar os in-
divíduos de lama geração. Sejam p e q duas soluções, tal que p C .ZC e q C .l$.
Então:

p 2. q se ({ < .j) ou (à = .j e d, > dç)

4 Laço principal: inicialmente o JVSG.4 /7 cria uma população aleatória no de ta-
manho JV, cine é classificada de acordo comi-l o nível de não dominância (as soluções
da primeira linha frontal possuem avaliação 1, as da segunda, 2 e assim por diante).
O algoritilao inininaizará., ao longo das gerações, a a'ç'aliação das soluções.

Através dos operadores (seleção, recombinação e mutação) cria-se uma no'L'a po-
pulação de filhos Qo também cle tamanho ]V. Uma população Ro, de tamanho 2JV
é fortnada. pela união do conjunto dos pais e dos filhos. Todos os indivíduos são
avaliados e classificados. de tlcordo com o operador ?. , e os N nielhoi'es formação a
nova população Pi. Os novos pais geração os próximos filhos (?l e assim por diante.
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A seleção dos pais que irão gerar a população de alhos (2 é feita por sorteio: com
igual probabilidade para todos, norteiam-se dois pais e o mais apto é selecionado.

A seguir se encontra o pseudocódigo com o laço principal do NSG,4 //.

:> Rt pais e filhos formam uma única
população
todas as linhas não dominantes

são calculadas -F = (FI, F2, . . .)

::> r' = linhas não dominantes (Rt)

:+á= l

:+ enquanto IPt+il < JV enquanto que o tamanho da popu-
lação dos novos pais é menor que N
calcula a distância dos vizinhos

na ã- ésãma !ilha não dominante

inclui a ã-ésãma linha no conjunto
dos candidatos a futuros pais

cálculo da distância dos vizinhos (-FI,)

P-.-i= P...iU a

á-ã+l
:» ordena (Pt+l, ?«)

+ pt-...: lo : nl
ordena a nova população
os ]V melhores indivíduos serão

os novos pais

através dos operadores de seleção
geram-se os novos filhos

:+ Qt+i - nova população (Pt+l)

:> t = t + l

Finalmente, a. partir do conhecimento detalhado do funciona.mento do JVSG,4 /7, pc>
demos avaliar se as deficiências da primeira versão do algoritmo foram sanadas.

As complexidades computacionais das principais rotinas do algoritmo são:

. classificação das linhas não domina.ntes: O(kN')

e cálculo da. dist.anciã dos vizinhos: O(kNZogJV)

. orc]e«cimento(2,,): 0(2]V/og(2.N))

Portant.o tt nit\ior complexidade é dada pela classificação das linhas não don)inantes
O(k V'), e é mcnoi que a primeira versão do algoiitmo: O(k.Va).
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O elitismo tanlbétn está presente no NS(;Á//, pois, as novas gerações são escolhi-
das a partir dos filhos e também dos antigos pais, ou seja, sempre as melhores soluções
peimanecein na população.

Já o número de parâmetros do problema não foi aumentado, uma vez que todas as
rotinas, até a estimativa da densidade (cálculo da distância dos vizinhos), não exigem a
participação de nenhum tipo de parâmetro.

5.5 Aplicação do OSGA ll

Para estudar os problemas multa-objetivos, utilizamos 9 problemas que possuem duas
funções objetivo e que se encontram no Apêndice C l81 1281. Procuramos selecionar
funções com características variadas, como mostra a tabela abaixo:

Tabela 5.1: ClonjLmto de problemas teste Nlulti-objetivos

fun,ção dimensão caracteríbtícas do Pateta-ótÍmo

A seguir encontra-se a descrição da primeira ftulção e a população do algoritmo em
algumas gerações para o cenário A. Repare que em 200 gerações o algoritmo está próximo
de convergir e que a população possui uma distribuição uniforme ao longo da curva ótima
cle Pareto (representada pela linha contínua. dos gráâcos).

1 30 convexo

2 30 não convexo

3 30 várias partes convexas não contínuas

4 10 possui 21o ótimos locais

5 10 espaço de busca não uniforme
6 2 multimodal

7 2 várias partes convexas não contínuas
8 2 não convexo

9 2 multimodal; distribuição não uniforme no Pareto
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min(/: (z) , /2 (:«) )

onde:

/:(«) - «:
30

g(") - 1 + 9 }: 3i

h(.f*.g)
g

yl;(:«) (z) . h(/:, g)
0< z <l
O pareto ótimo é formado com g(z) = l

/2 50a geração /2 100' geração
1.6
1.4
1.2

l
H0.8

0.6
0.4
0.2

1.6
1.4
1.2

l
0.8
0.6
0.4
o.2

00 0.2 0.4 0.6 0.8 1

/2 150a geração

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

/2 200' geração
1.6
1.4
1.2

l
0.8 B H
0.6
0.4
o.2

()

1.6
1.4
1.2

l
0.8
0.6
0.4
0.2

00 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figura 5.1: Exemplo de uin problema n-Lulti-objet.i'ço
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Todos os 9 problemas testes foram resolvidos nos três cenários (A, B e C) com uma
ftutção penalidade adapt.ada. Nos capítulos anteriores, foram calculadas as dist.anciãs
entre uma solução e o ótimo e também a diferença de valores da função objetivo nesses
pontos (a descrição da penalidade encontra-se na seção 3.2). Uma vez que a otimização
multa-objetivos procura o conjunto ót.imo de Pareto, neste capítulo será utilizada uma
medida de distância entre uma solução encontrada e a linha ótima de Paieto.

7- ger - N
al +a, g«(z) +(a; +a.).(.f:(:«) - .f:(v))

onde:

3/ é o ponto da linha ótima de Pareto onde /2(y) = .Ó(z)

/i(z) e /i(3/) sã.o os valores da primeira função objetivo para os pontos z e g/
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5.6 Probabilidade de recombinação

O resultado geral encontra-se no Apêndice C

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura Penalidade normalizada média t/ersus probabilidade de recombinação

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 5.3: Penalidade t.otal normalizada versus probabilidade de recombinação

Graficamente, observa\mos blue a penalidade nora-balizada média e a penalidade total
normalizada diininttem com o auinent.o da probabilidade de recombinação. A primeira
medida tlpiesenta bons iesultt\dos pala piobilidacles a partir de 0,70 (?. < 0.36) e a
segunda, a paitii de 0.88 ('7t. < 0, 30).

À.nabos os gláH('os possuem a mesma tendência, sendo a penalidade notlnalizada inéclit\
mais s'nave
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figtua 5.4: Número de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de recom
hinnpãn

n' de gerações

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 5.5: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de iecom
hinnplãn

Observa-se que o número de problemas coill baixa. penalidade tem um crescimento
significa.tive com a probabilidade acima. de 0,88. O nún-leio médio de gerações oscila entre
80 e 1 15 gerações e possui unia leve tendência cle redução com o aumento cla piobabilictade
de recombinação.



5.6 Probabilidade de recombinação

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 5.2: N'lelhoies resultados para probabilidade de recombinação

p. /nteruaZo

penalidade normalizada média 0,98 0,70 a. 1,00
penalidade total normalizada 0,94 0,88 a 1,00

número de problemas com baixa penalidade normalizada 0,98 0,88 a 1,00

número de gerações, dentro as menores soluções 0,98 0,88 a 1,00

probabil,à,dada 'média e 'i'r\te'r"calo pl'i'ncipa1 0,91 0,88 CL 1,00
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5.7 Probabilidade de mutação

O resultado geral encontra-se no Apêndice C

'Yn

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura Penalidade normalizada média versus probabilidade de mutação

0.06

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura 5.7 Penalidade total normalizada versas probabilidade de mutação

Obsei"ç'a-se que a penalidade normalizada. média. e a penalidade tot.al noinializada.
possuem a mesma t.enclência, com bons iesult.idos entre 0,005 e 0,055 (?. < 0, 19 e
'yf. < 0: 06). Ao contrário dos casos ?\ntt-iioles, ambas as cur'ças sao suaves, o (lue ii:t

dica. unl (onlportttnlento semelhante em todos os problemas.
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura
mutação

Número de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de

no dp c,prnrÃpq

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Figura 5.9: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de mutação

Giafican-Lente, observamos que, para probabilidades cle mutação entre 0,005 e 0,030
obtêm-se ntuitos problemas com baixa penalidade (acilnà de 20). O núnlelo médio de
Relações oscila entre 100 e 160 para os nielhoies resultados e: novatnente, o desvio padrão
obtido foi alto.
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Podemos concluir que os melhores resultados encont.Fados, beija como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 5.3: Nlelhores resultados pala probabilidade de mutação

p.. /ater'vazo

pena-cidade nonilalizada média 0,020 0,005 a 0,055

penalidade total normalizada 0,020 0,005 a 0,055
rlúmero de problemas com baixa penalidade norma-lizada 0,020 0,005 a 0,030

número de gerações, dentro as menores soluções 0,020 -
probabilidctde 'média e i'éter'unto p'í"incipctt 0,020 0,005 a, 0,030
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5.8 Tamanho da população

O resultado geral para. determinar o melhor tamanho de população encontra-se no Apêndice
C

0.50

100 200 300 400
N

500 600

Figura 5.10: Penalidade normalizada média versus tamanho da população

y''n

100 200 300 400
N

500 600

Figura 5.11: Penalidade total nonnalizada uerszls tamanho da população

Pela primeira vez penalidades normalizadas apresentaiii tendências distintas: a pena-
licla(le noinializada ntédia indica (late populações menores possuem nlelhoies resultados
e a penalidade total noimttlizada, (late populações giz\neles são dais venta.lobas. Outra
curiosida(le: a penalidade noiilializadtt média não possui uma cuida suave. como eia de
se espetttr.
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No entanto, tal discrepâ.ncia deve-se ao resultado do problema 4: por ter 219 ótimos
locais, trata-se do problema mais difícil, possuindo uma penalidade muito maior que os
outros e influenciando ntuito a penalidade tot.al normalizada. Os gráficos abaixo apresen-
tam os resultados dos outros 8 problemas. Observe que a tendência das duas medida são
idênticas.

0.53

100 200 300 400
N

500 600

Figura 5.12: Penalidade normalizada média (exceto o problema 4) versus tamanho da
população

100 200 300 400
N

500 600

Figura 5.13: Penalidade total normalizada (exceto o problema 4) ue/stls tamanho da
população
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

n' de problemas

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

100 200 300 400 500 600

Figura 5.14: Número de problemas com baixas penalidades versus tamanho da. população

n o Hp crprn r'Ãpc

105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

100 200 300 400 500
JV

600

Figura 5.15: Número médio de gerações da melhor solução uerslzs tamanho da população

Note que os gráficos também possuem insultados distintos: para populações pecluenas,
há mais problemas com baixa penalidade e para populações entre 200 e 300 indivíduos
são necessárias menos gerações pala at.ingir boas soluções.
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Podenaos concluir que os melhores resultados encont.rados, bem como os intervalos de
tamanhos fetais vantajosos são:

Tabela 5.4: Nlelhores resultados pala o tamanho da populaça.o

5.9 Clonclusão

Para problemas multa-objetivos, podemos concluir que os melhores resultados e os prin
cipais intervalos para os parâmetros estudados são:

Valor médio P7qncipaZ {nte7"vazo

Tabela 5.5: Principais result.ados do capítulo

p. 0:97 0,88 a. 1,00
P,. 0,020 0,005 a 0,030
V 100 25a150

rz' de gerações - > 160

N in,teruato

menor penalidade normalizada média 75 25-175

menor penalidade total normalizada 75 25-200
número de problemas com baixa penalidade normalizada 25 25-150

menor número de gerações, dentro as menores soluções 275 225-300

la'rrta'nho w\édi,o e ante'r"'calo p'Fine'tpcL1 100 25 a, 150



CAPÍTULO 6

Conclusões

6.1 Resultados globais

Após considerarmos cada tipo de problema. individualmente, conviria estudar os parâmetros
de modo global, confrontando os resultados de cada capítulo com a média dos resultados.

6.1.1 Probabilidade de recombinação

O resultado geral encontra-se no Apêndice D

resultado globo.l
mimmizaçao em caixasr'nm rpctl'i pape''t". ' \' " 'Y-"

multa-objetívos

0.36

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

Figura 6.1 Penalidade noinializaclt\ média uerstl.s probabilidade de reconibiiitlção

99

"7n

  ,.. . ..

.2
'. .''3''..
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'Y'n

resultado global
mimmizaçao em caixasr'nvn roctripnna"t'\ ' \' Y' 'Y- "

multa-objetívos

0.42

Figura 6.2: Penalidade total normalizada versus probabilidade de recombinação

Graficamente, obsei"gamos que a penalidade nora-balizada média possui a mesma tendência
em t.odos os tipos de problemas: maiores probabilidades de recombinação (entre de 0,80
e 1,00) tendem a gerar melhores resultados.

A penalidade t.otal normalizada apresenta a n:lesma tendência (bons resultados entre
0,80 e 1,00), exceto para os problemas de minimização em caixas, que possui o melhor
intervalo eittre 0,74 e 0:82.

Conforme já foi ressaltado nos capítulos anteriores, a divergência dos gráficos provém
da diferença conceitual entre as duas medidas. A penalidade normalizada média, por
trat.ar-se de uma. média, possui uma curva suave e atribui um peso semelhante para ca-da
tipo de problema. Parece ser uma medida mais adequada do que a penalidade total
normalizada.

BIBLIOTECA DO IME.USP



6.1 Resultados globais

Para comparar a quantidade de problemas com baixas penalidades, os resultados serão
apresentados em porcentagens, uma vez que nos capítulos anteriores foram resolvidas
quantidades diferentes de problemas.

% dê problemas

resultado global
mimmizaçao em caixasr"'\w] rnet T iPÁn"t". ' \' Y' 'Y-"

multa-objetívos

30

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pc

l

Figura 6.3: Porcentagem de problemas com baixas penalidades versus probabilidade de
rPpnmhin nrãn

,,o dP aprn r'Ãpc

45o
400
350
300
250

200
150
100

50

result.ado global
mimmizaçao em cai#lasr"nml rpct ri pape"t". ' \' Y' '\--"

multa-objetívos

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pc

l

Figura 6.4: Número médio de gerações da melhor solução versus probabilidade de recom

binação

O número de problemas com baixa penalidade possui um nítido crescimento cle acordo
com o aumento (la ptobabilidacle cle iecouibinação, apresentando bons resultados a partir
de 0:80. Já pala a geração média da melhor solução, há unia tendência de dedução clo
núnieio dc gerações c'oni o t\utHeuto da l)iobabilidade: (quanto tiiaioi a piobabiliclade (le
ieconil)mação, maior sela a chance de as nielhotes soluções transmitiieni o seu material

  :..:.l
  . ' ~-''''--y:
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gei-Lético para out.ros indivíduos, atiaind(»os para si e ajudando o ót.imo a surgir em um
núineio menor de gerações.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 6.1: Nlelhores resultados para probabilidade de recombinação

p. lute'Halo
penalidade normalizada média 0,94 0,76 a 1,00

penalidade tota.l normalizada 0,80 0,80 a 1,00

número de problemas coill baixa penalidade noinializada. 0,98 0,78 a 1,00

número de gerações, dentro as menores soluções 0,94 não há
probabili,dado 'média e enter'unto p'üncipa1 0,92 0,80 CL 1,00
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6.1.2 Probabilidade de mutação

O resultado global e os gráficos comparativos encontram-se abaixo

''7n

resultado global
minimização en-L caixasr"nrn rnqt ri pÁ qvvt" ' -.' "' 'YVvu

multa- objetívos

0.21

P«
2

Figura 6.5: Penalidade normalizada média versus probabilidade de mutação

resultado global
minimização em caixasr'nrn rnctrinÀPC

uvtxx J' '<v v& 'YVuu
multa-objetívos

0.13
P«

2C0.150.1

Figura 6.6: Penalidade total normalizada versus probabilidade de mut.ação

Nitidamente pode-se observar que tanto a penalidade noiinalizada média cluanto a. pe-
nalidade total normalizada possuem a mesma tendência para todos os t.ipos de problemas
com bons resultados entre 0,005 e 0,050.

 
l

J.Z 1::==:Zs;ic '
U n 0.05 0.1 0.15 (
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Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

% de problemas

resultado global
minimização em caixasr'nm rnct ri nÀn"t". ' \' " 'Y-"

multa-objet.avos

48

0 0.05 0.1 0.15 0

Figura 6.7: Poicentagem de problemas com baixas penalidades uerstzs probabilidade de
«nlltapãn-Y"

n' de gerações

400
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250
200
150
100

50
0

resultado global
minimização em caixas

í"r\rn rr)qtr] r'r]nç]"t". ' \' y' 'Y-"
multi-objetívos

0 0.05 0.1
Pm

0.15 0.2

Figura 6.8: Número médio de gerações da melhor solução t;ersüs probabilidade de muta.ção

Giaficaniente, observa-se (lue todos os t.ipos de problemas possueiii a mesma tendência
no nomeio de ptobletnas com baixa penalidade: bons resultados também com probabi-
lidade de nnitação ent.te 0:005 e 0:050. O número médio de gerações oscila ent.re 200 e
250 para a niéclia dos nlelhoies resilltaclosl lio entanto: entre os tipos de problemas, esse
núiiieio \alia bastante. Convém leinbrai que os desl,ios padrões obt.idos nos capítulos an-
teriores folttm altos e. portanto, torna\-se necessário utilizam iuli iiúmc.ro significativamente
maior dc geitlçõcs do (luc a média pala obter resulta\dos coníiáveis.

 PK.
 

V'.

l l l



6.:1 Resta/fados globais ]05

Em todos os tipos de problemas, quando a probabilidade de mutação é zero, o método
rapidamente converge para soluções ruins, mostrando a import.anciã deste operador para
o bom desempenho do algoritmo. Repare também que para probabilidades maiores que
0,050 o algoritmo necessita de um número um pouco maior de gerações para encontrar as
melhores soluções do que no intervalo com os melhores resultados (entre 0,005 e 0,050).
Pode-se concluir que um número grande de mutações retarda o surgimento da melhor
solução e dificulta o desempenho do algoritmo: as mutações em grande quantidade acabam
mais afastando as boas soluções do ponto ótimo do que aproximando.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela À/lelhores resultados para probabilidade de mutação

p. /nteruaZo

penalidade normalizada média 0,020 0,005 a 0,050

pena-lidade total normalizada 0,020 0,005 a 0,050
número de problemas com baixa penalidade normalizada 0,020 0,005 a 0,050

número de gerações, dentro as menores soluções 0,020 0,005 a 0,050

probabilidade w\édia e i'nte'r"ucLto p'ri'ncipa1 0,020 0,005 a 0,050
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6.1.3 Tamanho da população

O resultado global e os gráâcos comparativos encontram-se abaixo

y«

resultado global
mimmizaçao em caixasr'nln rp'=tripÁnc''t't ' \' y' 'Y-"

multa-objetívos

0.34

100 200 300 400
T

500 600

Figura 6.9: Penalidade normalizada média versus tamanho da população

7'n

.resultado global
mmimizaçao em caixas

r rlm rpctri prxpc"t'l ' \' Y' 'Y-"
multa-objetívos
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Figura 6.10: Penalidade total normalizada uersüs tamanho da população

A pei-taliclade noinlalizada média possui uma tendência semelhante ent.ie os tipos cle
problemas, exceto para os multa-objetivos, e os melhores resultados encont.ram-se entie

A penalidade total normalizada possui bons resultados ente-e 100 a 250.75 e 225
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6.1 Resultados globais

Os resultados dos outros índices encontram-se a seguir

% de problemas

resultado global
minimização em caixasf'r\l'rl roctrlr'rloç!"t". ' \'Y' 'Y-"

multa-objet.avos

100 200 300 400
T500 600

Figura 6.11: Porcentagem de problemas com baixas penalidades versus tamanho da po
pulação

n' de gerações
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Figura 6.12: Número médio de gerações da melhor solução uerstls tamanho da população

Giaficainent.e, observa-se cine a porcentageln média de problemas com baixas penali-
dades acompanha a mesma t.endência. dos resultados dos problemas de minimização em
caixas e com restrições: populações comi mais de 100 indivíduos possuem melhores resul-
tados. Apenas os pioblenias inulti-objetivos possuem tuna tendência opost.a: populações
com menos de 150 pontos apresentam melhores soluções.

.À geração média da niclhoi solução, inostia (lue os problemas niulti-objetivos neces-
sitam geialnieiLte (le 50 a 100 gerações pala encontrei boas soluções e os outros tipos
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de problemas, acima de 300 gerações. Provavelmente, isto se deve ao fato de que en-
quanto os problemas nlulti-objetivos encontram um conjtuito de pontos (entre inúmeros
possíveis da linha ótima de Pareto), os outros buscam uma única solução e, portanto,
necessitam de um esforço maior. Outro fator, que pode ter influenciado os resultados, é
que o Algoritmo Genético utilizado nos problemas mult.i-objetivos é mais sofisticado (e
provavelmente mais eficiente) do que o das outras classes de problemas. Assim, o ilún-mero

de gerações necessárias pode estar influenciado mais pela eficiência do algoritino utilizado
do que propriament.e pelas classes de problemas.

Note também que o número de gerações necessárias diminui no intervalo de 25 a 200
e permanece constante nas populações com mais de 200 pontos, ou seja, quanto maior
o número de pontos, mais cedo surge o ótimo; porém, acima de 200, o aumento da
população não contribui mais para essa tendência. Pode-se concluir que 200 pont.os é o
número suficielate de informações que o algoritino necessita para encontrar boas soluções
em um número razoável de gerações.

Podemos concluir que os melhores resultados encontrados, bem como os intervalos de
probabilidades mais vantajosos são:

Tabela 6.3: Nlelhores resultados para o tamanho da população

N Intervalo
penalidade normalizada média 125 75 a 225

penalidade total normalizada 275 100 a 275

número de problemas com baixa penalidade normalizada 125 > 100

número de gerações, dentre as menores soluções - 100 a 200

la'm,a'nho 'm,ódio e ante'Halo p'üncipctt I'r5 100 CL 200



6.1 Resultados globais

6.1.4 Resultados globais

A tabela a seguir apresenta a média dos resultados dos capítulos ai:tteriores

Valor médio PT'áncípaZ éter"vazo

Tabela 6.4: Resultados globais

p. 0,92 0,80 a 1,00
p. 0,020 0,005 a 0,050
iV 175 100 a 200

rl' de gerações > 400



Conclusões

6.2 Análise de sensibilidade

Até o momento, pode-se concluir que, de um modo geral, os resultados globais divergem
pouco dos de cada tipo de problema. No entanto, ainda. falta uma análise da influência
dos coeâcientes de penalidades nos resultadosl em outras palavras, será que os resultados
não são conseqiiências dos valores adorados para os coeficientes e representam apenas um
caso particular?

Para estudar esta questão, foi feita mina análise de sensibilidade em cada um dos
parâmetros ai(descritos na seção 3.2) ein função dos melhores resultados pala. as penali-
dades normalizadas médias:

1. ai: somente para a medida do tamanho da. população há influência do coeficiente
ai, o que já se era de esperar. O gráfico a seguir apresent.a a variação do melhor
tamanho da população pela variação deste coeficiente.

jv
450
400
350
300
250
200
150
100
50

.resultado global
minimização em caixasr'nrn rock l-ipnpq''t". ' \' Y' 'Y-"

multi-objetívos

J ...(.io;)
100 2 4 6 8

Figura 6.13: Coeficiente cvi versus tamanho da população

Como é natural, o tamanho da população aument.a com o cresciment.o deste co-.
eficient.e, pois, dest.e modo, os problemas com um maior tamanho de população
são privilegiados. Para os piobleinas multa-objetivos, populações entre 50 e 150
indivíduos apresentam bons resultadosl para os out.ros problemas, o gráfico indica
uma população entre 150 e 400, confirmando os resultados obti(tos ant.eiiorinente.

9 a2: pentlliza o númei-o de gerações da nielhoi solução encontrada e é, poitant.o, o
(lue mais influencia os resultados.

\ probabilidade cle iecotlibinação global é pouco sensível ao n2: possttin(lo os ine
lllorc-s valores enfie 0:88 e 0,92. Já ])ara os otttios pioblenias: o melhor valor oscila
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Figura 6.14: Coeficiente a2 versus probabilidade de recombinação

dentro de um intervalo previsto nos capítulo anteriores: para os problemas de nüni-
mização em caixas, entre 0,90 e 0,951 para os problemas com restrições, entre 0,80 e
0,84, e para os multa-objetivos, entre 0,94 e 0,98.
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Figura 6.15: Coeficiente a2 versus probabilidade de mutação

Para a. probabilidade de mutação, o melhor valor para o resultado global oscila ent.ie
0;010 e 0,020. Nos out.tos problemas, há uma \.'afiação pecluena. novamente dentro
cle uni intei-.'alo previsto.



1]2 Conclusões

jv

600

500

400

300

200

100

0
63 50 42l

rnellltnrln alnhnlt)'vvw'
miniüizaçao em caillasr'r\rn rnat rlr'nne"t". ' \' Y' 'Y-"

mitlti-objetívos

a2

Figura 6.16: Coeficiente a2 versus tamanho da população

Para o tamanho da população, o coeficiente a2 conhma os resultados anteriores:
os problemas multa-objetivos possuem boas soluções para populações de até 150
indivíduos e os outros, para populações de aproximadamente 200 pontos (ou até 300
para os problemas de minimização em caixas).

Convém lembrar que o coeficiente a2 influencia base.ante na qualidade dos proble-
mas através da penalização, ou seja, um valor alto de a2 seleciona problemas (lue
rapidamente encontraram boas soluções e não necessarianaente aqueles que, de fato,
localizaram os melhores pontos. Em outras palavras, o coeficiente ae pode privi-
legiar \una convergência prematura e não é interessant.e que possua um valor alto.
Um ponto importante desse coeficient.e é servir de desempate quando diferentes
parâmetros geram o mesmo resultado final.

3. a3 e a4: os resultados globais, para- todas as medidas, não possuem sensibilidade
com relação a esses coeficient.es. Os valores oscilam raras vezes e de maneira pouco
significante.
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Portanto, a análise de sensibilidade apenas conârma os melhores resultados

pc p,,. JV (,.orações

resultado intervalo l i'esultado intervalo l resultado intervalo l resultado

Tabela 6.5: Principais resultados do trabalho

6.3 Novas medidas

Finalmente, para confirmar esses resultados, resolveram-se três outros problema.s (um
de minimização em caixas, outro com restrições e o terceiro multa-objetivos) com os
parâmetros específicos para cada tipo de problema, apresent.idos na tabela anterior. No
Apêndice E encontram-se as descrições dos problemas e as tabelas com os resultados.

mimmizaçao em caixas
r'nln rpqt ri pnpq-:". ' \' " 'Y-"

multa-objetívos

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Pc

l

Figura 6.17: Novas medidas para- a probabilidade de recombinação

Graficanlei-Lt.e. poclenlos observar que t\ probabilidade de ieconibinz\ção não possui cla-
raineiite uma ft\ixa colei bons iesultaclos. Para o pioblet)la cle nliniinização eni caixas,
a inenoi penalidade acont.ece com probabilidade (te iecoiiibinação 0.70i poiénl há valias

minimização em caixas 0,95 0,80 a 1,00 0,020 0,020 a 0,040 275 125 a 300 > 390

com restrições 0,88 0,84 a 0,98 0,038 0,010 a 0,050 210 100 a 275 > 360

multa-objetivos 0.97 0.88 a 1.00 0.020 0,005 a 0.030 100 25 a 150 > 160

global 0.92 0.80 a 1.00 0,020 0,005 a 0,050 175 100 a 200 > 400
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probabilidades com bons resultados, incluindo o intervalo entre 0,84 a 1,00. Para o pr(F
blema. com restrições, os melhores resultados acontecem pata probabilida.des de 0,52 e 0,741
porém não há uma faixa definida para bons resultados. Já pala a função mttlti-objetivos,
a menor penalidade acontece para probabilidade de 0,94.

Esses resultados indicam que a probabilidade de recombinação é um parâmetro com
desempenho pouco previsível para um problema específico. Geralmente, as probabilidades
maiores (entre 0,80 e 1,00) t.endem a. possuir uin melhor deseinpenhol porétn, observando
os resultados dos test.es dos capítulos anteriores, geralmente é possível encontrar boas
soluções com probabilidades menores que 0,80.

minimização em ca-i#las
com. rqstriçoes

multa-objetívos

0 0.05 0.1
Pm

0.15 0.2

Figura 6.18: Novas medidas para a probabilidade de mutação

A probabilidade de mutação possui ttin comportamento mais previsível que a probabi-
lidade de recombinação. Para o problema de minimização em caixas, a menor pena-lidade
acontece com probabilidade de recombinação 0,020 e há bons resultados na faixa de zero a.
0,060. Para o problema com restrições, o inter'ç'alo entre 0,015 e 0,030 possui bons resulta-
dos e, curiosamente, há também out.ro entre 0,15 e 0,16 com desempenho semelhante. Já
pa-ra a função multi-objetivos, a inenoi penalidade acontece para probabilidade de 0,040
e os bons resultados estão ent.re 0,005 e 0,050.

Conclui-se que probabilidade de mttt.ação é: de fato, llm paiâinetro com desempenho
mais previsível. Geralmente, as probabilidade menores (entre 0,005 e 0,050) tendem a
possuir uln inellior desenlpenhol nos resultados desse último teste, apenas a função com
rest.lições teve uni compoitament.o não est)falado: ainda que não sejaiii contra\ditóiias com
as conclusões finais desse parânlet.io.



6.4 (conclusão anal ]]5

minimização em caizlasr'nm roctri pnoc"t'\ ' \' Y' 'Y-"
multi-objetívos

g
100 600500300 400200

N

Figura 6.19: Novas medidas para o tamanho da população

Com relação ao tamanho da população, os problemas de minimização em caixas e
multi-objetivos apresentaram um comportamento dentro do esperado, com bons resulta-
dos para populações acima de 150 e entre 50 e 100 indivíduos, respectivamente. Já o
problema com restrições, possui alguns tamanhos com bons resultados, porém não há um
intervalo definidor o melhor resultado (275) encontra-se dentro da melhor faixa estimada
no item anterior. Os resultados confirmam as conclusões da seção anterior.

6.4 Conclusão final

Com exceção da probabilidade de mutação, pode-se observar que há um grande intervalo
em que os parâmetros estudados possuem bons resultados; ou seja, o Algoritmo Genético
é pouco sensível à proba.bilidade de recombinação e ao tamanho da população.

Já a. probabilidade de mutação, tem a função de dar variabilidade à população e levar
o algoritnio a regiões não exploradas. Dentro de uma faixa determinada, esse operador
enriquece a busca, como foi possível observar em todos os capít.ralos anteriores. Segtmdo os
biólogos, no processo evolutivo: a mutação é considerada a matéria-prima da evolução e a
seleção natural. o mecanismo de escolha das caiacteríst.ocas mais adaptadas ou de dedução
das menos aptasl de fat.o, observa-se (lue esses conceit.os est.ão enraizados na essência e no
desempenho do algoiitnio.

Poi outro lado. de uin modo geral, os parâinet.ros possuem um colBpoitainento se
nlelhante nos cli't'eisos tipos (le piobleiiia. Padece (ltle, apestli' da existência de diversos
nisto(los ou adt\ptações do Algoiitilio Genético para funções iestiitas e pioblerlias inulti-
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objet.ivos, as conclusões apresentadas, eventualmente, poderiam ser aplicadas a outras
classes de problemas.

Um fat.or que não foi abordado, e que poderia ser o foco de uln futuro trabalho, é
o estudo da relação entre a din:tensão dos problemas e os parâmetros do algoritmo. A
partir de uma análise superficial dos resultados obtidos, pôde-se observar que problemas
de maiores dimensões necessitam de mais gerações para encontrar boas soluções; ou seja,
o custo desses problel-nas pode ser consideravelmente maior pala problemas com muitas
variáveis. No entanto, com o avanço tecnológico e uma disponibilidade cada vez maior de
capacidade de processamento, o custo t.ende a t.er um peso menor e o Algoritnio Genético,
a, ser a.inda ma.is vant.ajoso para esse t.ipo de problema.

Outros t.rabalhos futuros que poderiam dar continuidade ou aprofundar esse estudo:

e estudo de outras medidas de comparação (penalidade) dos resultados: funções multi-
objetivos, pe7:formante pro$1ing, etc;

e análise estatística dos resultados

e aplicação dos métodos e estudo dos parâmetros para problemas leais (científicos, de
engenharia ou definanças)l

8 estudo dos parâmetros em outros métodos do Algoritmos Genéticos

e análise de problemas multa-objetivos com restrições;

e comparação dos métodos para problemas com restrições ou multa-objetivos

e est.udo de outros tipos de pi'oblemas (binários, combinatórios, etc.);

e comparação do Genético com outros métodos de otimizaçãol

e estudo dos métodos híbridos, principalmente com outros algoritmos com princípios
de otimizaçãol

e aplicação e análise das sugestões de Goldberg (medidas de siinila.ridade, controle
adaptat.ivo de parâinet.ros, número de populações, tamanho cla população, genes
dominantes e recessil,'os).



APÊNDICE A

Problemas de minimização em caixas

A.l Conjunto de problemas teste
l l;\an pã,-. lvT;ph nloxxripv.J. U.XX\ÍLa.v XTXAvXXUAU r XbU

/(«)
..«'.:, ..«(y):"(

onde:

m =10,n=5
0 $ zí $ n'
mínimo global: /(z*) = 4, 687

2. Função Michalewicz
com m = 10, n = lO

n-mínimo global: ./'(z*) = --9, 66

3. Função Rosenbrock's valley (ou De Jong's function 2)
n

/(«) - > 1(100(Z:---
i-l

+ (i - ;.:y)

onde:

--2:048 5; .ri 5; 2,048
com rl :: 5

mínimo global: ./(.r") n p ',* = ] í" v 'vz '? ' rz.

1 17



Proa/elas de minimização em caixas

4. F\unção Rosenbrock's valley (ou De Jong's function 2)

com n ::; lO

mínimo global:/(z*) = 0 e zl' = 1,{ = 1, ... ,n

K Ti\...,;,-. qnhur., {'o]
CJn J. tXIXqgcA\./ bl\#xx vvx\lx

/(z) - >1:(-«: ..«(

onde:

--500 $ zi $ 500
com n = 5

mínimo global: .f(z*) 2094, 914436 e z; = 420, 9687, í

n mean Schwefe]

com n = lO

mínimo global: ./(z*) -4189, 8289 e z; = 420, 9687, á = 1, , 7}

7. F\unção Ackley's Path

/(z) = --a . e'ÓX/;'El:i? ".('-:) + a + e:
onde:

a = 20 b = 0,2 c = 2n-

--32, 768 $ zi $ 32, 768
com n - 5

mínimo global: ./'(z*) = 0 e zl' = 0: ã = 1: 'n

8. Ftulção Ackley's Path

comi n = lO

:--í«i«-o glob-l: ./'(:,*) 72.
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9 li'unção Giiewangk

,.«,-: F-ÚV*:
onde:

--600 $ zi $ 600
com rz := 5

mínimo global: /(z*) = 0 e z; = 0. í = 1, , 7Z

10. Função Griewangk

com n = lO

mínimo global:/(z*) = 0 e z; = 0,á = 1,... ,n

11 Função Rastrigin

/(") - io ' " + >ll:(z? - io ' cos(2"«:))
í-l

n

onde:

--5, 12 $ zi 5; 5, 12
com n := 5

mínimo global: ./(z*) = 0 e z; = 0, ã = 1, 'n

12. Função Rastrigin

com n = lO

mínimo global:/(z*) = 0 e zl' = 0,i= l ,'n

13. 1i'unção Easoin

.f(.z:) = -- coszl ' cosíz;, . c(('t-")'+("-")')
onde:

-- 100 $ .z:i $ 100. j = 1, 2

iiiíninlo glol)al: /(z*) = --1 e z; = r: i= 1, 2
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14. Mlodificação da função Easom para n::4

/(z) = -- cos zi ' cosz2 ' cos33 ' cosz4 ' e ((''

onde:

--100 $ z{ $ 100, ã = 1, . . . , 4
mínimo global: ./(z*) = 1 e z; = r,à = 1,

.T):+(=2 --r):+(#3 -- T):+(z4 T)')

4

15. F\unção Goldstein-Prece

/(r) - li +(«-+«,+ 1)'(19- 14«:+3«? - 14;«2+'';:"'+3z:)l
l30+(2«: - 3z,y(18 - 32«- + 12«f+48,', - 36:«:z,+27«:)l

onde:

2 $ zi $ 2,{ = 1, 2
mínimo global: /(z*) = 3 e z''' = (0, --1)

16. Modificação da função Goldstein-Prece para n:=4

.f(T) - it +(z: + z, + iy .(19 - 14«. + 3z? - 14:«2+ 6"-';, + 3z!)l
l30 + (2z: - 3«,)' . (18 - 32«: + 12"{ + 48«, - 36":"2 + :'",)l
lt+(«;+«-+ i):.(i9 14«;+3«: - i4«,+6.;,* +3":)l
l30+(2«; - 3«,y .(18 - 32.;+ t2«IÍ +48«, 36';r, + e7«IÍ)l

onde:

--2 $ zi $ 2, 'ã = 1, . . . , 4

mínimo global:/(z*) = 9 e:z;* =(0, --1,0, 1)

17. Função Six-hump cainel back

/(.t) = (4
onde:

--3 $ .ri $ 3, --2 $ .z'2 $ 2

niíniiilo global: ./(z*) = --1.0316 e :z;* = (

2.i . «IÍ + :-.f/*) . «f + .,-«: + ( 4 + 4«:) . «:

0,0898;0.7126):(0:0898 -0: 7126)
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18. Modificação da F\unção Six-hump camel back para n::4

/(z) 2,i..?+«f/:)«{+«:«:+(-4+4:«g)«:+
(4 - 2, 1 . «ã + «:/;)«IÍ + «;«- + (-4 + 4«IÍ).:
onde:

3 $ zi $ 3, --2 5; z2 $ 2, --3 $ z3 $ 3, --2 $ zl $ 2

mínimo global:/(z*) = 2,063256 e z* =(--0,0898; 0, 71261 --0,08981 O, 7126),
(0, 0898; -0, 7126; -0, 0898; 0, 7126),(-0, 0898; 0, 7126; 0, 0898; -0, 7126),
(0, 0898; 0, 7126;0, 0898; -0, 7126)

19. Função Mloved axis parallel hyper-ellipsoid

n

.f(«)
-1

onde:

--5, 12 $ zi $ 5, 12
com n ::= 5

mínimo global: /(z*) = 0 e z: = 5 . ã, ã = 1, . . . ,n

20. Função Moved axis parallel hyper-ellipsoid

com zz = lO

mínimo global: /(z''') = 0 e z; = 5 . ã, á = 1, 'n

21. Função de Branin

/(.,)(:«: - Z,:«f +«. - d)' +.(1 - ./')cos(z:) +.
onde:

n 5
a - 1. b :: ::=n. c = ---. d = 6. e = IO.

4z2' ' T
--5 $ z'i $ 10, 0 5; z:z $ 15

nlíninio global: ./'(.t*) = 0, 397887 e zl' = (--n: 12: 275): (n 2:275) e (9,42478;2,475)
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22. ]vlodiíicação da função de Branin para n::6

/(«)(:«, -Z,z?+cz. -d)'+e(1/)cos(z:)+e+
«(«- - b:«: + cz, - d)' + '(1 - /) cos(:«;) + e +

«(«. - b:«: + c:«; - d): + e(1 - ./) cos(z;) + e

onde:
5. 1 5 . . 1

a = 1, b = il;i, c = .:, d = 6, e = 10, / = g--

5 $ zi $ 10:Í = 1, 3, 5; 0 $ =j $ 15,.j = 2,4,6

mínimo global: ./'(z*) = 1, 193661 e
z; é formado pela combinação dos três pontos ótimos da função

23. F'unção rotated hyper-ellipsoid

E
í=1 .j=t

onde:

--65, 536 $ z{ $ 65, 536
com n := 5

mínimo global: /(z*)

/(«) - E «j

n - ,P+ -- - 1

-1

0, ã = 1, . . . , r}

24. Função rotated hyper-ellipsoid

com r} = lO

mínimo global: /(z*) = 0 e zl' = 0,ã 'n

Função soma de potências
n

E
í-l

/(«) - zil:''':

onde:

--l $ zi $ 1
com /z - b

míninto global: /(:z;*) v v '"z
o. í



A.2 R.esultados

26. Função soma de potências

com n = lO

mínimo global: /(z*) = 0 e z; = 0, ã = l

123

'n

A.2 Resultados

Tabela A.l: Penalidades t/ersus probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

1. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 26
problemas

'7t. é a penalidade total normalizada: conversão da penalidade total ein penalidade
nonlaalizada

Pc '7n '''ytn

0.76 0.36 0.00
0.78 0.34 0. 00
0.80 0.37 0.26

0.82 0.38 0.26

0.84 0.35 0.50

0.86 0.36 0.50

0.88 0.38 0,67

0,90 0,34 0,67
0.92 0.35 0.67
0.94 0.34 0.67
0.96 0.35 0,67

0.98 0.39 0,67
1.00 0.29 0,50

Pc "yri 'Ytn

0.50 0.55 1.00
0.52 0.50 0.50

0,54 0,49 0,33
0.56 0.51 0.93
0.58 0.51 0.60
0.60 0.49 0.67
0.62 0.48 0.50
0.64 0.44 0.60

0.66 0.43 0.78

0.68 0.42 0.50
0.70 0.40 0.50
0.72 0.44 0.52
0.74 0.43 0.35
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Tabela A.2: Núlnei-o de problemas e de gerações versus probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o-

p. np (;oração a

0.50 7 431 277
0,52 16 417 291

0.54 18 421 290

0.56 6 424 301

0.58 6 418 303

0.60 ll 398 288

0.62 ll 401 290

0.64 16 400 284

0.66 18 402 283

0.68 17 393 279

0.70 17 399 277

0.72 12 390 263

0.74 13 387 263

p. np (;oração a
0.76 22 378 275

0.78 22 381 274

0.80 23 384 269

0.82 21 380 270

0.84 21 366 270

0.86 22 374 269

0,88 22 380 296

0,90 25 387 295

0.92 20 380 270

0.94 22 372 274

0.96 18 377 271

0.98 19 380 272

1.00 28 373 280
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Tabela A.3: Penalidades versus probabilidade de iluttação

p. é a probabilidade de mutação

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 26
problemas

'7t. é a penalidade total normalizada: conversão da penalidade total em penalidade
normalizada

P,n 'n 'tn

0.000 o.43 1.00

0.005 0.14 0.22

0.010 0.13 0.22

0.015 0.]3 0.15

0,020 0,13 0,00
0.025 0.15 0.00
0.030 0.19 0.00
0.035 0.18 0.00

0.040 0.18 0.07

0.045 0.21 0.08

0.050 0.24 0.07

0.055 0.24 0.08

0.060 0.26 0.07

0.065 0.28 0.44

0.070 0.28 0.20

0.075 0.28 0.23

0.08o 0.29 0.17
0.085 0.30 0.23

0.090 0.31 0.16

0.095 0.30 0.25

0.100 0.34 0.18

Pm "yn 't«

0.105 0.36 0.40

0.110 0.35 0.60

0.115 0.36 0.47

0.120 o.37 0.48

0.125 0.38 0.33

0.130 0.38 0.42

0.135 0.39 0.19

0.140 0.39 0.46

0,145 0,44 0,36
0.150 0.45 0.45

0.155 0,41 0.32
0.160 0.43 0.50
0.165 0.45 0.55
0.170 0.48 0.58
0.175 0.51 0.76
0.180 0.49 0.35
0.185 0.51 0.78

0,190 0,54 0,73
0.195 0.53 0.93

0.200 0.56 0.78



]26 Problemas (ie minimização em caixas

Tabela A.4: Número de problemas e de gerações versus probabilidade de mutação

p,,. é a probabilidade de mutação

n,p é o nún]ero de problen]as com baixa penalidade (< 0, 1 eni cada un] dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a l:nelhor solução encolltrada e
o seu respectivo desvio padrão a

p.. np Geração a
0.000 29 40 35

0,005 56 206 155

0.010 51 237 166

0.015 55 263 172

0,020 56 279 173

0.025 50 295 171

D.030 48 306 168

0.035 48 317 168

0.040 46 322 168

0.045 45 326 163

0.050 35 335 165

0.055 40 336 160

0.060 37 344 165

0.065 36 344 158

0.070 31 350 156

0.075 32 349 153

0,080 27 342 151

0.085 26 348 145

0.090 30 349 148

0.095 31 340 151

0.100 26 349 145

p. np (;oração a

0.105 24 345 140

0,110 22 347 144

0.115 22 348 143

0.120 20 344 138

0.125 24 334 146

0.130 19 343 137
0.135 21 348 133

0.140 18 334 136

0,145 15 347 122

0.150 15 338 126

0.155 13 338 134

0.160 ll 334 128

0.165 12 338 140

0.170 14 341 129

0.175 9 336 127

0.180 ll 329 125

0.185 10 329 127

0.190 ll 336 132

0,195 9 328 133

0.200 7 333 131
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Tabela A.5: Penalidades versus tamanho da população

JV é tamanho da população

1. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 26
problemas

'yt. é a penalidade total normalizada: conversão da penalidade total em penalidade
normalizada

N in 'X'"

25 0.76 1.00

50 0.41 0.48

75 0.28 0.13

100 0.22 0.20

125 0.20 0.00

150 0.19 0.00

175 0.20 0.07
200 0.19 0.00
225 0.19 0.00
250 0.21 0.00

275 0.19 0.00

300 0.]8 0.00

N :l. «{t.

325 0.22 0.00
350 0.21 0.00
375 0,23 0,00
400 0.25 0.00

425 0.24 0.00

450 0.24 0.00

475 0.26 0. 00
500 0.27 0.00

525 0.28 0.00

550 0.29 0.00

575 0.32 0.00

600 0.29 0.00
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Tabela A.6: Número de problemas e de gerações versus tamanho da população

JV é tamanho da população

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encontrada. e
o seu respectivo desvio padrão o-

N np (;oração a

25 ll 468 256

50 20 447 302

75 28 372 289

100 38 355 296

125 36 342 297

150 39 332 305

175 36 334 310

200 38 328 307
225 38 318 309

250 38 319 326

275 41 334 335

300 43 3]2 311

zV np Geração a
325 gs 320 330

350 39 306 326

375 43 312 329

400 37 319 332

425 42 326 341

450 37 300 335

475 39 316 339

500 35 306 341

525 37 302 324

550 32 297 327

575 29 319 346

600 30 288 318



APÊNDICE B

Problemas com restrições

B.l (l;onjunto de problemas teste

1. Primeiro problema

min /(]ç) = zi + z2 + z3

sujeito a:

1 + 0, 0025(:«4 + «;6) .$ 0
1 + 0, 0025(-z. + «;s + z7) $ 0
1 + 0, 01(--z. + z8) $ 0

100zi -- zizc + 8333, 33252z4 83333, 333 $O
z2z4 z2z7 1250z4 + 1250zs $ 0

r3zs -- z3zs 2500zs + 1250000 $ 0

100 $ zl $ 10000
1000 $ zu $ 10000
1000 $ /3 $ 10000
10 $ zl $ 1000

10 5; .zs $ 1000
10 $ zc $ 1000
10 $ z7 $ 1000
10 $ :z;s $ 1000

iníniino global: ./(z*) = 7049, 25 e
1;* =(579. 19; 1360, 13;5109: 92; 182. Oli 295: 60; 217 99 286,40;395,60)
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2 Segundo problema

min /(z) = 37, 293239zi + 0, 8356891zizs + 5, 3578547z: -- 40792, 141
sujeito a.:

0, 0022053z3zs + 0, 0056858z2zõ + 0, 0006262ziz4 6, 665593 $O

0, 0022053zszs -- 0, 0056858z2zõ -- 0: 0006262ziz4 -- 85, 334407 5; 0
0, 0071317z2zs + 0, 0021813z: + 0, 0029955ziz2 -- 29, 48751 $ 0

--0, 0071317z2zs -- 0, 0021813zg 0, 0029955ztr2 + 9, 48751 $O
0, 0047026z3zs + 0: 0019085zaz4 + 0, 0012547ziza -- 15, 699039 $ 0
--0, 0047026z3zs -- 0, 0019085zaz4 -- 0, 0012547ztz3 + 10, 699039 $ 0
78 $ zi $ 102
33 5; z2 $ 45
27 $ z3 $ 45
27 5; z4 $ 45
27 $ zs $ 45
mínimo global: .f(z*) = --30665, 5387 e z* = (78; 33; 29, 9953; 45; 36, 7758)

3. Terceiro problema

min /(]ç) = --zi -- z2

sujeito a:

r2 $ 2 + 2z:l -- 8z? + 8zf

z2 $ 4zl -- 32zii + 88z{ -- 96zi + 36

0 $ zi $ 3
0 $ z2 $ 4

mínimo global: .f(z*) = --5, 50796 e z' (2:3295;3:1785)

4. Quarto pl'oblema

min ./(:r) = --12.ri

sujeito a:

--2z'i + 2 --
0 $ :ri $ 2
0 < /., < 3

mínimo global: /(.l

7z2 + z:

) = --16, 73889 e :r (0:7175;1,4700)
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5. (12uinto problema

. 0.000002
min ./:(z) = 3zi + 0, 000001z{ + 2z2 + ---''i::3-

Ud.'9

sujeito a:

zl -- z3 + 0.55 ? 0

z;3 -- z4 + 0.55 ? 0

1000. sen(--z3 0,25)+ 1000. sen(--z4 -- 0,25) +894,8--zi =0
1000 . sen(z3 -- 0, 25) + 1000 . será(z3 -- z4 -- 0, 25) + 894, 8 -- z2 :; 0
1000 . se-rl(:4 -- 0,25)+ 1000 se7z(z4 -- z3 -- 0,25) + 1294,8 =0
0 $ zi $ 1200, ã = 1, 2

0, 55 $ zí $ 0, 55,ã = 3, 4
mínimo global: ./(z*) = 5126, 4981 e z* = (679, 94531 1026, 0670; 0, 11887641 --0, 3962336)

6. Sexto problema

min /(:z;) = z2 + 10';(:«,
sujeito a:
q:
zi -- v/lj . z2 + 6 ? 0

0 $ zi $ 2, ã = 1, 2

mínimo global: /(#*) =

«:)' - l

l e «*

7. Sétimo problema

:«::- /(«) - ?UK:lK ) . seno-J
sujeito a:

rf -- zu + l $ 0

l -- .ri + (z2 4)' $ 0

0 $ .z'i $ 10, Í = 1, 2
mínimo global: ./(.z*) = 0, 095825 e .r* l1.2281;4,2453)
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8. Oitavo problema

:nin /(z)

sujeito a

0 5; z{ 5; 1, Í = 1, . . . , n
com n = 23

mínimo global: /(z") = 1 e zl' -;:. ã - l.
'23

'n

9. Nono problema

min ./ (z) cí + Zr} -)zl+
sujeito a:

zi + 2z2 + 2z3 + z6 + zlo :: 2

3 + zz + zs + 2zo + zio :: l

za + 2zõ + z6 + z7 :: l

0, 000001 $ zi $ 1, ã = 1, , 10
onde:

ci :: --6.089; c2 = --17.1641 c3 :; --34.0541 c4 ::: --5.9141 c5 :: --24.721;

c6 = --14.986; cr = --24.100; c8 = --10.7081co = 26.6621ci0 = --22.179

mínimo global: ./(z*) = 47, 76065 e z* = (0, 040347851 0, 15386976; 0, 774970891

0, 00167479; 0: 48468539; 0, 00068965; 0, 02826479; 0, 01849179; 0, 03849563; 0, 10128126)

10. Décimo problema

nain/(/) = 100(z2 z?): + (l

sujeito a:

t'iÍ z2 $ 0

onde :

0 $ .z;i $ 1: j = 1, 2

iiiíninio glol)al: /(:z;') = 0: 25 e l*

.-)'

(0.50;0,25)
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11. Décimo primeiro problema

min /(z) = 0, Olz? + z:

sujeito a:

ziz2 + 25 $ 0

z? -- zg + 25 $ 0
onde:

2 $ zi $ 50, 0 $ z2 $ 50
mínimo global: ./'(z*) = 5 e z* = (15, 8113881 1, 58113ç))

12. Décimo segundo problema

min ./(z) = (zi -- 10y + 5(z2 -- t2y + :z;]

4zcz7 10zõ -- 8z7
sujeito a:
127 -- 2z? -- 3zâ -- z3 -- 4zli -- 5zs ? 0
196 -- 23zi -- z: -- 6zã + 8zz ? 0
282 7zi 3z2 -- 10z: -- z4 + zs ? 0

4z? -- z! + 3ziz2 -- 2zlÍ -- 5z6 + llz7 2

onde:

10 $ zi $ 10,ã = 1, . . . ,7

mínimo global: /(z*) = 680, 6300573 e
z* =(2, 3304990i 1,95137201 0,4775414

+ 3(z4 11): + 10zg + 7zã + z} +

0

4,3657260; 0,6244870;1,0381310 1,5942270)

13. Décimo terceiro problema

min /(z) = (zi -- lO); + (.t2 -- 20);

sujeito a:
(z- - 5): + (.r, 5): - 100 2. 0

(zi 6): -- (z2 -- 5): -- 82, 81 2 0
onde:

13 $ :z.'i $ 100, 0 $ .z:2 $ 100
niíninio glob?\l: /(.t*) = (5961, 81381 c -;* 095;0,84296)
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14. Décinto quarto problema

mi« /(«)

sujeito a:
z? + z2 ? 0

zi + z2 $ 0
onde:

0 $ z{ $ 10, ã
mínimo global:

2): + (z: 1)'

/(«*) «*

15. Décimo quinto problema

min ./'(:r, g/)

sujeito a:
6:ti + 3Z2 + 3z3 + 2za + zs $

10zi + 10z3 + y $ 20
onde:

0 $ .t $ 1, 0 $ y $ 100

c = (--10, 5; 7, 5; --3, 5; --2, 51
d- lO
n - ]oor

mínimo global: ./(.z*) = --361

-- 0, 5zl"Qz +

6 5

1,5)

8
b (0; 1), y* - 20
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16. Décimo sexto problema

- cl":« -- 0, 5z'"Q:« + 'Z3/

sujeito a:
2zi + 2z2 + ly6 + y7 $

2zi + 2z3 + V6 + ly8 $

2ze + 2z3 + y7 + y8 $

--8zi + Z/õ $ 0
--8z2 + y7 $ 0

8z3 + gs $ 0
2z4 -- lyi + Z/õ < 0
2Z/2 -- lys + Z/7

--23/4 -- ys + y8 $ 0
onde:

z < l

g{ $ 1, i = 1, 2, 3,

yi $ 3, { = 6, 7, 8

. - (5; 5; 5; 5)
d - (-l; l; -l; -l;
o - ]oor

mínimo global: /(z*)

10

10

10

4,5

1;

9

l; l; l;

195 e (z*)

1)

(1; 1; 1; 1) , 3/* (1; 1; 1; 1; 1; 3; 3; 3; 1)
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B.2

Proa/emas com restrições

Resultados

Tabela B.l: Penalidades t;ersus probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades nonnalizadas dos 16
plobleinas

'yt. é a penalidade t.otal normalizada: conversão da penalidade t.otal em penalidade
normalizada

)l: '7 é a penalidade total: soma das penalidades das 26 funções irrestritas nos 3 cenários

P. ''n "y'n

0.50 0,56 0.40

0,52 0,54 0.53

0,54 0,50 0,53
0,56 0,49 0.08
0,58 0.50 0.09

0,60 0,48 0,62

0,62 0,52 0,62

0:64 0;44 0,17
0,66 0,43 0,15
0,68 0,40 0,50

0,70 0,38 0,51

0,72 0,45 0,07
0,74 0,49 0,07

Pc 'n 'Yt-

0.76 0.40 1.00

0,78 0,40 1,00

0.80 0,43 0.01

0,82 0,37 0,00
0,84 0,36 0,02
0,86 0,37 0,03
0.88 0.40 0.11

0.90 0.43 0,11

0,92 0,38 0,07
0,94 0,36 0,01

0,96 0,38 0,07
0,98 0,38 0,08
1,00 0,39 0,53
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Tabela B.2: Número de problemas e de gerações persas probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

r2p é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o-

p. np (;oração o

0.76 9 343 306

0.78 10 343 308

0.80 10 358 310

0.82 10 343 313

0.84 ]5 310 297
0.86 12 320 300

0.88 12 354 297

0.90 13 358 297

0.92 ll 326 288

0.94 12 327 290

0.96 12 351 307

0.98 12 345 303

1.00 13 327 280

p. np (;oração a

0.50 4 400 291

0.52 8 340 274

0.54 9 332 281

0.56 9 402 281

0.58 7 397 287

0.60 10 372 322

0.62 10 390 315

0.64 ll 373 295

0.66 9 355 301

0.68 12 318 276

0.70 13 328 276

0.72 ll 401 304

0,74 9 395 304
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Tabela B.3: Penalidades versus probabilidade de mutação

p. é a probabilidade deinutação

é a penalidade normalizada média: média clãs penalidades norma.lizadas dos 16
problemas

'7t,. é a penalidade total notnializada: conversão da penalidade t.otal ein penalidade
nonnalizada

P,n ''n '7'"
0.000 0.44 0.86

0.005 0.19 0.16

0.010 0. ] 7 0.07
0.015 0.23 o.08
0.020 0.19 0.00
0.025 0.21 0.15
0.030 0.22 0.06
0.035 0.20 0.34

0.040 0.20 0.00

0.045 0.22 0.09

0.050 0,23 0,04

0,055 0,31 0,13

0.060 0.29 0.03

0,065 0,29 0,00
0,070 0,31 0,07
0,075 0,32 0,06
0,080 0,42 0,08
0,085 0,35 0,08
0.090 0.37 0.22

0,095 0,37 0,02

0,100 0,40 0,13

Pm "yn "7tn

0.105 0.37 0.10

0.110 0.38 0.23

0.115 0.44 0.22

0,120 0,46 0.51

0.125 0.40 0.47

0.130 0,39 0.18

0.135 0.43 0.25

0.140 0.43 0.34

0.145 0.46 0.56

0.150 0.44 0.28

0.155 0.41 0.10
0.160 0.51 0.50

0,165 0,49 1,00
0.170 0.46 0.46

0.175 0,48 0,53
0.180 0.53 0.56

0,185 0.46 0.23
0,190 0.49 0.39
0.195 0.47 0,53
0.200 0.46 0.18
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Tabela B.4: Número de problemas e de gerações uers?ls probabilidade de mutação

p,. é a probabilidade de mutação

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 ein cada uni dos cenários)

Geração é o núncio niéclio de gerações em que nasceu a melhor solução encont.Fada e
o ser respectivo desvio padrão o-

p,. mp (;oração cr

0,000 19 42 77
0.005 26 215 185

0.010 27 251 187

0.015 26 218 189

0.020 3Í 218 169

0.025 25 229 167

0.030 24 228 160

0.035 26 ]95 160
0.040 25 232 169

0.045 22 227 172

0.050 23 214 161

0.055 20 223 161

0.060 17 219 156

0.065 21 228 161

0,070 19 227 143

0,075 16 226 157

0,080 14 269 149

0,085 17 225 152

0.090 16 233 162

Õ:095 17 224 158

0,100 14 247 165

p. np (;oração a

0.105 15 218 144

0.110 13 218 142

0.115 9 221 142

0.120 12 213 146

0.125 12 222 148

0.130 15 231 165

0.135 10 219 142

0.140 9 266 151

0.145 ll 239 159

0.150 9 248 137

0.155 12 212 138

0,160 9 269 153

0.165 10 222 135

0.170 12 240 148

0,175 10 229 147
0.180 6 238 139

0.185 12 241 145

0,190 8 251 140

0,195 5 206 137

0.200 10 223 150
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Tabela B.5: Penalidades tiersus tamanho da população

JV é tamanho da população

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 16
problemas

'7t. é a penalidade total normalizada: conversão da penalidade total ein pena-lidade
normalizada

N â. -yt.

25 0.72 0.22

50 0.44 0.53

75 0.39 0.71

100 0,32 0.09

125 0.32 0.13

150 0.26 0.31

175 0.29 0.02

200 0.25 0.24

225 0.27 0.13

250 0.29 0.54

n$ 0.25 0. 00
300 0.31 0,91

N 3. -ft.

325 0.32 0.37

350 0.26 0,88

375 0.27 0.38

400 0.30 0.37

425 0,34 1.00

450 0.32 0,32

475 0.31 0.63

500 0.30 0.54

525 0.34 0.16

550 0.36 0.47
575 0.39 0.68

600 0.35 0.13
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Tabela B.6: Número de problemas e de gerações uers?ls tamanho da. população

N é tamanho da população

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o

N np Geração a
25 6 438 282

50 13 331 302

75 7 354 272

100 ll 290 287

125 18 320 298

150 2] 293 308

175 18 314 323

200 17 290 275

225 17 315 308

250 19 300 313

275 18 324 316

300 15 290 292

N np Geração a
325 15 311 327

350 20 260 306

375 17 253 259

400 14 276 287

425 14 300 289

450 17 277 307

475 19 292 296

500 15 284 306

525 15 262 271

550 ll 292 277

575 14 298 314

600 14 282 290





APÊNDICE C

Problemas Multa-objetivos

C.l (l;onjunto de problemas teste

1. Primeiro problema

:nin(./:i(z) , /2 (z))
onde:

/- («) - «-
30

a(") - 1 + 9 }l: :i

hÇf- : g)

b(:«) (z) . A(/-, g)
0 < :r < l

O paieto ótimo é foinlado ('onl g(z)

143
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2. Segundo problema

:nin(.f: (z) , /2 (:-))
onde:

/: («) - «:
30

g(Z) = 1 + 9 }l: 29{-2
2

'Âh(/-,g)
g

/2(:,) (z) . h(/:, g)

0<z <l
O pareto ótimo é formado com g(7)

3. Terceiro problema

«:in(/t (z), /2 (z))
onde:

/:(«) - «:
30

E
Í-2

g(:«) :
h(/. , g) se«(10-.f:)

.b(z) (z) - /,(./'«,g)
0 < z < l

O pt\feto ótimo é foinitido com g(.[)
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4. Quarto problema
min(/: (z) , ./b(z))
onde:

/:(«) - «-
10

E
z := 2

g(z) = 91 + 10 COS(4T«:) )

h(/:, g) - l

/2(z) (z) . h(/:, g)
0 $ zi 5; 1, --5 $ z{ 5; 5, ã = 2, . . . , 10

O pareto ótimo é formado com g(z) = 1, 25

5. Quinto problema

min(/: (z) , ./:: (z) )

onde:

/: (z) .e«' (6T:« : )
0,25

g(z) - l +

"'':,«,-: (+):
/2(z) (z) . h(./:, g)
0 < z <l
O pareto ótimo é formado com g(z)

6. Sexto problema

:nin(.f: (:-), ./b (z) )
onde:

/: (-) - «-

/:(z)
0 < z < l

/ ro--0.6 \

0, 8e'( 1lfF )

O paieto ótinlo é foiinado coiii /2(.r)
0. 7o57

/. ( .t' )
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7. Sétimo problema

min(./:: (z) , .h (z))
onde:

/:(«) - «-
g(«)

h(./:: : g) se n (8«/: )

/2(:«) (z) . À(/:,g)
0< z < l
O pareto ótimo é formado com /2(z) /: («): /:(z) . sen(8r.f: (z))

8. Oitavo problema

mi«(/- (z), /2(z))
onde:

/i(z) = 4zi

f:Ç«) g(«) . h(.F
0 < T < l

O paieto ótiino é

g(z)

h(z) -

3e(

2.(
oo: )' se z, $ 0,4

..,..'): se 0, 4

se f\ '$ g

caso contrário

-,g)

fo-'::«-clo c:o«: ./b(z) /. (.-)''"
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9. Nono problema

min(/: (:«) , .Ü(z))
onde:

/:(z) ''': . (s'n'(5r«-))

./':(«) . h(/:,g)
0< z <l
O pareto ótimo é formado com /2(z)

4

4 2.(-:%lg):

h(:«)

se ze 5; 0,4

se 0, 4 $ z2 <
g(z)

l

se .f\ $ g

caso contrário

/: («)'
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r' 9 R psultados

Problemas Multa-objetivos

Tabela C.l: Penalidades versus probabilidade de recombinação

pc é a. probabilidade de i'ecombinação

?. é a penalidade iloimalizada média: média das penalidades norma.lizadas dos 9
problemas

'7t. é a. penalidade total normalizada: conversão da penalidade total enl penalidade
normalizada

Pc "yrl 'Yt.n

0.5o 0.51 0.59

0.52 0.37 0.19

0.54 0.40 0.31

0.56 0.39 0.28

0.58 0.43 0.24
0.60 0.44 0.49
0.62 0.50 1.00

0.64 0.39 0.36
0.66 0.42 0.53
0.68 0.46 0.48

0,70 0,35 0,30

0,72 0,30 0,14
0.74 0.27 0.34

Pc ''Yn "ltn

0.76 0.31 0.34
0.78 0.23 0.32

0.80 0,29 0.31

0.82 0,29 0,37
0.84 0.36 0.34
0.86 0.30 0,49
0.88 0.24 0.27
0.90 0,26 0.12
0.92 0.24 0.29

0,94 0,16 0,00
0.96 0,17 0,30

0.98 0.]3 0.01

1,00 0.24 0,23
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Tabela C.2: Número de problemas e de gerações versus probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor soluça.o encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o

p. np (;oração o
0.76 9 83 46

0.78 13 93 87
0.80 13 94 68
0.82 12 106 95

0.84 10 96 82

0.86 ll 106 98

0.88 12 96 90

0.90 12 94 63

0,92 13 93 74

0.94 15 91 88

0.96 16 91 54

0.98 ]9 80 49
1.00 12 96 84

pc np Geração o'
0.50 9 109 95

0.52 10 102 83

0.54 10 102 84

0.56 10 100 82

0,58 9 111 101

0.60 8 96 63

0.62 8 94 66

0.64 8 100 82

0.66 10 115 107

0.68 8 107 96

0.70 10 91 64

0,72 13 94 88

l 0:74 12 98 81
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Tabela C.3: Penalidades versus probabilidade de inalação

p., é a probabilidade de mutação

é a. penalidade not'malizada média: média clãs pena\lidades normalizadas dos 9
probleiitas

'yt. é a penaliclacle tot.al iloimalizacla: cone'ersão da peualidacle total em penalidade
nonllalizacla

Pm 'Yn "7tn

0.000 0.44 0.27
0.005 0.13 0.03
0.010 0.09 0.01

0.015 0.06 0.02

0.020 0.05 0.00
0.025 0.09 0.03

0.030 0.07 0.01

0.035 0.09 0.02

0.040 0.10 0.04
0.045 0.13 0.05

0.050 0.16 0.08
0.055 0.19 0.09
0.060 0.23 0.11

0.065 0.24 0.16
0.070 0.23 0.17
0.075 0.29 0.23
0.080 0.27 0.24
0.085 0.32 0.31

0.090 0.35 0.34

0.095 0.32 0.37

0.100 0.35 0.41

P,n 'Yn "7tn

0.105 0.38 0.46
0.110 0.42 0.5]

0,115 0,42 0,55

0.120 0.43 0.58
0.125 0.44 0.59
0.130 0.45 0.60
0,135 0,47 0.65
0,140 0,49 0,70
0.145 0.52 0.73
0.150 0.56 0.75
0.155 0.54 0.78
0.160 0.51 0.80
0.165 0.56 0.83
0.170 0.60 0.86
0.175 0.63 0.89

0,180 0.65 0,93
0.185 0.65 0.95

0.190 0.64 0.96

0.195 0.65 0.98

0.200 0.66 1.00
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Tabela C.4: Número de problemas e de gerações uerszls probabilidade de mutação

p. é a probabilidade deinutação

r}.p é o iiúinero de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em (lue nasceu a melhor solução encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o-

p. np (;oração o-
0.000 6 50 32

0.005 23 87 47

0,010 25 96 68

o,015 es p4 64
0.020 24 102 70

0.025 19 122 114

0,030 18 115 83

0.035 16 126 113

0.040 14 135 118

0.045 14 159 162

0,050 14 154 160

0.055 14 139 134

0.060 12 146 145

0.065 12 150 154

0,070 13 144 141

0,075 8 141 141

0,080 ll 143 141

0,085 10 143 142

0:090 10 143 139

0.095 ll 135 136

0,100 9 131 139

p,. np (;oração o
0.105 9 132 139

0.110 9 133 139

0.115 10 136 139

0.120 ll 139 140

0.125 10 137 140
o.13o 9 135 140

0.135 9 135 140

0.140 9 135 139

0.145 9 132 139

0.150 8 130 138

0.155 9 129 136

0,160 9 128 134

0.165 8 127 136

0.170 7 126 139

0.175 6 130 138

0,180 5 133 138

0.185 6 135 139

0.190 6 137 139

0.195 6 132 140

0.200 5 128 140
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Tabela C.5: Penalidades uersüs tamanho da. população

N é t.amanho da população

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 9
problemas

'yt,: é a pendida.de total normalizada: conversão da penalidade total em penalidade
normalizada

N :fn 'l'.
25 0.24 1.00

50 0.55 0.89

75 0.]6 0.59

100 0.52 0.49

125 0,20 0.18

150 0.50 0,26

175 0.28 0.08

200 0.58 0.16

225 0.37 0.09
250 0.66 0,24
275 0.47 0.0a
300 0.74 0.12

N in l-"
325 0.54 0.14

350 0,64 0,23
375 0,44 0.33
400 0.59 0,30
425 0,49 0.08
450 0.74 0.09
475 0.59 0.36
500 0.84 0.37

525 0,64 0.25

550 0.79 0.37
575 0.49 o.22

600 0.69 " 0.23
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Tabela C.6: Penalidades (todos os problemas, exceto o 4) tiersus tamanho da população

N é tamanho da população

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas dos 8
problemas

'yt. é a. penalidade total normalizada: conversão da penalidade total em penalidade
normalizada

N 3. -!t.

25 0.15 0.49
50 0.52 0.77
75 0.09 0.00

100 0.53 0.70

125 0.18 0.12

150 0.53 0.71

175 0.29 0.23

200 0.62 0,77

225 0.40 0.35

250 0.72 0.87
275 0.52 0.48

300 0.83 0.97

N qn "!-"
325 0.54 0.73

350 0.64 0.48

375 0.44 0.66

400 0.59 0.81

425 0.49 0.60

450 0,74 0,96

475 0.59 0.65

500 0.84 0.69

525 0.64 0.44

550 0,79 1.00

575 0.49 0.33

600 0.69 0,75
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Tabela C.7: Número de problemas e de gerações versus tanta.nho da população

}V é Lama.nho da população

n.p é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em que nasceu a melhor soluça.o encontrada e
o seu respectivo desvio padrão o

N np Geração a
25 ]9 72 66
50 8 102 77

75 14 63 49
100 3 87 45

125 10 59 31

150 3 83 44

175 1 65 48

200 2 81 50

225 3 59 31

250 2 70 29

275 3 54 13

300 3 69 34

N n'p Gera,ção a
325 2 84 26

350 1 73 80

375 3 72 62

400 4 87 70

425 2 81 40

450 1 71 76

475 2 71 31

500 3 73 18

525 3 83 19

550 1 74 63

575 2 86 62

600 2 82 14



APÊNDICE D

Resultados Globais

Tabela D.l: Penalidades versus probabilidade de recombinação

pc é a pi'obabilidade de i'ecombinação

?. é a penalidade normalizada média

a penalidade total noinlalizada

155

Pc "7n 'Y'n

0.50 0.54 0.66
0.52 0.47 0.40

0.54 0.46 0.39

0,56 0,46 0,43
0.58 0.48 0.31

0.60 0.47 0.59

0.62 0.50 0.71

0.64 0.42 0.38
0.66 0.43 0.49
0.68 0.43 0.49
0.70 0.38 0.44

0,72 0,40 0.24

o.74 0.40 0.25

Pc "yn 'Ytn

0.76 0.36 0.44

0.78 0.32 0.44

0.80 0.36 0.19

0,82 0,35 0,21
0.84 0.36 0.29

0.86 0.34 0.34

0.88 0.34 0.35

0.90 0.34 0.30

0.92 0.32 0.34

0.94 0.29 0.23
0.96 0.30 0.35

0.98 0.30 0.25

1.00 0.31 o.42
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Tabela Número de problemas e de gerações versus probabilidade de recombinação

p. é a probabilidade de recombinação

n.p é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Gei-ação é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encont.rada

p. np (;oração
0.50 17 314

0.52 25 286

0.54 26 285

0.56 21 309

0.58 19 309

0.60 22 289

0.62 22 295

0.64 24 291

0,66 26 291

0.68 25 273

0.70 29 272

0,72 29 295

0.74 27 293

p. np Ge7'anão
0,76 27 268

0,78 32 272

0,80 33 279

0.82 31 276

0,84 32 258

0.86 31 266

0,88 33 277

0.90 35 280

0.92 32 266

0,94 36 263
0.96 36 273

0,98 40 268

1.00 36 265
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Tabela D.3: Penalidades versus probabilidade de mutação

p,« é a probabilictade cle mutação

?. é a penalidade normalizada média: média clãs penalidades nortnalizadas de todos
os problemas

'yt,, é tl penalidade tot.al normalizada: conversão da penalidade total ein penalidade
nonlializada

P,. ?« "h«

0.000 0.44 0.71

0.005 0.15 0.13

0.010 0.13 0.10

0.015 0.14 0.08

0.020 0,Í3 0,00
0.025 0.15 0.06

0.030 0.16 0,02

0.035 0.16 0,12

0.040 0.16 0.04

0.045 0.19 0,07

0.050 0,21 0.06

0.055 0.25 0.10

0.060 0.26 0.07

0.065 0.27 0.20

0,070 0,27 0,15

0,075 0,30 0,17

0,080 0,33 0,16

ÕIÓlili Õl32 0,2i
0,090 0:34 0,24

E 0.095 0.33 0.22

0,100 0,36 0,24

P,n -7n 't-

0.105 0.37 0.32

0.110 0.38 0.45

0,115 0,40 0,41
0,120 0,42 0,53
0.125 0,41 0,46

0.130 0.41 0.40

0.135 0.43 0.36

0.140 0.44 0.50

0.145 0.47 0.55

0.150 0.48 0.50

0.155 0.45 0.40

0.160 0.49 0.60

0.165 0.50 0.79

0,170 0,51 0,63
0.175 0.54 0.73

0.180 0.56 0.61

0,185 0.54 0.65

0,190 0.56 0.69
0,195 0,55 0,81

0.200 0.56 0.66
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Tabela D.4: Número de problemas e cle gerações versus probabilidade de mutação

p,,: é a probabilidade de tnutação

np é o número de problen[as com baixa penalidade (< 0, 1 em cada un] dos cenários)

Geração é o número médio de gerações em (lue nasceu a melhor solução encontrada.

p. np (;oração
0.000 33 44
0.005 70 J69
0.010 71 195

0,015 72 192

0.020 75 199

0.025 62 215

0.030 59 217

0,035 58 213

0.040 54 230

0.045 52 237

0.050 48 234

0.055 48 233

0,060 42 236

0.065 45 241

0.070 42 241

0.075 35 239

0.080 35 251

0.085 35 238

0.090 36 242

0,095 39 233

0,100 32 242

p. np (;oração
0.105 32 232

0,110 30 233

0.115 28 235
0,120 30 232

0.125 31 231

0.130 30 236
0.135 27 234
0.140 25 245
0.145 25 239

0,150 23 238
0.155 24 226
0.160 22 244
0.165 22 229
0,170 23 236
0,175 18 231

0.180 15 234
0.185 19 235
0.190 18 241

0.195 14 222
0.200 16 228
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Tabela D.5: Penalidades versus tamanho da população

N é tamanho da população

?. é a penalidade normalizada média: média das penalidades normalizadas de todos
os problemas

'yt. é a penalidade total normalizada: conversão da penalidade total em penalidade
normalizada

N 3n "lt«

25 0.58 0.74

50 0.47 0.63

75 0.28 0.48

100 0.35 0.26

125 0,e4 0,10

150 0,32 0,19

175 0.26 0.06
200 0.34 0.13

225 0.28 0,07

250 0.39 0.26

275 0,30 0,00
300 0.41 0.34

N R. 'lt.

325 0.36 0.16

350 0.37 0.41

375 0.31 0.22

400 0,38 0,20
425 0.36 0.46

450 0.43 0.16

475 0.39 0.24
500 0.47 0.24

525 0.42 0.14

550 0.48 0.20

575 0.40 0.29

600 0.44 0.10
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Tabela D.6: Número de problemas e de gerações versus tamanho da população

N é tamanho da população

rzp é o número de problemas com baixa penalidade (< 0, 1 em cada um dos cenários)

Geraçã.o é o número médio de gerações em que nasceu a melhor solução encontrada

N np Geração
25 32 326
50 27 293
75 34 263

100 28 244

125 g0 241

150 35 236

175 29 237

200 31 233

225 32 23]
250 32 230

275 34 237

300 32 223

N np Geração
325 32 235

350 32 214

375 34 212

400 30 228

425 30 235

450 29 220

475 32 229

500 29 224

525 30 212

550 23 223

575 25 234

600 25 215



APÊNDICE E

Novos resultados

E.l Nova função de minimização em caixas

.f(z) 5 + z: s.n(4««:) + :«, . 'en(20«z:)
onde:

--3, 0 $ zi 5; 12, 1
4, 1 $ zi $ 5,8

mínimo global: /(z*) = --38, 850292 e z* = (11, 62551 5, 7250)

161
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p. l 'v, "y .A4eZhor solução zi z2 Geração (z)

Tabela E.l: Penali(!ade uer.szzs probabilidade (le re('onlbintlção - no\'os iesult.tidos em un]
pioblenia de niininiização en] caixas

0.50 0.2o 13] -38,8503 11.6255 5.7250 56
0,52 0.18 129 -38.8503 11.6255 5.7250 54
0,54 0,18 129 -38.8503 11,6255 5.7250 54
0,56 0.11 123 -38,8503 11,6255 5.7250 48
0.58 0.29 140 -38,8503 11,6255 5.7250 65
0,60 0.15 127 -38,8503 11,6255 5.7250 52
0,62 0.14 126 -38:8503 11,6255 5.7250 51
0.64 0,51 161 -38,7503 11,6255 5,6251 65
0,66 0.18 129 38,8503 11,6255 5.7250 54

0,68 0.16 128 38.8503 11,6255 5.7250 53

0,70 0,00 112 38.8503 11.6255 5.7250 37

0,72 0.21 132 -38,8503 11,6255 5.7250 57
0.74 0,23 134 -38,8503 11.6255 5.7250 59
0.76 0.09 121 38,8503 11.6255 5.7250 46

0,78 0,24 135 38,8503 11,6255 5.7250 60

0.80 1.00 209 38,8503 11,6255 5.7250 134

0.82 0,18 129 -38,8503 11.6255 5.7250 54
o.84 0,21 132 38:8503 11,6255 5.7250 57
0.86 0.19 130 -38:8503 11,6255 5.7250 55
0.88 0,11 123 -38,8503 11,6255 5.7250 48
0.90 0,38 149 -38,8503 11,6255 5.7250 74
0.92 0,18 129 38,8503 11.6255 5.7250 54

0.94 0,19 130 38,8503 11,6255 5.7250 55

0.96 0.25 136 38,8503 11.6255 5.7250 6]
0.98 0.41 152 38.8503 11.6255 5.7250 77

1.00 0.19 130 38.8503 11.6255 5.7250 55



E.l Nova função de minimização em caixas

p. ' . ' l.Zb/eZh07'solução zl

163

Geração (n)

o.ooo 0,01 119 -38.8503 11.6255 5.7250 44

0,005 0.02 124 -38.8503 11.6255 5.7250 49

0,010 0.01 112 38.8503 11.6255 5.7250 37

0,015 0.02 128 38.8503 11.6255 5.7250 53

0,020 0.00 106 38.8503 11.6255 5.7250 3]
0,025 D,04 141 38.8503 11.6255 5.7250 66

0.030 0.04 148 38.8503 11.6255 5.7250 73

0,035 0.08 178 38.8503 11.6255 5.7250 103

0,040 0.14 239 38.8503 11.6255 5.7250 164

0.045 0.08 183 38.8503 11.6255 5.7250 108

0,050 0.07 176 -38.8503 11.6255 5.7250 101

0.055 0.13 233 -38.8503 11.6255 5.7250 158

0.060 0.07 170 -38.8503 11.6255 5.7250 95
0,065 0.26 350 38.8503 11.6255 5.7250 275

0,070 0.08 184 38.8503 11.6255 5.7250 109

0,075 0.87 930 -38.8503 11.6255 5.7250 855

0,080 0.16 253 -38.8503 11.6255 5.725o 178

0,085 0.85 909 -38.8503 11.6255 5.7250 834

0.090 0.23 326 -38.8503 11.6255 5.7250 25]

0,095 1.00 1054 38,8503 11.6255 5.7250 979

o,100 0.51 594 38.8503 11.6255 5.7250 519

0,105 0.81 874 38.8503 11.6255 5.7250 799

o.110 0,45 532 38,8503 11.6255 5,7250 457

0,115 0.93 989 -38.8503 11.6256 5,7250 914
0.120 0.61 685 -38.8503 11.6255 5.7250 610

0.125 0.49 573 38.8503 11.6255 5,7250 498

o.130 0.67 738 38.8503 11.6255 5.7251 663

0.135 0.95 1008 -38.8503 11.6255 5.7250 933
0.14o 0.54 619 }8.8503 11.6255 5.7250 544

o.145 0.59 662 38,8503 11.6255 5.7250 587



]64 Novos resultados

P« ,y .Melhor solução zi z2 Geraçãorz.)

Tabela E.2: Penalidade versus probabilidade de mut.ação - novos resultados em un] pro

blenla de minimizaçã.o em caixas

0.150 0.81 871 38.8503 11.6256 5.7250 796

0.155 0.88 942 38.8503 11.6254 5.7250 867

0,160 0.98 1035 38.8501 11.6251 5.7250 960

0,165 0.83 889 -38.8503 11.6254 5.7250 814

0,170 0.97 1029 -38.8503 11,6256 5,7251 954
0.175 0.95 1009 -38.8503 11.6254 5.7251 934
0,180 0.55 628 38.8502 11.6255 5.7251 553

0,185 0.41 497 38.8503 11.6256 5.7250 422

0,190 0.63 70] 38.8502 11.6255 5.7251 626

0,195 0.90 96] 38.8503 11.6256 5,7251 886

0,200 0,48 559 38.8503 11.6257 5.7250 484
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-y l .A4eZhor solução zl z2 (;eraçãorz.)

Tabela E.3: Penalidade uers?]s tan]anho da população - no-.'os resultados en] um problema

de niininlização eni caixas

25 0.42 420.12 38.3503 11.1255 5.7250 292

50 0.00 69.25 -38.8503 11,6255 5,7250 63

75 0.15 189.38 -38.8503 11.6255 5,7250 180

100 0.02 82.50 -38.8503 11.6255 5.7250 70
125 1,00 909.63 -38.8503 11.6255 5.7250 894
150 0.00 67,75 -38.8503 11.6255 5.7250 49

175 0.00 66,88 -38.8503 11,6255 5,7250 45

200 0.02 81.00 -38.8503 11.6255 5,7250 56

225 0.04 98.13 38.8503 11.6255 5.7250 70

250 0.02 82.25 38.8503 11,6255 5.7250 51

275 0,03 94,38 38.8503 11.6255 5.7250 60

300 0.00 68.50 -38.8503 11.6255 5.7250 31
325 0,03 88,63 -38.8503 11.6255 5,7250 48
350 0.04 102.75 -38.8503 11,6255 5,7250 59

375 0.04 99.88 38.8503 11.6255 5.7250 53

400 0.05 112.00 38.8503 11.6255 5,7250 62

425 0.05 109,13 38.8503 11.6255 5.7250 56

450 0.05 110.25 38.8503 11.6255 5,7250 54

475 0.05 108.38 38.8503 11.6255 5.7250 49

500 0.06 119.50 -38.8503 11.6255 5.7250 57

525 0.07 122.63 -38.8503 11.6255 5,7250 57
550 0.08 131.75 -38.8503 11,6255 5.7250 63

575 0.10 148.88 38.8503 11,6255 5.7250 77

600 0.09 139.00 38.8503 11.6255 5.7250 64
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E.2 Nova função com restrições

iliin /(z) = 6, 5zi 0, 5zf -- z2 -- 2z3 -- 3za

sujeito a:
zi + 2z2 + 8za + za + 3zs + 5z6 $ 16

8zi -- 4z2 -- 2z3 + 2z4 + 4zs -- lz6 $ --1
2zi + 0, 5z2 + 0, 2z3 -- 3z4 -- lzs -- 4zõ $ 24
0, 2zi + 2z2 + 0, 1z3 -- 4z4 + 2zs + 2zc $ 12
--0,1zi -- 0,5z2+2z3+5za 5zs +3z6 $3
oi:tde:

0 5; zi $ 10, { = 1,
0 $ z6 $ 2

mínimo global: /(z*) = --ll e z*

2zõ Z6

5

(0; 6; 0; 1;1;0)
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p. l 'v, 7 R/l olh nn- q nll l p ã n Geração (ac)

Tabela E.4: Penalidade t'el.sins piobabilida(le de recombinação - iio''.'os iesultaclos enl tuna
função comi restrições

0,50 0.73 931,47 l0.9055 855

0,52 0.00 556,15 l0.9291 491

0,54 0.95 1041.58 -10.9922 990
0.56 0.64 882.19 l0.9507 822

0,58 0.93 1030.84 l0.9659 974

0,60 0.43 778.11 l0.9039 708

0.62 0.82 976.07 -10.9748 921
0.64 D.90 1016.26 -10.9297 950
0.66 0.90 1015.26 -10,9146 947
0,68 0.97 1056.14 -10.9459 995
0,70 0.80 968.49 l0,9089 899

0.72 0.51 817.65 l0.9238 751

0.74 0.02 564.69 l0.8945 491

0,76 0.29 707.01 -10,9818 653
0.78 0.95 1044.20 -10.9232 977

0,80 0.85 994,15 l0.9568 935

0.82 0.84 984.56 l0.9312 919

0.84 0.97 1054.43 -10.8603 970

0.86 0.77 951.20 -10.9396 887
0.88 0.84 984.60 l0.8502 898

0.90 0.88 1008.12 -10.9262 943

0.92 0.89 1012.27 l0.9510 952

0.94 0.26 687.39 l0.9448 626

0.96 1.00 1069.00 l0.8810 994

0.98 0.95 1041.40 -10.8705 959

l .oo 0.35 736.45 -10.8569 652
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.Melhor solução Geração (ac)

o,ooo 0.10 577.62 -10,1860 84

0,005 0.93 1184.38 -10,5264 963

0,010 0.71 1022,24 -10.9534 962

0,015 0.30 726.00 -11.0000 676

0,020 0.08 565.25 -10.9890 513

0,025 0.55 907.58 -10.9640 850

0,030 0.49 861,42 -10.9784 807

0,035 0.75 1055.30 -10.9595 997

0.040 0.66 984.60 -10.8502 898
0.045 0.64 974.40 -10,8618 895
0,050 0.46 840.53 l0,8725 760

0,055 0.78 1o72.96 l0.8240 986

0.060 0.80 1086.07 -10.7765 976
0.065 0.70 1013.92 -10.8428 925

0.070 0.69 1007.55 -10.8466 922
0.075 0.36 770.94 -10.8427 684
0.080 0.68 999.08 l0,7978 907

0,085 0.76 1060.38 l0.7574 947

0,090 0,51 879.18 l0,6036 731

0.095 0.86 1129.03 l0,5253 958

o.100 0,81 1092.78 l0.5045 866

0.105 0.78 1070.8] l0.8118 979

o.110 0.64 970.32 l0,7170 863

0,115 0.80 1085.65 -10,7968 989

0.120 0.92 1175.90 -10.4567 959

0.125 0.91 1165.78 l0.5127 997

0,130 0.83 1113.06 l0.6715 994

o.135 0.99 1225.96 -10.3931 946
0.140 0.64 969.87 l0.5014 777

0.145 0.93 1184.63 1o.4+11 952
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p,« l "r- r Melhor sol'ração Geração (u)

Tabela E.5: Penalidade versus probabilidade de mutação - novos result.ados em uma
função com restrições

0.150 0,11 586,15 -10,3714 396

0,155 0,28 711,18 -10.6347 573

0,160 0.00 505.60 -10.5729 352
0,165 0.81 1093.91 l0.7142 980

0,170 0.78 1076.36 l0.6198 942

0.175 1.00 1233.89 lO.1761 838

0,180 0.53 888.11 -10.7472 784

0.185 0.76 1062.53 -10.4257 808

0.190 0.60 944.26 l0.4608 769

0,195 0.92 1172,58 -10.5405 999

0.200 0.69 1005,17 -10.2313 768
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N l '« Y .MeZ/zor solução Geração (n)

Tabela E.6: Penalidade uersiis tamanho da população - ]lo-.'os iesult.nãos em unia função
r'r)in I'r çt ).irÃpq

25 0.24 768.74 l0.9109 742

50 0.11 708.83 -10.9563 687
75 0.72 1001.95 l0.9402 970

100 0.74 1010.42 l0.9359 972

125 0.45 870.43 l0.9132 820

150 0.81 1045.69 -10.9201 990
175 0.77 1023.44 l0.9239 963

200 0.68 984.60 -10.8502 898
225 0.53 911.84 -10.8889 831
250 0,83 1056,46 l0,9604 986

275 0.00 654.96 l0,9176 569

300 0.86 1070.57 l0.8952 972

325 0.70 991.76 -10,9507 900
350 0.79 1034.47 -10.9272 931
375 0.79 1037.37 -10.9023 921
400 0,25 772.94 -10.9424 661
425 0,81 1042.85 -10,8956 913
450 0.51 899.94 -10.9303 772

475 0.18 740.47 -10.9320 607
500 0.99 1131.04 l0,9523 996

525 0,82 1051.57 -10,8793 891
550 1.00 1136.37 -10.9566 990

575 0.81 1043,87 l0.9356 887

600 0.88 1078.29 1o.8848 9o1
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E.3 Nova função multa-objetivos

min(/t (:«) , /2 (:«))
onde:

/-(«) - 1 - e'(E?;-(':-Ü)y
/:(-) - 1 - e'(E:;-(":-'Ü))'
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Tabela E.7: Penalidade uer'süs probabilidade de reconibint\ção - novos resultados ein unia

função nuilti-objetivos

Pc "'fa "I

0,50 0,60 57,546
0,52 0,52 57,220
0.54 0.23 56.063
0.56 0,85 58.514

0.58 0.75 58.101

0.60 1,00 59.101

0.62 0.63 57.650

0.64 0.91 58.740

0,66 0,40 56,736

0.68 0.18 55.865

0.70 0.11 55.595

0.72 0.70 57.915

0.74 0.60 57.535

0.76 0.80 58.297

0,78 0,11 55,601

0,80 0.39 56.716

0.82 0.40 56,735

0.84 0.89 58.683

0.86 0.38 56.676

0.88 0,23 56.073

0.90 0.97 58.978

0,92 0,40 56,743

1 0.94 0.00 55.166

0,96 0,11 55:602

0.98 0.16 55.790

1.00 0.17 55.853
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Tabela E.8: Penalidade versus probi\bilidade de mutação - novos resultados em uma

função multa-objetivos

Pm "rn '
0.105 0.05 55.70 1

0,110 0:06 56,03
0,115 0,10 56,51

0.120 0.13 56,99

0.125 0.17 57.62

0.130 0.24 58,42

0.135 0.23 58.15

0.140 0,22 58,10

0.145 0.23 58,23

0.150 0.24 58.37

0,155 0,29 59,13

0,160 0,34 59,78

l o,165 0,32 59,48
0,170 0,30 59,13

0,175 0,72 64,03

0,180 1,00 68,46

Õ,185 0,79 65:28

0.190 0.65 63,88

0,195 0,79 65,02
0.200 0.97 68.00

Pm 'Yn '
0.000 0.10 56,55 1

0.005 0,08 56,28 1
0.010 0.08 56.30 1
0.015 0.00 55.29
0.020 0.08 56.30

0.025 0.08 56.25

0.030 0.04 55,77
0.035 0.03 55.64

0.040 0.00 55.22

0,045 0,06 56,03

0,050 0,05 55,89

0,055 0,07 56,12

l o,060 0,10 56,52

0,065 0,09 56,36

Õ:070 0,24 58,34

0:075 0,08 56,24
0,080 0,18 57,57
0,085 0:11 56,74

0,090 0,01 55,31

0,095 0,07 56,18
0.100 0.03 55.59
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Tabela E.9: Penalidade versus tamanho da população - novos resultados em uma função

multa-objetivos

V '{« l

25 0.59 73.37

50 0.00 56.32

75 0.06 58.18

10o 0.16 60.82

125 0.27 64.05

150 0.36 66.67

175 0.47 69.71

200 0.57 72.76

225 0,68 75,87
250 0.78 78.77

275 0.89 81.85

6o0 1.00 85.05
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