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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

A UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE NICHOS DOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

NA OTIMIZAÇÃO DE PROBLEMAS DE REATORES NUCLEARES 

Wagner Figueiredo Sacco 
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Orientador: Roberto Schirru 

Programa: Engenharia Nuclear 

Os algoritmos genéticos são sistemas adaptativos motivados biologicamente que 

têm sido usados, com bons resultados, na otimização de funções. Os algoritmos 

genéticos simples, porém, têm mostrado-se inadequados a funções multimodais, pois 

convergem rapidamente para um dos ótimos. Os chamados métodos de nichos são 

técnicas que impedem essa convergência, forçando os indivíduos do GA a distribuírem-

se em todos os ótimos. O objetivo deste trabalho é avaliar os diferentes métodos de 

nichos, tanto os disponíveis na literatura quanto dois novos métodos aqui introduzidos, a 

fim de aplicá-los futuramente a problemas de reatores nucleares, especialmente o da 

recarga de combustível, que possui múltiplas soluções. Essa avaliação é feita através de 

funções de testes consagradas na literatura e os resultados mostraram que os métodos 

introduzidos nesse trabalho são promissores, principalmente em casos reais como o da 

recarga. 
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requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

THE USE OF GENETIC ALGORITHMS WITH NICHING METHODS IN NUCLEAR 

REACTOR RELATED PROBLEMS 
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Advisor: Roberto Schirru 
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Genetic Algorithms (GAs) are hiologically motivated adaptive systems which 

have been used, with good results, in function optimization. However, traditional GAs 

rapidly push an artificial population toward convergence. That is, all individuals in the 

population soon become nearly identical. Niching Methods allow genetic algorithms to 

maintain a population of diverse individuals. GAs that incorporate these methods are 

capable of locating multiple, optimal solutions within a single population. The purpose 

of this study is to test existing niching techniques and two methods introduced herein, 

bearing in mind their eventual application in nuclear reactor related problems, specially 

the nuclear reactor core reload one, which has multiple solutions. Tests are performed 

using widely known test functions and their results show that the new methods are quite 

promising, specially in real world problems like the nuclear reactor core reload. 

vi 



ÍNDICE 

Capítulo 1 - Introdução 01 

Capítulo II - O Problema da Recarga de Combustível do Reator Nuclear 06 

II. 1 - Introdução 06 

11.2 - A definição do problema 07 

11.3 - Um método de otimização 09 

11.4 - Algoritmos Genéticos 10 

Capítulo III - Os Algoritmos Genéticos 12 

III. 1 - Introdução 12 

111.2 - Os componentes do algoritmo genético 13 

111.3 - A Mecânica do algoritmo genético 15 

111.4 - Fundamentação Teórica 18 

III.4.1- Esquemas 18 

IUA.2-Building blocks 20 

III.4.3-0 Teorema Fundamental dos Algoritmos Genéticos 21 



Capítulo IV - Os Métodos de Nichos da Literatura 25 

IV. 1 - Sharing 25 

IV. 1.1 - Motivação 25 

IV. 1.1.1 - Métodos de formação de nichos 26 

IV. 1.2- Conceito 27 

IV. 1.3 - Fundamentação Teórica 28 

IV. 1.3.1- Função Sharing 29 

IV. 1.3.2- Shared Fitness 31 

IV. 1.3.3- Genetic Drift no Sharing 32 

IV. 1.4 - O algoritmo do Sharing 36 

IV.2 - Sharing com Métodos de Análise por Cluster 37 

IV.2.1 - Conceito 37 

IV.2.2 - Fundamentação Teórica 39 

IV.2.2.1- Os métodos de análise por cluster 39 

IV.2.2.1 .a - Algoritmo KMEAN de MacQueen 41 

IV.2.2.1 .b - KMEAN Adaptativo de MacQueen 42 

IV.2.2.2- A implementação do clustering no sharing 43 

IV.2.3 - O algoritmo do sharing com análise por cluster 45 

IV.3 - Dynamic Niche Sharing 46 

IV.3.1 - Motivação 46 

IV.3.2 - Fundamentação do método 47 

IV.3.2.1- O algoritmo de determinação dos picos dinâmicos.... 48 

IV.3.2.2- Avaliação teórica do método 49 

IV.3.3 - O algoritmo do DNS 51 

viii 



IV.4 - Clearing 53 

IV.4.1 - Conceito 53 

IV.4.2 - Fundamentação do Método 55 

IV.4.2.1- A função Clearing 55 

IV.4.2.2- Complexidade 56 

IV.4.2.3- Tamanho esperado das subpopulações 57 

IV.4.2.4- A estratégia do elitismo aplicada ao clearing 59 

IV.4.2.5- Avaliação teórica do método 60 

IV.4.3 - O algoritmo do GA com clearing básico 61 

Capítulo V - Dois Novos Métodos de Nichos 62 

V.l - Motivação 62 

V.2 - Sharing com FCM 63 

V.2.1 - O Algoritmo FCM 63 

V.2.2 - O Sharing com FCM 68 

V.2.3 - O algoritmo do sharing com FCM 70 

V.3 - Sharing com PCM 71 

V.3.1 - Motivação 71 

V.3.2 - O Algoritmo PCM 72 

V.3.3 - O Sharing com PCM 75 

V.3.4 - O algoritmo do sharing com PCM 76 

ix 



Capítulo VI - Testes e Resultados 77 

VI. 1 - O ambiente de testes 77 

VI.2 - As funções de teste 80 

VI.2.1 - As funções Ml e M2 80 

VI.2.2 - A função de Himmelblau modificada 83 

VI.3 - .Avaliação dos Métodos de Nichos 85 

VI.3.1 - Critérios de Avaliação .• 85 

VI.3.2 - Os Parâmetros do GA com Métodos de Nichos 86 

VI.3.3 - A Metodologia Experimental 87 

VI.3.4 - Comparação dos Métodos 89 

VI.3.4.1 - A função Ml 89 

VI.3.4.2- A função M2 92 

VI.3.4.3 - A função de Himmelblau modificada 95 

VI.3.4.4 - Avaliação Final 98 

Capítulo VII - Conclusões 100 

Apêndice A - Lógica Nebulosa (Lógica Fuzzy) 104 

A.l - Introdução 104 

A.2 - Definições 108 

A.3 - Operações 110 

A.4 - Representações 113 

A.5 - Propriedades 114 

A.6 - Relações Nebulosas 116 

X 



Referências Bibliográficas 



FIGURAS 

Figura II.1 - Seção transversal de 1/4 do núcleo de um reator de 193 elementos 

07 

Figura III. 1 - O esquema do crossover de ponto único 16 

Figura III.2 - O esquema da mutação 17 

Figura III.3 - O espaço de busca de 3 bits 19 

Figura V.l - Separação dos indivíduos em classes nebulosas 64 

Figura VI.1 - Tela de entrada de dados do GA com métodos de nicho 

78 

Figura VI.2 - Uma rodada do GA com métodos de nichos 79 

Figura VI.3 - A função de testes Ml 81 

Figura VI.4 - A função de testes M2 82 

Figura VI.5 - A função Himmelblau modificada 83 

Figura VI.6 - Curvas de nível da função de Himmelblau modificada 84 

Figura VI.7 - Curvas de nível de Himmelblau modificada com os picos 

numerados 95 

Figura A.l - Funções pertinência para subconjuntos 105 

xii 



TABELAS 

Tabela VI.1 - Parâmetros críticos dos métodos de nichos por função de testes 

87 

Tabela VI.2 - Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste Ml 

90 

Tabela VI.3 - Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos na função de teste Ml 90 

Tabela VI.4 - Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste M2 

93 

Tabela VI.5 - Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos na função de teste M2 93 

Tabela VI.6 - Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste de 

Himmelblau 97 

Tabela VI.7 - Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos na função de teste de Himmelblau 97 

xiii 



Capítulo I- Introdução 

Os algoritmos genéticos (GAs, HOLLAND, 1975) são métodos de busca empregados na 

resolução de problemas complexos dos quais geralmente possui-se pouca informação a 

priori. Os GAs têm sido aplicados com sucesso na otimização de funções, em problemas de 

otimização combinatória, associados a outras técnicas de inteligência artificial como redes 

neurais, bem como no campo da Biologia, Economia, Finanças e outros (MITCHELL, 

1998). 

Os algoritmos genéticos baseiam-se nos princípios da genética e operam analogamente aos 

mecanismos da evolução. No entanto, enquanto o processo evolucionário natural mantém 

uma grande variedade de espécies, cada qual ocupando um nicho ecológico próprio, os 

GAs tradicionais convergem rapidamente para uma população homogênea. Ou seja, todos 

os indivíduos da população tornam-se praticamente idênticos. Mesmo que o problema 

possua múltiplas soluções, o GA tradicional localiza apenas uma delas. 

Os chamados métodos de nichos (MAHFOUD, 1995) permitem aos algoritmos genéticos a 

manutenção da diversidade que os GAs convencionais perdem, sendo capazes de localizar 

múltiplas soluções ótimas em uma mesma população. Esses métodos têm sido utilizados 

com sucesso na otimização de funções multimodais, em problemas de classificação e no 

aprendizado de máquinas, entre outros. 
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Na Engenharia Nuclear há vários problemas de natureza multimodal passíveis de estudo, ou 

seja, problemas em que diferentes soluções são satisfatórias. Imaginemos, por exemplo, que 

desejemos alterar a potência de saída de uma usina nuclear em um dado percentual. Tal 

alteração pode ser efetuada através da manipulação de diversos parâmetros do secundário, 

como por exemplo aumento da temperatura de saída do gerador de vapor, mudança da 

pressão de descarga do condensador, aumento da temperatura de reaquecimento, etc. Há no 

mercado atualmente modernos simuladores de performance do secundário de usinas 

térmicas. Um GA com métodos de nichos acoplado a um desses simuladores poderia 

fornecer diversas soluções para um problema do tipo "aumentar em 1% a potência elétrica 

da usina". Caberia ao setor de operações decidir qual das soluções seria a mais fácil de ser 

implantada. 

O problema da mais alta relevância, contudo, que tem sido exaustivamente abordado e que 

foi a motivação básica desta tese, é o problema da recarga de combustível de reatores 

nucleares do tipo PWR. Esse problema consiste em identificar o arranjo entre o 

combustível novo a ser colocado no núcleo e o combustível parcialmente queimado que lá 

permanece, de modo a otimizar o desempenho do reator no próximo ciclo de operação, 

garantindo-se que as suas restrições de operação sejam sempre satisfeitas. 



Dessa forma, o problema pode ser então interpretado como a busca de uma combinação dos 

n diferentes tipos de elementos combustíveis nas n posições existentes no núcleo do reator, 

onde cada combinação determina a forma do fluxo de neutrons e seu fator de pico 

associado. O objetivo desse processo de busca é determinar uma combinação que minimize 

o fator de pico <: conseqüentemente maximize a vida útil do combustível nuclear. Trata-se, 

portanto, de um problema de min-max, em que há na mesma função objetivo termos a 

serem minimizados e maximizados. A função objetivo de PARKS (1996), por exemplo, 

trabalha no sentido de maximizar a concentração de boro ao final do ciclo, maximizar a 

queima do combustível a ser descarregado e minimizar o fator de pico. 

O problema da recarga é. portanto, um problema de múltiplas soluções, ou seja, 

multimodal. Poderíamos, por exemplo, ter uma solução com fator de pico ótimo e que 

penalizasse a concentração de boro. ou vice-versa. Várias soluções seriam relevantes, cada 

qual em um aspecto. O GA simples, que tem sido empregado no problema (CHAPOT, 

SILVA, SCHIRRU, 1999, p. ex.), converge para uma única solução, que nem sempre é a 

mais conveniente sob todos os aspectos. Fica evidente que um GA com métodos de nichos 

enquadrar-se-ia perfeitamente ao problema da recarga, pois utilizando o mesmo na 

resolução desse problema seria possível escolher dentre entre as várias soluções aquela 

mais adequada à realidade. 



O objetivo desse trabalho, cujo desenrolar apresentaremos no parágrafo seguinte, é fazer 

um levantamento dos diferentes métodos de nichos para futuras aplicações ao caso real da 

recarga. Durante este estudo, vislumbrou-se a oportunidade de desenvolver dois novos 

métodos de nichos, o sharing com FCM (Fuzzy Clustering Means) e o sharing com PCM 

(Possibilistic Clustering Means), cujos resultados, conforme veremos, mostraram-se 

bastantes satisfatórios. 

No capítulo II é definido o problema da recarga, inclusive com a motivação para o uso dos 

GAs. No capítulo III é apresentado o algoritmo genético, que é a ferramenta de inteligência 

artificial utilizada nessa tese, sendo dada inclusive a fundamentação teórica ao 

funcionamento dos GAs. A seguir, no capítulo IV, é feito um levantamento das técnicas de 

nichos mais utilizadas. No capítulo V são introduzidos dois novos métodos: o sharing com 

FCM e o sharing com PCM. ambos calcados no conceito de lógica nebulosa. No capítulo 

VI são apresentados o ambiente de testes e as funções utilizadas para avaliar os métodos 

descritos nos capítulo IV e V. Os métodos de nichos são então comparados entre si, 

mostrando os prós e contras de cada um. No capítulo VII são apresentadas as conclusões 

obtidas durante a realização do trabalho, é analisada a aplicabilidade dos métodos de nichos 

ao caso real da recarga e são propostos passos futuros no sentido de dar continuidade à 

pesquisa. 
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Capítulo II- O Problema da Recarga de Combustível do Reator Nuclear 

II.1- Introdução 

Geralmente, a recarga do núcleo de um reator nuclear à água pressurizada (PWR) dá-se 

anualmente, quando devido à queima dos elementos combustíveis, não é possível 

sustentar-se a potência total do reator. A operação da recarga consiste na remoção dos 

elementos combustíveis mais desgastados (normalmente aqueles que tenham 

permanecido 3-4 ciclos no núcleo), sendo os elementos restantes rearranjados no reator e 

as posições vazias preenchidas com novos elementos combustíveis (estocados na própria 

usina). O rearranjo dos elementos combustíveis consiste em encontrar uma nova posição 

para os mesmos no núcleo do reator, assim como em rotacionar os elementos (quatro 

possibilidades para cada posição do núcleo). O objetivo primordial dessa operação é 

otimizar o arranjo dos elementos combustíveis de modo a minimizar os custos 

operacionais do reator no novo ciclo atendendo a certas restrições (por exemplo, a 

duração do novo ciclo). Trata-se de um problema da maior importância, pois um bom 

arranjo dos elementos pode significar um maior número de dias de operação até a 

próxima recarga. 
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11.2- A definição do problema 

O núcleo do PWR de Angra I, por exemplo, contém 121 elementos combustíveis 

arranjados em simetria de 1/4, de modo que para fins de otimização levam-se em conta 30 

elementos (o elemento central não é mudado). Na figura a seguir, vemos 

esquematicamente a seção transversal de 1 IA do núcleo de um reator com 193 elementos, 

sendo a linha tracejada o eixo de simetria de 1/8. Observe-se na figura que cada posição 

do núcleo é rotulada para posterior identificação do elemento. 

1 0 11 12 1 3 14 15 

A5S3 A493 0121 A492 A579 0 U 5 A I M 

A491 A 4 W 0133 A404 0101 A174 

A48S A407 A5S0 A408 0145 A177 

A487 ASM > * 5 3 A554 0157 0109 A178 

0137 A548 A546 0165 A173 

A397 A385 0161 0 1 0 
X 

ÀS»» A179 

• 1 * 5 0149 0113 Al 71 A15S \ 
\ 

\ 

A1C7 Al«3 A l » 
\ 

X 
\ 

X 
V 

X 

Figura II. 1- Seção transversal de 1/4 do núcleo de um reator de 193 elementos. 
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O problema da recarga é altamente complexo, pois apenas para selecionarmos n 

elementos combustíveis entre os m + n disponíveis haveria 
V n ) 

possibilidades. 

Acrescente-se a isso o arranjo dos n elementos com simetria de lA (n\ possibilidades) e 

ainda a gama de rotações de cada elemento (4" possibilidades). Haveria para esse 

problema, em suma, 
\ n J 

n\ • 4" possíveis combinações. BÂCK, HEISTERMANN et 

ai. (1996) encontraram IO 1 0 7 diferentes combinações para um reator com 48 elementos 

em simetria de 1/4 e 69 elementos combustíveis disponíveis. 

Na prática, apenas uma fração ínfima dessas combinações pode ser avaliada, pois as 

rigorosas regras de licença que governam a indústria nuclear requerem que, antes da 

implementação, essas mesmas combinações ou modelos de recarga (LP, loading patterns) 

devem satisfazer a um exame minucioso usando códigos computacionais extremamente 

detalhados e, consequentemente, consumidores de tempo. 

Essa inviabilidade de resolver-se um problema tão complexo tem levado a esforços de 

pesquisa no sentido de reduzir o tamanho do problema utilizando-se técnicas tais como 

sistemas especialistas, simulated annealing e outras (KOPRACZEK, PARKS et al, 1991). 

No entanto, tendo a indústria nuclear que conviver com rígidas normas de segurança, a 

mesma é geralmente relutante em empregar técnicas do "estado da arte", preferindo fiar-

se em métodos de tentativa e erro baseados na experiência e bom senso de seus 

profissionais. 
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II.3- Um método de otimização 

Na década passada, a aplicação de métodos estocásticos em problemas de difícil 

otimização, especialmente os combinatories, tornou-se alvo de um considerável interesse. 

Essas técnicas mostraram-se bem mais eficientes que os métodos tradicionais, sendo uma 

das principais ferramentas empregadas o algoritmo de minimização conhecido como 

simulated annealing (POON e PARKS, 1992). A maior vantagem do SA (simulated 

annealing) sobre os outros métodos é a sua capacidade de evitar cair em armadilhas do 

tipo mínimos locais. O algoritmo emprega uma busca aleatória que não aceita somente 

mudanças que diminuam a função objetivo F, mas também algumas mudanças que 

aumentem-na. A última premissa é aceita com probabilidade 

P = e(SFT>, (II. 1) 

onde SFé o aumento da função objetivo e Té um parâmetro de controle que, por analogia 

à aplicação original do algoritmo, é conhecida como a "temperatura" do sistema. 

Quando considerado como uma técnica para solucionar os problemas de otimização da 

recarga do PWR, o SA possui algumas características atraentes: 

• é um "método fraco", isto é, não é solução para um problema específico; 

• é um método comparativamente eficiente em problemas de alta dimensionalidade; 

• não requer (ou deduz) qualquer informação funcional da derivada da função; 

• consegue escapar de mínimos locais de problemas multimodais. 
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Um programa de SA denominado FORMOSA (Fuel Optimization for Reloads: Multiple 

Objectives by Simulated Annealing, KOPRACZEK, PARKS et al, 1991) foi desenvolvido 

com sucesso para o problema da recarga. 

Embora o SA seja uma técnica de otimização bastante apropriada para o problema, se 

precisarmos formar a base de um método prático para resolver o problema da recarga de 

um PWR, um meio eficiente de avaliação de cada LP deve ser fornecido. A grande 

quantidade de trabalhos anteriores nesse campo (DOWNAR e SESONSKE, 1988) 

estabeleceu que um modelo de duas dimensões utilizando dois grupos de equações de 

difusão de neutrons calcula as características de interesse com precisão suficiente. 

Entretanto, para avaliar cada candidato a LP pela solução das equações diferenciais que 

regem a mesma, qualquer rotina tornar-se-ia extremamente lenta, o que é proibitivo do 

ponto de vista computacional. 

II.4- Algoritmos Genéticos 

Embora o programa FORMOSA obtivesse resultados bastante satisfatórios no problema 

da recarga, alguns pesquisadores (POON e PARKS, 1992, inicialmente) vislumbraram o 

potencial dos algoritmos genéticos na resolução desse problema. Os algoritmos genéticos 

seriam ideais por não ser necessário um grande conhecimento a priori do problema. 
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Os algoritmos genéticos, apresentados com rigor por John Holland (HOLLAND, 1975) e 

que veremos detalhadamente no próximo capítulo, mostraram uma performance pelo 

menos tão boa quanto à do SA em problemas de alta demanda, além de compartilharem 

as características acima descritas com o SA. Diferentemente do SA, no entanto, os GAs 

trabalham com uma população de soluções paralela e usam o cruzamento, um mecanismo 

que combina as características de soluções previamente experimentadas, o que gera várias 

vantagens: 

• por trabalhar com várias operações em paralelo, a busca pode ser concentrada em torno 

das melhores soluções sem ignorar completamente o espaço de busca restante. Com isso, 

se uma área de busca em particular não for muito promissora, esta é facilmente 

abandonada em favor de uma área mais promissora que esteja sendo pesquisada 

simultaneamente; 

• o uso do cruzamento facilita grandes movimentações através do espaço de busca, de tal 

forma que a busca possa progredir rapidamente; 

• os GAs são perfeitos para implementação em paralelo. A avaliação da função objetivo, 

que é uma grande consumidora de CPU, pode ser feita simultaneamente para toda uma 

população. 

Os resultados obtidos no problema da recarga utilizando-se algoritmos genéticos têm sido 

altamente satisfatórios, como por exemplo em CHAPOT,SILVA, SCHIRRU (1999), em 

que os resultados obtidos pelo GA na recarga de Angra I foram melhores que os cálculos 

do fabricante dos elementos combustíveis (KWU). 
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Capítulo III - Os Algoritmos Genéticos 

III.1- Introdução 

Algoritmos genéticos são algoritmos de busca baseados nos mecanismos genéticos e 

evolucionários dos seres vivos, os princípios conhecidos como seleção natural e 

sobrevivência do mais apto introduzidos por Charles Darwin no clássico "The Origin of 

Species" (1859). 

Na natureza, os indivíduos de uma população competem entre si por alimento, abrigo e por 

um parceiro para reprodução. Aqueles indivíduos mais aptos à sobrevivência e à atração de 

parceiros gerarão um grande número de descendentes, enquanto que os indivíduos fracos 

deixarão poucos ou nenhum descendente. Isso significa que os genes do indivíduos mais 

aptos irão espalhar-se por mais e mais indivíduos ao longo das gerações. A combinação das 

características positivas de diferentes antepassados pode produzir indivíduos ainda mais 

aptos que seus pais, ou seja, os espécimes evoluem no sentido de tornarem-se cada vez mais 

adaptados ao meio-ambiente. 

Os Algoritmos Genéticos, introduzidos de forma rigorosa por John Holland (HOLLAND, 

1975), funcionam de maneira análoga ao acima descrito, trabalhando com uma população de 

indivíduos onde cada um destes representa uma possível solução para um dado problema. A 

cada um desses indivíduos é designado um prêmio, mais conhecido como "fitness", que 

quantifica a adequação do indivíduo àquele problema, sendo a fitness nos problemas mais 

simples o valor da função objetivo. Aos indivíduos com maiores valores de fitness são dadas 

maiores oportunidades de reprodução através do cruzamento com outros indivíduos da 
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população. Já os indivíduos menos aptos (baixa fitness) terão chances muito menores de 

serem selecionados para reprodução, acabando assim por extinguir-se. Portanto, as boas 

características dos indivíduos mais aptos são difundidas pela população ao longo das 

gerações, ou seja, as áreas mais promissoras do espaço de busca são exploradas. Isso faz com 

que o GA padrão acabe convergindo para a solução ótima do problema. 

A força dos algoritmos genéticos reside no fato de eles serem uma técnica robusta e versátil, 

necessitando apenas de informações sobre a fitness para encontrarem soluções para um 

problema. Técnicas mais especializadas para determinados problemas podem ser mais 

eficazes que o GA, mas este por ser um método "caixa-preta" pode ser aplicado a problemas 

em que essas técnicas não existam ou sejam de difícil implementação. 

III.2- Os componentes do algoritmo genético 

A meta em problemas de otimização é encontrar a(s) melhor(es) solução(ões) para um 

problema e, normalmente, que atendam a um ou mais critérios ou restrições. A fim de 

utilizar-se o GA, é necessário primeiramente representar essas soluções numa estrutura 

inteligível para o mesmo. 

A estrutura de dados de um GA consiste em um cromossomo, que geralmente é uma 

seqüência de bits que concatena subcomponentes denominados genes. Os genes, por sua vez, 

ocupam posições ou loci do cromossomo e assumem valores chamados de alleles. Na 

representação binaria, que é a mais usual, o gene é um bit, o locus é a sua posição na string e 

a allele é o seu valor (0 ou 1). O termo biológico genótipo refere-se à essa representação do 
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indivíduo em cromossomos, enquanto que à representação original do indivíduo (solução 

decodificada), damos o nome de fenótipo. 

Um exemplo extremamente simples, porém elucidativo, é a maximização da seguinte função 

de duas variáveis: 

f(xi,x2)= xi+x2, (III. 1) 

onde 0 < x/ < 1 e 0 < x2 < 1. A técnica de codificação mais usual consiste em transformar as 

variáveis reais em strings binárias com comprimento suficiente para um dado grau de 

precisão. Assumindo que a codificação de S-bils seja suficiente, a codificação é feita através 

• 8 

da divisão do inteiro por 2 - 1 , pois a enumeração inicia-se com zero. Por exemplo, 

00000000 representa 0/127 ou 0 e 11111111 representa 127/127 ou 1. A estrutura de dados a 

ser otimizada é a string de \6-bits representando a junção das codificações de x/ e x2) sendo 

xj as oito posições de bits mais à esquerda e x2 as mais à direita. O genótipo do indivíduo é 

essa string e o fenótipo é o valor da função para o domínio (x/, x2). O genótipo é um ponto 

no espaço de Hamming (GOLDBERG, 1989) que o GA busca e o fenótipo é um ponto no 

espaço bidimensional das variáveis decodificadas. 

Para proceder com a otimização utilizando-se o GA é necessário quantificar-se a qualidade 

de cada elemento do espaço de busca, o que dá-se através da função fitness. No caso de 

maximização de funções, a função objetivo assume esse papel, como é o caso de (III. 1). Os 

GAs por default maximizam funções, sendo necessário nos caso de minimização adaptar-se 

14 

file:///6-bits


a função objetivo. Os algoritmos genéticos tem sido utilizados não só na otimização de 

funções matemáticas, mas também em problemas de otimização combinatória como o do 

caixeiro viajante (GOLDBERG, 1989), associados a outras técnicas como por exemplo na 

otimização de pesos em redes neurais ou mesmo em problemas práticos de engenharia, como 

por exemplo na área de cálculo estrutural (BEASLEY, BULL e MARTIN, 1993). 

III.3- A Mecânica do algoritmo genético 

O GA clássico (SGA) gera inicialmente uma população aleatória de n elementos (random 

seed), prosseguindo então por um número fixo de gerações ou até satisfazer a um 

determinado critério de parada. No decorrer de cada geração, o SGA efetua a seleção 

(proporcional à fitness), seguido pelo cruzamento (normalmente o crossover de ponto único) 

e pela mutação. Primeiramente, a seleção proporcional à fitness designa ao z-ésimo indivíduo 

da população uma probabilidade de seleção ps(i), proporcional à razão entre a fitness desse 

indivíduo e a fitness de toda a população: 

Psd) = (in.2) 
£/(/) 

Em seguida, o GA seleciona (com reposição) n indivíduos de acordo com a distribuição 

definida por (III.2). O tipo mais simples de seleção proporcional à fitness é a roleta (RWS, 

GOLDBERG, 1989), em que os indivíduos são escolhidos através de n rodadas hipotéticas 

de uma roleta. Essa roleta possui uma casa para cada elemento da população, sendo o 

tamanho da casa diretamente proporcional a ps(i), o que faz com que os indivíduos com 
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fitnesses altas possuam maior probabilidade de serem selecionados que os de fitnesses 

baixas. 

Após a seleção, os n indivíduos selecionados passam pelo cruzamento (crossover) com 

probabilidade fixa pc por string. As n strings selecionadas são "casadas" aleatoriamente 

gerando n/2 casais, podendo ou não ocorrer o cruzamento. Com probabilidade \-pc, o 

crossover não ocorre e o casal passa intacto para o estágio da mutação. Senão, eles 

produzem dois descendentes via crossover e apenas estes prosseguem. 

O tipo de crossover mais utilizado é o crossover de ponto único. Nele primeiramente um dos 

/-l pontos de corte é escolhido aleatoriamente, sendo / o comprimento da string. Os dois 

cromossomos que estão cruzando são cortados em dois segmentos no ponto de corte 

escolhido, sendo então esses segmentos intercambiados gerando-se os dois descendentes, 

conforme a figura III. 1 abaixo: 

Pais crossover Filhos 

000000000000 0000 0000000000001111 

111111111111 1111 1111111111110000 

Figura III. 1 - O esquema do crossover de ponto único. 
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Após o crossover, temos o estágio da mutação. Para cada string que chega a esse estágio, 

cada um dos seus bits pode ser trocado com probabilidade p„„ conforme a figura III.2 abaixo. 

A população resultante da mutação fecha então uma geração e recomeça o ciclo de seleção, 

cruzamento e mutação. 

mutação 

1111111111110000 • 1111111111110010 

Figura III.2- O esquema da mutação. 

Os esquemas de seleção, crossover e mutação acima descritos são os mais utilizados, mas há 

vários mecanismos alternativos, conforme exemplificaremos a seguir. 

Um esquema de seleção bastante difundido é a seleção por torneio (GOLDBERG e DEB, 

1991), que é sensível à fitness relativa ao invés da fitness absoluta da RWS. Por esse 

mecanismo, efetuam-se n torneios para a escolha dos n indivíduos. Cada torneio consiste em 

confrontar-se uma amostragem de k elementos da população, selecionando-se então aqueles 

que possuírem maiores fitnesses. A variação mais comum é a seleção por torneio binário 

(&=2). Os métodos de seleção por elitismo (DE JONG, 1975) asseguram que os melhores 

indivíduos sobreviverão no decorrer das gerações. Esses elementos não passarão pelo 

crossover e mutação, passando intactos para a próxima geração. O elitismo pode ser 

utilizado acoplado a outros métodos de seleção (por exemplo os 10% indivíduos com 

maiores fitnesses sobrevivem e os 90% restantes passam pela roleta e mutação). 
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Como alternativa ao crossover de ponto único temos por exemplo o crossover de dois 

pontos (GOLDBERG, 1989), em que dois pontos de corte são selecionados aleatoriamente e 

os pais trocam entre si o segmento que fica entre esses pontos. 

III.4- Fundamentação Teórica 

III.4.1- Esquemas 

Na prática, é impossível para o GA percorrer todos os pontos do espaço de busca, pois 

quanto maior o número de pontos que desejarmos cobrir, tanto maior será o tamanho do 

cromossomo, significando maior gasto de memória e tempo de processamento. No entanto, é 

possível para o GA cobrir os hiperplanos das regiões do espaço de busca com altas fitnesses, 

sendo que cada um desses hiperplanos caracteriza-se por substrings que conferem-lhes esses 

valores elevados. 

Definimos por esquema uma string de comprimento total / (o comprimento dos 

cromossomos de todos os indivíduos da população), tirada do alfabeto {0, 1, * } , onde "*" 

significa "não importa". Cada esquema representa o conjunto de todas as strings binárias de 

comprimento / que possuem em comum '0' ou '1' em determinadas posições. Por exemplo, o 

esquema 10**1 representa o conjunto das strings de cinco bits {10001, 10011, 10101, 

10111}. Os esquemas possuem duas propriedades denominadas ordem e comprimento 

definidor. Ordem é o número de posições de bit fixas no esquema. Comprimento definidor é 

a distância entre as posições de bit fixas mais externas do esquema. No esquema acima 

exemplificado, a ordem é (9(10**1) = 3 e o comprimento definidor é $10**1) = 4, que é a 

distância entre o segundo e o quinto bit. Existem 21 possibilidades de esquema. 
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Para compreendermos melhor o conceito de esquema, imaginemos que codificamos o nosso 

problema com 3 bits. Assim sendo, os pontos do espaço de busca seriam vértices de um 

cubo, conforme a figura abaixo. O esquema 0** seria a face frontal do cubo, correspondendo 

ao hiperplano contendo as strings 000, 010, 011 e 001. O esquema 01*, por sua vez, seria a 

reta correspondente à interseção dos hiperplanos 0** e * 1 * (face superior do cubo), 

contendo as strings 010 e 011. 

no 
ni 

0110 

Figura III.3- O espaço de busca de 3 bits. 
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III.4.2- Building Blocks 

Building blocks são esquemas com ordem baixa, pequeno comprimento definidor e alta 

fitness, sendo a fitness de um esquema a média das fitnesses dos elementos que o mesmo 

contém. Os building blocks representam similaridades entre as strings relevantes para a 

solução de um determinado problema. 

Pelo processo de seleção, as strings com fitnesses mais altas são escolhidas, ou seja, strings 

com esquemas com altas fitnesses são selecionados um maior número de vezes. O crossover, 

por sua vez, dificilmente rompe esquemas com pequeno comprimento definidor e a mutação 

raramente afeta esquemas com ordem baixa. Isso explica o porquê de esquemas com essas 

características, os ditos building blocks, proliferam de geração em geração e o porquê de 

dizer-se que os GAs evoluem através do processamento dos mesmos (GOLDBERG, 1989). 

HOLLAND, 1992, estimou que um GA que processe n strings por geração estará 

processando n3 building blocks, tendo denominado esse fenômeno paralelismo implícito. O 

paralelismo implícito significa que em grandes populações a determinação da solução tem o 

potencial de ocorrer num tempo polinomialmente mais rápido que em pequenas populações. 
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III.4.3- O Teorema Fundamental dos Algoritmos Genéticos 

Seja m(H,l) o número de exemplares de um esquema //contidos na população na geração /. 

Iremos calcular nessa seção o número esperado de cópias de H na geração seguinte, m{H, 

t+l), em termos de m(H,t). 

Lembremos que no SGA a probabilidade de seleção de uma string é diretamente 

proporcional à sua fitness. Segue, analogamente à equação (III.2) que 

onde n é o número de indivíduos da população e /( / /) é a. fitness média dos cromossomos 

com esquema H em t. 

Mas a média das fitnesses de todos os indivíduos do GA é dada por 

m{H. /+!) = m{H. t) • n • 
f(H) 

(III.3) 

(III.4) 
n 

que leva a 

m(H, /+!) = m(H, t) • 
f(H) 

(III.5) 
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Ou seja, esquemas com fitnesses médias f[H) altas receberão um número de indivíduos 

crescente na geração seguinte, ao contrário dos esquemas com fitnesses baixas. 

A probabilidade de que o crossover de ponto único rompa com um esquema é a 

probabilidade que o ponto de corte recaia entre as posições que definem o esquema (as 

posições de bit mais externas utilizadas para calcular o comprimento definidor). Assim 

sendo, a probabilidade de o esquema ser destruído pelo cruzamento (pdc) será 

5(H) 

onde ó\H) é o comprimento definidor do esquema. pc é a probabilidade de crossover e / é o 

comprimento do cromossomo. A probabilidade de o esquema não ser destruída pelo 

crossover será, consequentemente 

5{H) 

Psc= 1 -Pdc = 1 -Pc - -̂ 3̂  (IH.7) 

Essa probabilidade na verdade é uma desigualdade, pois o esquema rompido pode reaver a 

sua composição caso haja cruzamento com um esquema similar. Logo, 

5(H) 
P s c > \ - P c - (III.8) 
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No que diz respeito à mutação, para que o esquema sobreviva, todas as suas posições devem 

sobreviver. Assim sendo, a probabilidade de um gene desse esquema sobreviver é dada por 

\-pm, onde pm é a probabilidade de haver mutação. Já que a sobrevivência de um gene do 

esquema à mutação é um evento estatisticamente independente da sobrevivência dos outros e 

sendo o número de genes que definem o esquema dado por 0(H) (a ordem do esquema), a 

probabilidade de sobrevivência à mutação (psm) será dada por 

P s m = (\-pm)°UÍ) (IH.9) 

Uma vez que pm geralmente é muito baixa (p„, « 1), podemos aproximar a expressão acima 

por 

psm=]-0(H)-p,„ (III. 10) 

Acrescentando (III.8) e (III. 10) à equação (III.5). teremos o chamado teorema do esquema ou 

Teorema Fundamental dos Algoritmos Genéticos (GOLDBERG, 1989): 

f(H) 

m(H,t+\)>m(H,t) • -̂p 
5(H) 

Pí-^—^-0(H)-p,, (III. 11) 
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O teorema do esquema diz que esquemas curtos, de baixa ordem e com fitnesses acima da 

média (os ditos building blocks) crescem exponencialmente ao longo das gerações, enquanto 

que os esquemas abaixo da média decaem na mesma taxa. 

Apesar de prever satisfatoriamente o crescimento de um esquema, o Teorema Fundamental 

dos Algoritmos Genéticos é extremamente simplista no que diz respeito a certos aspectos do 

comportamento do GA. Primeiramente, f[H) e / não mantém-se constantes ao longo das 

gerações, pois as fitnesses dos elementos da população aumentam significativamente após as 

primeiras gerações. Em segundo lugar, a equação (III. 11) leva em conta apenas as perdas de 

esquema, desprezando os ganhos. Outro ponto relevante é que à medida que o GA vai 

desenvolvendo-se. os elementos da população ficam cada vez mais parecidos, de modo que 

os esquemas rompidos por crossover tendem a ser recuperados imediatamente. 
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Capítulo IV - Os Métodos de Nichos da Literatura 

IV. 1- Sharing 

IV.1.1- Motivação 

Os algoritmos genéticos (GAs) têm sido eficientes em uma grande variedade de domínios 

unimodais, pois fazem com que a população de soluções candidatas convirja para um único 

ótimo global. Contudo, no caso de domínios multimodais, pode ser interessante a 

determinação não apenas do ótimo global, mas também de múltiplos ótimos. 

O GA tradicional acabará convergindo para um único pico (ótimo da função), mesmo em 

domínios caracterizados por vários picos com fitness de mesmo valor. Isso é resultado do 

genetic drift (GOLDBERG, 1989). que é a tendência do GA de convergir ao longo do 

tempo para uma única hipótese no domínio. Vários mecanismos de diversidade 

populacional têm sido propostos na intenção de forçar o GA a manter uma população 

diversificada ao longo do processo, evitando assim a convergência da população para um 

único pico. Esses mecanismos, ditos métodos de formação de nichos {niching methods), 

permitem ao GA identificar vários ótimos em um domínio multimodal e não apenas um 

único ótimo global. 
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IV.1.1.1- Métodos de formação de nichos 

Em um domínio multimodal, cada pico pode ser considerado um nicho. A analogia com a 

natureza é que no meio ambiente há diferentes subespaços (nichos) que contêm diferentes 

tipos de espécies (subpopulações). O número de elementos em cada nicho é determinado 

pela fertilidade do mesmo e pela eficiência de cada elemento em desfrutar da fertilidade do 

nicho. Se houver muitos habitantes em um dado nicho, não haverá alimentos para todos e 

os menos aptos morrerão. Reciprocamente, se houver poucos habitantes em um nicho muito 

fértil, eles rapidamente se reproduzirão a fim de desfrutar dessa abundância de recursos. 

Utilizando a analogia com a natureza, podemos fazer com que o GA mantenha a 

diversidade populacional de seus membros em um domínio multimodal. Cada pico da 

função multimodal pode ser imaginado como um nicho que sustente um certo número de 

indivíduos, sendo esse número diretamente proporcional à "fertilidade" do nicho, medida 

pela fitness do pico em relação aos outros valores de fitness dos picos do domínio. Como o 

número de indivíduos contidos em um nicho indiretamente indica o esforço computacional 

que o GA gastará nesse pico, os nichos são povoados de acordo com a sua fitness em 

relação aos outros picos. 

A dificuldade de implementar os mecanismos de diversidade populacional de GAs 

baseados na metáfora dos nichos reside no fato de a localização dos picos não serem 

obviamente conhecidas de antemão. Isso faz com que seja difícil povoar-se corretamente 

cada nicho de acordo com sua fitness. 
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Vários métodos de formação de nichos têm sido propostos, estando geralmente em duas 

vertentes: sharing ou crowding. A seguir descreveremos conceitualmente o Sharing 

original (conhecido na literatura como Standard Sharing), que além de vir sendo o método 

mais difundido, é também benchmark para outros métodos. 

IV.1.2- Conceito 

HOLLAND (1975) discutiu a idéia de limitar-se o número de indivíduos que ocupassem 

um nicho à fertilidade do mesmo. Esse autor afirma que se um nicho está associado a uma 

recompensa fixa ao longo do tempo e se cada indivíduo desse nicho é obrigado a dividir 

igualmente essa recompensa, então chega-se a uma situação de equilíbrio em que cada 

nicho contém um número de indivíduos proporcional à sua recompensa. (Recompensa 

nesse contexto eqüivale à fitness no contexto do GA). Se alguns nichos se tornarem 

superpovoados, os indivíduos ocupando os mesmos acabarão procurando nichos menos 

povoados. Os métodos de formação de nichos que utilizam o conceito de Holland são 

conhecidos como métodos de sharing. Os métodos de sharing podem ser definidos como 

algoritmos que obrigam os elementos similares da população a dividir (share em inglês) as 

fitnesses. Para induzir esse mecanismo, esses algoritmos normalmente alteram a fitness de 

cada elemento da população baseado na sua proximidade com os outros elementos. 
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O sharing explícito da fitness foi introduzido por GOLDBERG e RICHARDSON (1987) 

como "método das funções sharing" (acabou sendo conhecida como sharing ou standard 

sharing). A Sharing achata a fitness de um indivíduo proporcionalmente ao número de 

indivíduos similares na população. E um mecanismo que interfere no operador de seleção, 

pois o mesmo será aplicado após o achatamento das fitnesses. Analisaremos na próxima 

seção mais detalhadamente esse mecanismo. 

IV.1.3- Fundamentação Teórica 

GOLDBERG e RICHARDSON (1987) a fim de agrupar os indivíduos em nichos, baseados 

na sua proximidade com os outros indivíduos, introduziram a função sharing. Os 

parâmetros utilizados podem ser tanto fenotípicos quanto genotípicos, porém no decorrer 

dessa seção consideraremos o sharing fenotípico, que DEB e GOLDBERG (1989) 

demonstraram ser mais eficiente que o genotípico. 
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IV. 1.3.1- Função Sharing 

Apliquemos a métrica d aos nossos parâmetros decodificados x,: 

dij = d(xj,xj) (IV. 1) 

Vamos, agora, definir a função sharing sh como uma função da métrica sh = sh(d) 

atendendo às seguintes propriedades: 

1- 0 <sh(d) < J, qualquer d 

2- sh(0) = 1 

3- limct->x sh(d) ^ 0 

(IV.2) 

(IV.3) 

(IV.4) 

A função geralmente utilizada na literatura que atende às condições acima é a seguinte: 

sh(d) = 1-
( d ^ d < a share 
^ <7sharc j 

(IV.5) 

= 0,senão 

onde 
c^share c cc são constantes. 
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A constante a geralmente é arbitrada como 1, tornando a função linear. <7share é o niching 

radius, sendo determinado em p dimensões segundo DEB e GOLDBERG (1989) por 

r 
OShare = ~J= , (IV. 6) 

onde 

/" = 0.5 n ^ ( j a , m a x - I i , m , n ) J (IV.7) 
k = \ 

é o raio da hiperesfera contendo o espaço de soluções e q é o número de picos no espaço de 

soluções. 

Uma grave falha do sharing é o fato de ser necessária a estimativa do número de picos q, 

que geralmente não é sabido de antemão. 
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IV.1.3.2- Shared Fitness 

A fitness corrigida shared fitness /,• do i-ésimo indivíduo é dada por 

(IV.8) 

onde 

fi —» fitness não corrigida (fitness bruta) do i-ésimo indivíduo. 

m, = YJsh(d,l) (IV.9) 

é o niche count, que leva em conta toda a população em relação ao i-ésimo indivíduo, 

corrigindo a fitness conforme a proximidade dos outros elementos da população. 

por geração, onde A' é o número de indivíduos da população. Ou seja, trata-se de um 

método computacionalmente lento. 

No início do texto mencionamos que o genetic drift era o responsável pelo fato de o GA 

simples não funcionar em funções multimodais. Na seção a seguir veremos como o sharing 

supera essa limitação (MAHFOUD, 1993). 

Da fórmula do niche count podemos depreender que são necessários Ar" cálculos de métrica 
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IV. 1.3.3- Genetic Drift no Sharing 

Nosso modelo é de duas classes de equivalência (sendo classe uma equivalência de classe 

induzida pela partição do espaço de busca em fatias em torno de máximos locais que 

atraem os demais pontos), A e B, contendo respectivamente IA e IB elementos (IA + h = «)• 

Isso corresponde a uma função objetivo bimodal, onde um ou ambos ótimos locais são 

globais. O modelo assume ainda que para cada classe todos os elementos terão fitness 

idêntica (suposição aceitável à medida que o GA chega ao equilíbrio). E, finalmente, 

assume-se que o cruzamento de dois elementos de uma mesma classe originará dois 

membros dessa classe e que o cruzamento de dois elementos de classes diferentes originará 

um membro de cada uma das classes. 

O GA simples 

A fim de simplificar a modelagem, utilizaremos a roleta (RWS), que é o operador de 

seleção mais simples. Sob a RWS, em qualquer tentativa, a probabilidade de selecionar 

algum elemento da classe A é proporcional à fitness, sendo dada por 

Ps(A) = (IV. 10) 
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Empregando as fórmulas da média e variância da distribuição binomial para IA, o número 

esperado de elementos da população em A após uma geração (n tentativas) é 

fiA=n PS(A). ( IV.l l ) 

A variância no número esperado de elementos na classe A será dado por 

cf A = n PS(A) Ps(B) , (IV. 12) 

onde Ps(B) = 1 - Ps(A). O crossover não afeta a média nem a variância. 

Os resultados acima são bastante elucidativos sobre o comportamento de um GA com RWS 

e crossover em um problema de duas classes. A distribuição da população em t+1 depende 

da distribuição em / e das fitnesses relativas das duas classes. Adicionalmente, dadas duas 

classes de mesma fitness, tendo uma classe tornado-se mais freqüente que a outra, não há 

pressão restauradora — o número esperado de indivíduos de cada classe numa dada 

geração é o mesmo que o número de indivíduos da anterior. 

A falta de pressão restauradora, aliada com uma significativa variância e tamanho finito da 

população, levam ao genetic drift e ao desaparecimento de uma classe. Já se tivermos duas 

classes de fitnesses desiguais, a classe de maior fitness dominará toda a população. 

Aplicaremos agora essa modelagem a um GA com sharing. 



Sharing 

Comecemos assumindo que as duas classes são distinguíveis por uma escolha apropriada de 

(Jshare- Portanto, se a e A e b s B, então sh(d(a,b).) = sh(d(b,a)) = 0, onde d é a medida de 

distância e sh í a função sharing. Uma vez que foi por nós assumido que todos os 

elementos de uma classe têm a mesma fitness, eles contribuem 100%. entre si: sh(d(a,a)) = 

sh(d(b,b)) = 1. As shared fitnesses f são dadas por /'A =/A/IA e fB=fB/h (IA , h * 0). 

Substituindo em (IV. 10) teremos 

onde r = fA / ÍB- A média e a variância para o número de elementos da população em A após 

uma geração (n tentativas) serão dadas pelas seguintes equações: 

Ps(A) 
IA/'A 

(IV.13) 
Ifi A + IH/'H f-t + fn r + 1 

jUA =nPs(A) nr (IV. 14) 

cf A = n PS(A) PS(B) = nr (IV.15) 
(/- + 1)2 
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Dessa vez, a distribuição esperada e a sua variância são independentes da distribuição 

inicial. Isso explica a pressão restauradora inerente aos métodos de sharing. Essa pressão 

restauradora impede o drift de tornar-se um fator preponderante, uma vez que não é dada 

oportunidade para o acúmulo de flutuações estocásticas ao longo das gerações. Dadas duas 

classes de fitnesses desiguais, a classe de maior fitness não dominará, a não ser que o 

número de indivíduos da classe de menor fitness seja suficientemente pequeno para ser 

superado por ruído. Para encerrar, a distribuição esperada e a sua variância dependerão 

somente das fitnesses relativas das duas classes. Em MAHFOUD, 1993, essas 

demonstrações são generalizadas para n classes. 
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IV.1.4- O algoritmo do Sharing 

Ler CJsharc 

Gerar semente aleatória 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta (/) dos indivíduos resultantes inserindo no vetor Pop (n 

posições) 

z = l 

Faça de i=\ até n 

m=0 

Faça de j - \ até « 

dist = d(Pop[i],Pop[j]) 

Se Í//Ó7 < crsi,are então 

Senão 

sh = 0 

Fim se 

»J = Z77 + A'/z 

Fim faça 

p 0 P [ i ] = L 

m 

Fim faça 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim enquanto 

Fim 
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I V . 2 - Sharing com Métodos de Análise por Cluster 

IV.2.1- Conceito 

Conforme vimos na seção IV. 1, GOLDBERG e RICHARDSON (1987) propuseram o 

método de nichos que denominaram sharing, em que a idéia era forçar os indivíduos da 

população a compartilhar os recursos disponíveis através da divisão da população em 

diferentes subpopulações de acordo com o grau de similaridade desses indivíduos. Esse 

esquema foi implementado através da função sharing Sh(c/y), função da distância dy entre 

dois indivíduos i e / definida pela equação (IV.5). 

A constante o~S| i are é um valor limiar, a máxima distância entre as strings necessárias para 

formar tantos nichos quanto o número de picos existentes no espaço de soluções. O 

esquema possui um contador denominado niche count para o /-ésimo indivíduo, conforme a 

equação (IV.9). 

A fitness corrigida shared fitness / , do i-ésimo indivíduo será dada então pela equação 

(IV.8). Esse "achatamento" das fitnesses faz com que sejam formadas subpopulações em 

torno de diferentes ótimos do espaço multimodal. 
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Apesar de ser um método de fácil aplicação e bastante eficiente na preservação da 

diversidade (DEB e GOLDBERG, 1989, p. ex.), o sharing possui duas limitações. A 

primeira é que a determinação do niche count é de complexidade 0(N2) (para cada um dos 

N indivíduos da população é necessário efetuar-se N cálculos de métrica), o que torna o 

método computacionalmente custoso. A segunda limitação é que como a determinação de 

CTshare (conforme DEB e GOLDBERG, 1989) num espaço /7-dimensional é dada pela 

equação (IV.6), faz-se necessária a estimativa prévia do número de picos desse espaço. Ou 

seja, numa situação em que o número de picos é a priori desconhecido, o sharing impõe ao 

usuário a determinação de a s i i a r e . 

A fim de superar as duas limitações mencionadas, YIN e GERMAY (1993) apresentaram 

os métodos de análise por cluster. O objetivo desses métodos é agrupar os elementos 

(indivíduos da população no GA) em clusters (agrupamentos, análogos aos nichos no GA) 

de modo que os indivíduos de um cluster tenham um alto grau de "associação natural" 

entre si e ao mesmo tempo os clusters sejam relativamente distintos uns dos outros. 

Na seção seguinte apresentaremos inicialmente os métodos de análise por cluster, aplicando 

em seguida esses métodos em conjugação com o sharing. 
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IV.2.2- Fundamentação Teórica 

IV.2.2.1- Os métodos de análise por cluster 

Utilizaremos os chamados "algoritmos não-hierárquicos", que são aqueles em que o 

objetivo é enquadrar os elementos em um dos k clusters, onde k é o número de clusters 

especificado a priori ou determinado pelo próprio algoritmo. No nosso caso, o número de 

clusters teria, a rigor, que coincidir com o número de picos do domínio multimodal. 

O tipo de algoritmos não-hierárquicos que empregaremos será o dos "métodos do 

centróide", que consistem de dois processos: 

1- Processo de representação: um cluster Cç é representado pelo seu centróide G(Cc)-

G(CC) = ( xc, , xc2 xCJ. ... , xcp), c = \...k. • (IV.16) 
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Sendo 

x (IV. 17) 

onde p : número de variáveis do elemento 

k : número de clusters 

nc : número de elementos do c-ésimo cluster 

x cj : média da/-ésima variável no c-ésimo cluster 

x,j : valor da /-ésima variável para o /-ésimo elemento 

Xj : vetor para o /-ésimo elemento. 

2- Processo de designação: cada elemento é designado para o centróide mais próximo: 

Os métodos do centróide alternam iterativamente esses dois processos até que haja 

convergência para uma configuração estável. Para começar o processo, é necessário um 

processo de inicialização para termos o primeiro conjunto de centróides. Introduziremos a 

seguir dois diferentes métodos, sendo que o primeiro trabalha com um número fixo k de 

clusters estimados a priori. 

x, € Cc, se d(x„ G(C'c)) = min<= ] k d{x„ G(C/)) (IV. 18) 
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IV.2.2.1.a- Algoritmo KMEAN de MacQueen 

Este algoritmo insere os N elementos em k clusters através dos seguintes passos: 

1 - Pegue os k primeiros elementos como clusters de um membro cada. 

2- Designe cada um dos N-k elementos ao cluster com o centróide mais próximo. Após 

cada designação, recompute os centróides dos clusters que receberam os elementos. 

3- Após todos os elementos terem sido designados, tome os centróides dos clusters 

existentes como sementes e dê mais uma passada pelo conjunto de elementos 

designando cada elemento à semente mais próxima. 

O algoritmo acima descrito trabalha com k fixado a priori, ou seja exige que o usuário 

determine o número de clusters de antemão. No entanto, nos problemas de otimização de 

funções multimodais geralmente não conhecemos o número de picos de antemão. Além 

disso, o sharing é um processo dinâmico, as subpopulações não se formam imediatamente, 

mas sim no decorrer das gerações através dos processos adaptativos dentro e entre os 

nichos. Assim sendo, trabalhando com k fixo ao longo do processo, o algoritmo produzirá 

sempre k clusters que podem não coincidir com a estrutura real da função. Por isso, 

apresentaremos na próxima seção uma variante do algoritmo KMEAN de MacQueen 

(ANDERBERG, 1975) em que k não e pré-fixado, mas sim vai sendo modificado ao longo 

do processo, adequando o número de clusters à função real. 
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IV.2.2.1.b- Algoritmo Adaptativo KMEAN de MacQueen 

Permite que o número de clusters varie ao longo do tempo. Para tanto, são necessários dois 

parâmetros: a distância mínima dmm e a distância máxima (parâmetro de refinamento, dmax. 

Os passos do algoritmo são os seguintes: 

1- Escolha um valor inicial de k e pegue os k primeiros elementos como clusters iniciais 

de um membro cada. Compute as distâncias entre cada par desses k primeiros 

elementos. Se a menor distância for menor que dmin, junte esses dois clusters e compute 

a distância entre o centróide do novo cluster e todos os clusters restantes. Continue 

juntando os clusters próximos até que todos eles estejam a uma distância maior ou igual 

a dmm em relação aos outros. 

2- Designe cada um dos N-k elementos ao cluster com o centróide mais próximo. Após 

cada designação, recompute os centróides dos clusters que receberam os elementos e 

compute a distância relativa aos centróides dos outros clusters. Junte o novo cluster 

com aquele que possuir o centróide mais próximo, se a distância entre os centróides for 

menor que dmin, e continue fazendo a fusão até que os centróides estejam a dmm uns dos 

outros. Se a distância para o centróide mais próximo for maior que dmax, tome o 

elemento como um novo cluster de apenas um membro. 

3- Após os elementos k+\ até N terem sido designados, tome os centróides dos clusters 

como pontos semente fixos e realoque cada elemento ao ponto semente mais próximo. 
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O critério de parada para o algoritmo acima é quando para de haver mudança no conjunto 

dos centróides. Esse algoritmo requer um certo cuidado na estimativa dos parâmetros dmme 

dmax-, sendo que no caso do GA com esse esquema o ideal seria rodá-lo diversas vezes com 

diferentes valores desses parâmetros, tentando assim aproximar-se dos picos reais da 

função multimodal. 

Na próxima seção, será relatada a implementação desse algoritmo num GA com sharing 

(YIN e GERMAY, 1993). 

IV.2.2.2- A implementação do algoritmo de clustering em um GA com sharing 

Após a reprodução e o crossover em cada geração, aplica-se o algoritmo de clustering 

(algoritmo adaptável KMEAN de MacQueen, pelas virtudes apontadas) para agrupar todos 

os indivíduos da população em diferentes nichos (clusters). O número de nichos e o número 

de indivíduos em cada um desses nichos são determinados. Então, para cada indivíduo i, 

dividimos a sua fitness (raw fitness) / , pelo número aproximado de indivíduos m,' do seu 

nicho: 

f-: = ~ , (iv. i9) 
mi 

com 

m, = nc-nc 
x, e Cc, (IV.20) 

\1.d max J 

onde a é uma constante e dic é a distância entre o indivíduo / e o centróide de seu nicho 

G(CC). 
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YIN e GERM AY (1993) tomaram o cuidado de ordenar a população de elementos do GA 

em ordem decrescente de fitness, de modo que os primeiros indivíduos da fila fossem 

escolhidos como sementes, pois os mesmos possuem grande chance de serem elementos de 

picos da função. 

Os autores do método testaram as funções Fl e F2 de GOLDBERG e RICHARSON 

(1987) no espaço métrico (que utilizamos em nossos testes com o nome de Ml e M2), 

encontrando resultados bastante satisfatórios (os clusters coincidiram com os picos e o 

algoritmo foi mais rápido que o standard sharing). 

O método do sharing com análise por cluster tem como trunfo o fato de possuir 

complexidade 0(cn) em comparação a 0(n2) do sharing convencional e ainda o fato de o 

algoritmo de clustering permitir a formação de nichos não-uniformes (GOLDBERG e 

WANG, 1997). Porém PÉTROWSKI (1997) afirma que, como o algoritmo de clustering 

não leva em conta os valores de fitness, algumas subpopulações podem vir a ser extintas. 

WATSON (1999), testando os diferentes métodos de nichos, observou que o método é 

muito sensível à escolha da função de teste e altamente sensível à seleção de dmw e dmax. 
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IV.2.3- O algoritmo do sharing com análise por cluster 

T P r A fj Ir 
Lji-i W / H ; » , " m a x ' "•mi 

Gerar semente aleatória (população inicial) 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta (/) dos indivíduos resultantes inserindo no vetor Pop (n 

posições) 

Ordenar os indivíduos em ordem decrescente de fitness bruta, inserindo no vetor 

Pop. 

Aplicar o KMEAN adaptativo de MacQueen (seção IV.2.2.1.b) 

/=1 

Faça de /=1 até n 

dic = d(Pop[i].Centr[i]) 

f dic ^ 
m, = nc - nc 

p o p [ i ] = L 

w 

Fim faça 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim enquanto 

Fim 

\2d max 

45 



IV .3 - Dynamic Niche Sharing 

IV.3.1- Motivação 

Conforme exposto na seção IV.2.1, o sharing possui diversos empecilhos. Primeiro, 

normalmente é difícil estimar-se o número esperado q de picos no domínio. Segundo, na 

determinação de aSh esbarramos com os picos irregulares, variando em altura, largura e 

formato que muitas vezes os domínios multimodals possuem. Assim, conforme MILLER e 

SHAW (1996) apontam, os valores de ç e oSh são normalmente estimados, de forma 

conservadora, respectivamente como o número máximo de picos que poderia estar no 

domínio e o menor niche radius que algum ótimo possa ter. Outro empecilho que o sharing 

possui é que para calcular a shared fitness da população incorremos em 0{n2) cálculos de 

métrica por geração, onde n é o tamanho da população. Essa complexidade é resultado de 

no método ser necessária a comparação de todos os indivíduos entre si para a determinação 

do niche count, que é o fator que achatará a fitness original. Para populações muito grandes 

ou no caso de domínios com métrica complexa, esse custo computacional pode ser 

proibitivo. 

Levando em conta esses fatores limitantes do sharing, MILLER e SHAW (1996) 

propuseram o método denominado dynamic niche sharing, que será exposto a seguir. 
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IV.3.2- Fundamentação do método 

O método parte de duas premissas: primeiro que o número de picos q pode ser estimado e 

segundo, que os picos estão a uma distância mínima 2oSh uns dos outros (ou seja, a S h não 

englobaria mais de um pico). O ponto chave segundo os autores é que, nos GAs usando 

sharing, os indivíduos vão "colonizando" os nichos com o passar do tempo. O que o 

dynamic niching tenta fazer é identificar os q picos desses nichos em formação e usar esses 

picos para classificar os indivíduos como pertencentes (a menos de a S h de um pico 

dinâmico) ou não aos mesmos. 

No esquema do dynamic niche sharing (DNS), a shared fitness do indivíduo de um nicho 

dinâmico é a sua fitness original {fitness bruta) dividida pelo tamanho da população do 

nicho dinâmico. Senão, caso o indivíduo não pertença a um nicho dinâmico, a shared 

fitness é calculada da maneira tradicional. Portanto, a fitness corrigida será dada por 

m! 
(IV .21) 

sendo m,' dado por np número total de indivíduos no nicho dinâmico j (no caso de o 

indivíduo pertencer a um nicho dinâmico) ou por (IV.8) e (IV.9), no caso de não pertencer 

(utiliza-se o niche count do standard sharing, seção 1.2). 

Os picos dinâmicos são calculados por um algoritmo bastante simples (a seguir) 

denominado Greedy Dynamic Peak Identification. 
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IV.3.2.1- O algoritmo de determinação dos picos dinâmicos (MILLER e SHAW, 1996) 

input: pop - vetor com membros da população 

N - tamanho da população 

q - número de picos a serem identificados 

<T Sh - niche radius 

ordene pop em ordem decrescente de fitness 

i= 1 

Numpeaks = 0 

DPS = 0 {Dynamic Peak Set) 

Faça até Numpeaks = q ou i = N +1 

Se Pop[i] não estiver a menos que asi, de um pico no DPS então 

insira Pop[i] no DPS 

Numpeaks = Numpeaks + 1 

Fim se 

/ = / + ] 

Fim faça 

output: DPS 
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IV.3.2.2- Avaliação teórica do método 

MILLER e SHAW (1996) apontam como uma importante vantagem do DNS em relação ao 

sharing a melhor distribuição populacional nos picos. O standard sharing ajusta a fitness 

do indivíduo baseada em sua distância relativa (similaridade) em relação aos seus vizinhos, 

o que faz com que o niche count de cada indivíduo seja diferente, pois a sua vizinhança será 

diferente (mesmo que ligeiramente) da dos outros. Isso faz com que os indivíduos fiquem 

dispersos no nicho, pois cada indivíduo é pressionado a maximizar a distância (minimizar o 

niche count) em relação aos seus vizinhos. Essa dispersão de indivíduos retarda a 

exploração das áreas de pico do nicho, o que afeta a qualidade dos picos determinados pelo 

GA com standard sharing. Já no dynamic niche sharing isso não acontece, pois cada 

indivíduo em um nicho (pico dinâmico) tem a sua fitness ajustada pelo mesmo fator 

(dividida pelo tamanho da população no pico), o que faz com que não haja incentivo para 

que os indivíduos mantenham-se distantes (dispersos). Com isso, conforme os autores 

comprovaram experimentalmente com a função F2 de GOLDBERG e RICHARDSON 

(1987), os indivíduos ficam mais concentrados nas áreas de picos que no sharing 

convencional. 

Outras vantagens são a fácil implementação e a complexidade, que é 0{nq), onde n é o 

tamanho da população e q é o número de picos dinâmicos (vantagem parcial, como logo 

veremos). WATSON (1999), comprovou que o DNS obteve resultados praticamente 

idênticos ao sharing, porém em menores tempos de processamento. 
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No entanto o método possui sérias limitações. Continua-se dependente dos parâmetros q e 

a S h , críticas que os próprios autores fazem ao sharing (MILLER e SHAW, 1996) e pior, 

para indivíduos não pertencentes aos picos dinâmicos, continua-se utilizando o standard 

sharing. No início do GA, na chamada fase de exploração, não há concentração de 

indivíduos nos picos, ou seja, haveria muitos indivíduos fora dos mesmos e 

computacionalmente os cálculos seriam 0{n"). Apenas com o passar das gerações haveria 

predominância de indivíduos no pico. Ou seja, o método será 0(nq) apenas após um certo 

número de gerações. Raciocínio análogo vale para domínios multimodais em que os picos 

sejam poucos e concentrados. 
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IV.3.3- O algoritmo do DNS 

Gerar semente aleatória 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta dos indivíduos cruzados 

Ordenar os indivíduos em ordem decrescente de fitness bruta, inserindo no vetor 

Pop 

i= 1 

Numpeaks = 0 

Enquanto Numpeaks = q ou /= n+l faça 

7=1 

Faça até DPS\j] - vazio 

Se d(Pop[i],DPS[f])> a s h então 

inserir Pop[i] no DPS 

Numpeaks = Numpeaks + 1 

Senão 

Nnicho\j] = Nnicho\j] + 1 

Fim se 

7 = 7 + 1 

Fim faça 

/ = / + l 

Fim enquanto 
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Faça de / = 1 até n 

Faça de_/=l até Numpeaks 

Se d{Pop[i].DPS\j])< o s h então 

Pop[i] = Pop[i] I Nnicho\j] 

Senão 

m = 0 

Faça de k=\ até n 

Se d(Pop[i],Pop[k])< a s h então 

sh=\-d(Pop[í\,Pop[k\)l a s h 

Senão 

sh = 0 

Fim se 

m = m + sh 

Fim faça 

Pop[i] = Po/?[/] / w 

Fim Se 

Fim Faça 

Fim Faça 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim Enquanto 
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I V . 4 - Clearing 

IV.4.1- Conceito 

O clearing (PÉTROWSKI, 1996) utiliza como base a mesma essência do sharing: a 

analogia com os nichos da natureza estabelecida por Holland (seção IV. 1.2). O clearing, tal 

qual o sharing, é aplicado após a avaliação da fitness e antes do processo de seleção e 

também utiliza uma medida de dissimilaridade entre indivíduos para determinar se os 

mesmos pertencem a uma mesma subpopulação, podendo esse valor ser expresso no espaço 

de Hamming ou no euclidiano. 

No clearing básico cada subpopulação contém um indivíduo: aquele com a maior fitness. 

Se um indivíduo pertence a uma determinada subpopulação é porque o mesmo está a menos 

que um valor limiar a (o clearing radius) do indivíduo dominante, conforme acima 

comentado. Mas. diferentemente do sharing, o algoritmo básico do clearing preserva a 

fitness do indivíduo dominante e zera as fitnesses de todos os outros indivíduos. Portanto, o 

clearing atribui todos os recursos do nicho para um único indivíduo: o chamado ganhador. 
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É possível também generalizar-se o algoritmo básico do clearing aceitando-se diversos 

ganhadores escolhidos entre os melhores indivíduos de cada nicho. A capacidade do nicho 

(K), é definida como o máximo número de ganhadores que um nicho pode aceitar. Pode-se 

variar a capacidade entre 1 e o tamanho da população n (o algoritmo funcionará como um 

GA comum), ou seja, podemos aumentar ou atenuar o efeito do clearing conforme for 

conveniente. 
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IV.4.2- Fundamentação do Método 

IV.4.2.1- A função Clearing 

Abaixo, conforme PÉTROWSKI (1996), o clearing em pseudocódigo. P é o vetor da 

população (n indivíduos), cr o clearing radius, /ca capacidade e nbWinners o número de 

ganhadores em cada nicho. 

função Clearing(a,/c) 

início 

Ordenar fitness de P em ordem decrescente 

Faça de / = 0 até n-1 

Sefitness(P[i]) > 0 

nbWinners := 1 

Faça de j = i+\ até n-\ 

Sefitness(P[i]) > 0 e dist(P[i].Py]) < cr então 

Se nbWinners < K 

nbWinners :— nbWinners + 1 

Senão 

fitness(P[f\) := 0 

Fim Se 

Fim Se 

Fim Faça 

Fim Se 

Fim Faça 

Fim 
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IV.4.2.2- Complexidade 

A fim de designar indivíduos para uma subpopulação, o indivíduo dominante desta é 

comparado a todos os outros indivíduos que não pertencem ainda a nenhuma subpopulação. 

O dominante da subpopulação 1 é primeiro da população ordenada do GA, sendo o mesmo 

comparado aos n-\ outros indivíduos a fim de obter-se a subpopulação 1, que assumiremos 

que contém 7/ indivíduos. A seguir, o dominante da população 2 é o primeiro indivíduo da 

população que não foi designado, sendo comparado aos n-\-I] indivíduos na mesma 

situação. Portanto, por indução, o dominante da subpopulação / tem que ser comparado aos 

n-l-^I, indivíduos ainda não designados. Sendo c o número de subpopulações, o número 

subpopulação 1 contiver (n - c +1) indivíduos e todas as outras populações contiverem 

apenas um indivíduo. Já o valor mínimo será obtido quando a subpopulação c contiver 

contiver {n - c +1) indivíduos e todas as outras populações contiverem apenas um 

indivíduo. Conseqüentemente, desenvolvendo o somatório para ambas as situações,/ 

pertencerá ao intervalo: 

total de comparações / será: 

(IV.22) 

Segundo PETROWSKI (1996), o valor máximo do termo quando a 

n + 
c(c + 3) 

2 
< y < cn -

c(c + l) 
2 

(IV.23) 
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Portanto, na pior das hipóteses, a complexidade da classificação é 0(cn). 

IV.4.2.3- Tamanho esperado das subpopulações no clearing 

Seja wx(g) o número de ganhadores de uma subpopulação x na geração g. Assumamos que 

as fitnesses dos ganhadores numa subpopulação sejam quase iguais ao valor fx , o que é 

verdadeiro para uma capacidade 1 ou já alcançada a estabilidade do GA, quando as 

subpopulações estarão localizadas nos picos da função. Aplicando um operador de seleção 

proporcional (o roleta, RWS, por exemplo, que é o mais simples) após o clearing, o 

tamanho esperado da subpopulação x será 

onde E(X) representa o valor esperado da variável aleatória X 

Um caso particularmente interessante ocorre quando todos os nichos estão saturados e 

possuem a mesma capacidade K, O que é sempre verdadeiro para K = 1. A expressão 

anterior torna-se 

E(nx 

clearing W,(g)fi 
(IV.24) 

.1=1 

(IV.25) 

. i - i 
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Nesse caso, o tamanho esperado da subpopulação não depende nem da geração g, nem da 

capacidade do nicho. Por outro lado, o número esperado de descendentes E{n(,)Clean"s) do 

indivíduo / pertencente à subpopulação x é inversamente proporcional à capacidade ic. 

E{n(i)deanng) % W ( T y _ 2 6 ) 

K 

Uma população certamente será preservada se E{n(l)

cleanns)>\, mas pode vir a desaparecer se 

uma capacidade alta for utilizada. Com /calto, haverá maior concentração de indivíduos nos 

picos de maior fitness. 
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IV.4.2.4- A estratégia do elitismo aplicada ao clearing 

A estratégia do elitismo memoriza o(s) melhor(es) indivíduo(s) da população antes da 

aplicação dos operadores genéticos e passa os mesmos inalterados para a próxima geração. 

DE JONG (1975) observou que essa estratégia pode melhorar a performance do GA em 

domínios unimodais, mas que a performance decai, por exemplo, na função F5 

(MAHFOUD, 1995), que é multimodal, o que ocorre devido à aceleração da convergência 

prematura do GA devido ao elitismo. 

Uma maneira de evitar o problema acima mencionado seria limitar a densidade 

populacional em todas as regiões do espaço de busca, o que é precisamente um dos efeitos 

dos niching methods. Em seguida, o problema seria determinar os melhores indivíduos de 

cada subpopulação a fim de preservá-los, o que o clearing faz naturalmente: são os 

ganhadores. Portanto, vemos que o clearing se adapta naturalmente ao elitismo. 

PETROWSKI (1996) argumenta que o clearing com elitismo aniquila os efeitos destrutivos 

dos operadores de reprodução, resultando numa população requerida menor do que a do 

sharing, por exemplo. Conseqüentemente, PÉTROWSKl, (1997a, 1997b) afirma que o 

número de avaliações da fitness cairia drasticamente. 
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IV.4.2.5- Avaliação teórica do método 

O clearing tem por virtude ser um método de fácil implementação. Outros pontos positivos 

do método são a complexidade O(cn) (a mesma do sharing com clustering, seção IV.3.2.2) 

e a compatibilidade do método com o elitismo. Temos ainda o fato de, no clearing, ser 

possível "dosar" o efeito do niching, pois como vimos, variando K é possível rodar o GA 

com o máximo (/? = 1) de niching ou sem o mesmo (K= n). 

Como pontos fracos do método temos a necessidade de estimar-se o clearing radius cr de 

antemão, recaindo no mesmo problema do sharing e o fato de o método ter sido muito 

pouco testado, até onde sabemos apenas pelo seu autor. 
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IV.4.3- O algoritmo do GA com clearing básico 

Ler a 

Ler K 

função Clearing(cr,K) 

início 

Ordenar fitness de P em ordem decrescente 

Faça de / = 0 até n-1 

Se fitness(P[i]) > 0 

nb Winners := 1 

Faça de j = i+\ até n-\ 

Sefitness{P\j]) > 0 e dist(P[i],P\j]) < a então 

Se nbWinners < K 

nb Winners :— nbWinners + 1 

Senão 

fitness(P\j]) := 0 

Fim Se 

Fim Se 

Fim Faça 

Fim Se 

Fim Faça 

Fim 

Gerar semente aleatória (população inicial) 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta if) dos indivíduos resultantes inserindo no vetor P (n posições) 

Clearing {<J,K) 

Aplicar operador de elitismo 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim enquanto 

Fim 
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Capítulo V - Dois Novos Métodos de Nichos 

V . l - Motivação 

Conforme vimos na seção IV.2, agrupar os elementos de um GA em clusters de modo a 

juntar indivíduos com alto grau de "associação natural" já seria um grande avanço na 

direção da formação dos nichos. Cada indivíduo seria então designado a um único 

agrupamento (cluster) através do algoritmo KMEAN adaptativo de MacQueen. Surge então 

a seguinte questão: podemos afirmar categoricamente que o indivíduo pertence àquele 

cluster para o qual foi designado? 

O modo de agir determinístico do KMEAN está longe de ser ideal no caso de funções com 

comportamento desconhecido ao longo do domínio ou mesmo no caso de funções com 

vários extremos muito próximos uns dos outros. Em suma, em funções do mundo real 

designar um cluster a um dado indivíduo torna-se uma tarefa com um alto grau de 

incerteza. A utilização do conceito de nebulosidade ou lógica fuzzy (ZADEH,1965; 

BEZDEK, 1993) para o agrupamento dos indivíduos do GA em nichos pareceu-nos, 

conseqüentemente, um passo natural a ser dado. Aplicamos ao GA os algoritmos de 

separação em classes nebulosas conhecidos por FCM (Fuzzy Clustering Means), de 

BEZDEK, 1981 e PCM (Possibilistic Clustering Means), de KRISHNAPURAM e 

KELLER, 1993, que serão expostos nesse capítulo. 
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V.2- Sharing com FCM 

V.2.1- O Algorimo FCM 

O Fuzzy Clustering Means tornou-se bastante popular exatamente devido ao fato de ele não 

exigir, a cada iteração, a alocação total do indivíduo a um dado cluster ou classe (na 

terminologia da lógica nebulosa). Esse algoritmo utiliza o conceito de pertinência, da lógica 

fuzzy, que denota o grau de associação de um indivíduo a uma dada classe. No caso do 

algoritmo KMEAN, a pertinência ju,k de um indivíduo k a uma classe / entre C classes é 

dada por 

Mik = 1 se dik <d/k;\<I<c,/*i 

(V.l) 

= 0,senão 

onde dik é a distância do indivíduo k ao centróide da classe /'. Ou seja, no KMEAN o fato de 

o indivíduo pertencer a uma dada classe ou cluster exclui a sua pertinência aos demais. A 

figura V.l , a seguir, mostra a representação da separação em classes nebulosas. 
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Figura V. l - Separação dos indivíduos em classes nebulosas 

Em um classificador nebuloso, a pertinência deve satisfazer às seguintes condições: 

ju,k e [0,1] para todo / e k (V.2) 

A' 
0 < y£jJuik<N para todo / (V.3) 

c 
Z juik =1 para todo k. (VA) 
i=\ 

A equação (V.4) é a chamada restrição probabilística. que define que as pertinências de um 

indivíduo a todas as classes devem somar 1 (ou 100%). 

Tal qual no KMEAN, alternamos iterativamente no FCM as etapas de representação e 

designação. 
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1- Etapa de representação: uma classe / é representada pelo seu centróide c, dado por 

(KRISHNAPURAM, KELLER. 1993): 

N 

£ / ^ m -xk 
Ci = M N , ' = l v . . , C (V.5) 

k=\ 

com xk = (xki,xk2,....%). 

Onde j é o número de variáveis do indivíduo, xkj é o valor day-ésima variável da &-ésima 

amostra, xk é a &-ésima amostra e m é o dito grau de nebulosidade, que pode ser variado 

entre 1 e oo. Normalmente utiliza-se m=2 (HALL, OZYURT, BEZDEK, 1999). Note-se que 

no caso do KMEAN não há dependência de m. pois /ulk assume os valores 0 ou 1. 

2- Etapa de designação: cada indivíduo é colocado na classe de maior proximidade. No 

caso do FCM, decidimos designar por proximidade o maior valor de pertinência. Ou 

seja, o indivíduo k pertence à classe / para a qual o valor de fulk é o maior. 
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O FCM minimiza implicitamente o erro quadrático total das amostras dentro de uma classe, 

que é dado por (HALL, OZYURT, BEZDEK, 1999): 

J(L,U) = t t v ? k -dl, (V.6) 
/=1 k=\ 

onde L é a matriz que contém todos os centróides das classes, ou seja, L = (ci, C 2 , . . . , c-c) e U 

é a matriz de dimensão C X N que contém todas as pertinências /u,k, chamada de matriz de 

partição-C nebulosa, onde C é o número de classes fixado a priori. 

Derivando-se (V.6) em relação a /u,k e igualando-se a zero, respeitando-se as condições 

(V.2. 3, 4). chegamos à seguinte equação (HALL, OZYURT, BEZDEK, 1999): 

jU,k = (V.7) 

zí dk\" 
l=\\dlk / 

A equação acima define o valor da pertinência do /í-ésimo indivíduo à /-ésima classe. E 

digno de nota o fato de a fórmula acima levar em conta não apenas a distância do &-ésimo 

indivíduo à z-ésima classe, mas também a distância deste indivíduo a todas as outras 

classes. Ou seja, no FCM a pertinência de um indivíduo em relação a uma classe é relativa 

à deste às outras classes. 
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O algoritmo do FCM é. basicamente, o seguinte: 

1- Fixe um número de classes C; fixe m, 1< m < co (m=2, geralmente); 

2- Faça o contador de iterações / = 1; 

3- Inicialize a matriz de partição-C nebulosa lf0); 

4- Repita 

Calcule c, usando a equação (V.5); 

Atualize os termos de U(l) usando a equação (V.7); 

Incremente /; 

Até (|| | | )<£ ; 
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V.2.2- O Sharing com FCM 

A exemplo do Sharing com cluster, o Sharing com FCM é aplicado à população do GA 

após a reprodução e o crossover em cada geração. O FCM agrupa então os indivíduos em 

clusters ou classes, atribuindo a cada indivíduo a classe em relação à qual a pertinência é 

máxima. 

O passo seguinte é o achatamento da fitness, que punirá os indivíduos que ocuparem os 

nichos mais povoados, incentivando então a "emigração" dos descendentes dos mesmos. O 

objetivo final do algoritmo, por tratar-se da técnica de sharing, é encontrar um coeficiente 

de achatamento m,' para a fitness. Utilizamos como ponto de partida (IV.20), que é a 

fórmula do sharing com clustering convencional, tendo chegado a 

f 

mi 
(V.8) 

com 

m, = nc - nc 

dk 
2 • d min perl 

x, e Cc, (V.9) 

onde a é uma constante à qual arbitramos 1, nc é o número de indivíduos do nicho ou 

cluster ao qual pertence o /-ésimo indivíduo, dic é a distância desse indivíduo ao centróide 

de seu cluster e dminpert é a distância entre o centróide do cluster ao qual pertence o /-ésimo 

indivíduo e o indivíduo de menor pertinência desse cluster. Utilizamos d m i n p e r l no 

denominador de (V.9) porque o indivíduo de menor pertinência será o de maior distância 

do centróide, definindo assim o raio do cluster. Note-se que, à exceção do denominador, as 
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equações (V.9) e (IV.20) são idênticas, mas é exatamente nesse termo que fica clara a 

diferença de enfoque das duas técnicas: em (IV.20) o denominador dmax é uma constante , 

enquanto que em (V.9) é função da pertinência. 

Um ponto positivo do sharing com FCM é justamente o fato de o método não depender de 

constantes pré-fixadas, caso não só de dmax, mas também de dmi„ do KMEAN, parâmetros 

esses bastante sensíveis à função escolhida. E necessária, no entanto, a pré-fixação do 

número de classes ou clusters, o que no caso de trabalharmos com funções de domínio não 

conhecido a priori coincidiria com o número de soluções que desejássemos encontrar. 
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V.2.3- O Algoritmo do sharing com FCM 

Ler número de classes C 

Gerar semente aleatória (população inicial) 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta (/) dos indivíduos resultantes inserindo no vetor Pop (n 

posições) 

Ordenar os indivíduos em ordem decrescente de fitness bruta, inserindo no vetor 

Pop. 

Inicialize a matriz de partição-C nebulosa lf0); 

l=\; 

Repita 

Calcule c, usando a equação (V.5); 

Atualize os termos de lf-l) usando a equação (V.7); 

Incremente /: 

Até (|| í / ' " 1 ) - í / 1 ) ||)<£-, 

/=1 

Faça de i= 1 até n 

d,c = d(Pop[i],Centr[i]) 

m-, = nc - nc 

p 0 p[i] = L 

m> 

Fim faça 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim enquanto 

Fim 

( dic > 

Id min pert j 
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V.3- Sharing com PCM 

V.3.1- Motivação 

A restrição à pertinência (V.4) utilizada no algoritmo FCM foi feita para evitar a solução 

trivial, ou seja, todos os valores de pertinência serem iguais a zero. Esta restrição apresenta 

bons resultados em aplicações onde é apropriado interpretar os valores de pertinência como 

probabilidades ou graus de compartilhamento. Todavia, como os valores de pertinência 

gerados por esta restrição são números relativos, os mesmos não são apropriados para 

aplicações nas quais esses valores supostamente representam uma "tipicalidade". Entenda-

se que um indivíduo é típico de uma classe quando o mesmo pode representar essa classe. 

No modelo possibilístico as funções de pertinência são absolutas (isto é, não relativas) e 

denotam o grau de pertinência ou "tipicalidade'". Em outras palavras, em tal modelo o valor 

da pertinência de um indivíduo do domínio de discussão a uma classe não depende de seus 

valores de pertinência às outras classes definidas sobre o mesmo domínio. 

Através de estudos empíricos, ZIMMERMAN e ZYSNO (1985) mostraram que um bom 

formato para as funções de pertinência que modelam conceitos ou classes vagas é dado por 

M(x)=—±—, (V.10) 
1 + dxxo 

onde dxxo é a distância de um ponto x no domínio de discussão ao centróide XQ da classe. Em 

outras palavras, nesta formulação o valor da pertinência de um ponto é somente função da 

sua distância ao centróide da classe. O algoritmo FCM e suas derivações não são realmente 
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capazes de gerar tais funções de pertinência, tendo em vista que os mesmos geram 

pertinências relativas. 

Em resposta às limitações do FCM acima descritas, foi criado o algoritmo PCM 

(Possibilistic Clustering Means), de KRISHNAPURAM e KELLER (1993). Como trata-se 

de um algoritmo bastante próximo do FCM, naturalmente aplicamos o mesmo para agrupar 

os indivíduos do GA. 

V.3.2- O Algorimo PCM 

Em um classificador possibilístico as pertinências jj,k também satisfazem às condições 

(V.2) e (V.3), porém, pelo relaxamento, a condição (V.4) torna-se 

max, fdjii > 0, para todo k, . (V. 11) 

condição essa que garante que a pertinência do indivíduo a pelo menos uma classe não será 

nula, evitando assim recair na solução trivial. 

Identicamente ao FCM, no PCM alterna-se iterativamente as etapas de representação e 

designação, utilizando-se (V.5) para a determinação do centróide e designando-se o 

indivíduo à classe de maior pertinência. 
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Também em concordância com o FCM, o PCM minimiza implicitamente o erro quadrático 

total dos indivíduos dentro de uma classe, dado conforme KRISHNAPURAM e KELLER 

(1993) por 

/ ( i , t / ) = X Í > i í -dfk - i>£a-^r (v.i2) 
;=1 k=\ *=' 

onde L é a matriz que contém todos os centróides das classes, ou seja, L = (c\, C2,..., cc) e U 

é a matriz de dimensão C X N que contém todas as pertinências /iik, chamada de matriz de 

partição-C possibilística, onde C é o número de classes fixado a priori. r/( é um número 

positivo cuja fórmula será apresentada a seguir. O primeiro termo da equação (V.12) faz 

com que as distâncias entre os indivíduos e as classes seja a menor possível, enquanto que o 

segundo termo dessa expressão força /jlk a ser o maior possível, evitando-se, desse modo, a 

solução trivial. 
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Derivando-se (V.l2) em relação a /j,k e igualando a zero, respeitando-se (V.2), (V.3) e 

(V.l 1). chegamos ao seguinte resultado (KRISHNAPURAM, KELLER, 1993): 

fMk 

1 + 
d,k 

V' ) 

m-l 

(V.l 3) 

com 

Z/C -dl 
k = \ 

5>z 
k = \ 

(IV. 14) 

É digno de nota que (V.l3) tem exatamente o formato de (V.10), proposta por 

ZIMMERMAN e ZYSNO (1985). A pertinência do indivíduo a uma classe independe da 

sua relação com as outras classes. 
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O algoritmo do PCM é, basicamente, o seguinte: 

1- Fixe um número de classes C ; fixe m, 1< m < oo (m=2, geralmente); 

2- Faça o contador de iterações / = 1; 

3- Inicialize os centróides e a matriz de partição-C possibilística í/0) usando o FCM; 

4- Calcule 7, usando (V. 14); 

5- Repita 

Calcule o, usando a equação (V.5); 

Atualize os termos de usando a equação (V.13): 

Incremente /; 

Até (|| LÁl'])-L/]) \\) < £•, 

V.3.3- O Sharing com PCM 

Como a saída do PCM é idêntica à do FCM e ambos os métodos utilizam lógica nebulosa 

(matrizes de pertinência), pudemos utilizar para o achatamento da fitness as equações (V.8) 

e (V.9) do sharing com FCM. As diferenças de desempenho entre os dois algoritmos serão 

analisadas na seção VI.3. 
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V.3.4- O Algoritmo do sharing com PCM 

Ler número de classes C 

Gerar semente aleatória (população inicial) 

Enquanto critério de parada não for atendido faça 

Medir a fitness bruta (/) dos indivíduos resultantes inserindo no vetor Pop (n 

posições) 

Ordenar os indivíduos em ordem decrescente de fitness bruta, inserindo no vetor 

Pop. 

Inicialize os centróides e a matriz de partição-C possibilística í / 0 ) usando o FCM; 

Calcule r\i usando (V.l4); 

l=\; 

Repita 

Calcule c, usando a equação (V.5); 

Atualize os termos de usando a equação (V.l3): 

Incremente /; 

Até (|| UiU])-lt])\\)<ér, 

i=\ 

Faça de /=1 atá n 

d,c = d(Pop[i],Centr[iJ) 

dic 
m, = nc - nc 

v 2d min pert 

Pop[i] = 

nii 

Fim faça 

Fazer seleção 

Fazer crossover 

Fim enquanto 

Fim 
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Capítulo VI- Testes e Resultados 

VI.1- O ambiente de testes 

Para avaliarmos os métodos de nichos da literatura e aqueles introduzidos nesse trabalho, 

utilizamos um ambiente de testes pré-existente. Trata-se de um programa de GA em 

interface de Visual Basic 5.0 (PETROUTSOS, 1997) que utiliza as DLLs {Dynamic Link 

Libraries) do aplicativo Genehunter (WARD SYSTEMS GROUP, 1995) para inicializar, 

selecionar e efetuar o crossover dos indivíduos da população. A esse programa 

acrescentamos um módulo que aplica a técnica de nicho selecionada pelo usuário achatando 

a fitness antes da seleção. 

Apesar de o Visual Basic ser mais lento que a linguagem C, que costuma ser utilizada em 

pacotes de GA consagrados, como por exemplo o GENESIS (GREFFENSTETTE, 1990), 

decidimos trabalhar com um aplicativo em VB pelos seguintes motivos: 

• possui interface gráfica, sendo conseqüentemente um ambiente amigável, utilizável até 

mesmo por leigos em programação; 

• fácil programação; 

• permite que os módulos do programa sejam desenvolvidos independentemente; 

• possui um alto grau de compatibilidade com o Microsoft Office 97. 

• comunica-se facilmente com as DLLs. 
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A figura VI. 1, abaixo, mostra a tela de entrada de dados. O usuário seleciona um dos seis 

métodos de nichos disponíveis ou até mesmo o GA simples (SGA, Simple GA), qual das 

funções deseja utilizar (nesse trabalho Ml , M2 e Himmelblau) e se deseja ou não utilizar o 

elitismo (seção III.3). Em "Dados" temos em fonte clara os parâmetros do GA e em fonte 

escura os parâmetros dos métodos de nichos (os números entre parênteses indicam os 

métodos para os quais esses parâmetros são cabíveis). Os valores que aparecem nos campos 

são os default. 

Entrada de Dados 

Dados 

100 

|0.9 

IÕJÕ* 

1-0 

100 

Sigma (1-2,3) 

Capacidade (2) 

No. de Picos (3) 

Kmi (4) 

DMin{4) 

DMax{4) 

1234 

|5T— 

10 

|0 05 

JÕT 

No. de Classes [5,6) 5 

Funções 

C Gauss 

(* Parábola 

r mi 

r M2 

C Himmelblau 

Métodos 
(? 0-SGÀ 

C 1- Sharing 

C 2-Clearing 

C 3-DNS 

r 4-Shr_Clustei 

C 5-Shi_CI_Poss 

r 6- Shr_CI_Fuzzy 

L Ok Limpar 

l~~ Elitismo 

f7 Gerar Relatório 

Sair 

Figura VI. 1- Tela de entrada de dados do GA com métodos de nicho. 
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Já a figura VI.2, a seguir, mostra uma rodada do GA com uma das funções de teste 

empregadas nesse trabalho (Ml). As barras verticais abaixo da curva são os indivíduos do 

GA e o programa mostra, a cada geração, não apenas a distribuição populacional, mas 

também os valores de fitness máxima, mínima e média. 

Saída HE3 

Max Fitness: 1.000 X: 0.299 

Min Fitness: 0.000 X: 0.198 

Fitness Média: 0.841 X: 0.507 

Geração 

100 

Rodar 

Novo Sair 

Figura VI.2- Uma rodada do GA com métodos de nichos. 

Todos os testes foram realizados em um PC com processador Intel Pentium 11 de 350 MHz 

e 64 Mb de RAM. 
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VI.2- As funções de teste 

Utilizamos nos nossos testes três funções consagradas pela literatura de métodos de nichos: 

duas bidimensionais (Ml e M2) e uma tridimensional (Himmelblau modificada). A maior 

parte dos estudos de GA com nichos foi efetuada apenas com essas funções (MAHFOUD, 

1995), o que justifica o uso das mesmas para ratificação dos métodos da literatura e para 

que tenhamos uma base sólida para avaliação dos dois novos métodos aqui introduzidos. A 

seguir descreveremos essas funções. 

VI.2.1- As funções Ml e M2 

As funções conhecidas como Ml e M2 são funções bidimensionais, com cinco picos e de 

formato senoidal. Foram as únicas funções utilizadas por GOLDBERG e RICHARDSON 

(1987) para testar o sharing, por YIN e GERMAY (1993) para testar o sharing com cluster 

e por MILLER e SHAW (1996) para testar o dynamic niche sharing (DNS). Têm sido até o 

momento as funções benchmark para testes de métodos de nichos em 2-D (WATSON, 

1999). 

A despeito da simplicidade dessas duas funções, a maioria dos métodos de nichos tem tido 

dificuldades em localizar e manter os cinco picos, especialmente em M2. Nos experimentos 

pioneiros de GOLDBERG e RICHARDSON (1987), constatou-se que o GA tradicional 

convergia rapidamente para apenas um dos cinco picos. 
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A primeira função. M l , consiste de picos igualmente espaçados de mesma altura. Os 

máximos estão localizados nos valores de x de 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 e 0.9, tendo altura 1.0. 

Abaixo, temos a equação da função e na figura VI.3 o seu gráfico. 

M\(x) = sin6(5-n-x) (VI. 1) 

0 0 . 2 0 . 4 O . í i 0 . 8 1 

Figura VI.3- A função de testes Ml . 
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A outra função de testes, M2, consiste de picos igualmente espaçados de alturas 

decrescentes (seno amortecido). Os máximos localizam-se nos valores de x de 0.1, 0.3, 0.5, 

0.7 e 0.9 com alturas, respectivamente, de 1.000, 0.917, 0.707, 0.459 e 0.250. Abaixo temos 

a equação de M2 e na figura VI.4 o seu gráfico. 

(VI.2) 

O 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 

Figura VI.4- A função de testes M2 
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VI.2.2- A função de Himmelblau modificada 

A função de Himmelblau modificada é uma função tridimensional com quatro picos de 

mesma altura e é derivada da função de Himmelblau, que foi a função de testes 3-D 

utilizada por DEB e GOLDBERG (1989). A função de Himmelblau original é uma função 

de mínimos, tendo como equação 

e sendo definida no intervalo [-6, 6] para x e y. MAHFOUD (1995) transformou-a em uma 

função de máximos, mais adequada para os GAs. Abaixo a equação da função de 

Himmelblau modificada, também conhecida como M5 e na figura VI.5 o seu gráfico. 

F(x,y) = (x2 +y-U)2 +(x + y2-7)2 (VI.3) 

M5(x,y) = 
2186-( .Y 2 + V - 1 1 ) 2 -{x + y2 -l)2 

2186 
(VI.4) 

6 

Figura VI.5- A função de Himmelblau modificada 
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Os máximos de M5 estão localizados nas coordenadas (3.000, 2.000), (3.584, -1.848), 

(-3.779, -3.283) e (-2.805, 3.131) e todos possuem altura 1.0, embora a extensão de cada 

pico seja diferente, conforme pode ser observado na figura VI.6 a seguir. 

••••LUS£££aillfi$.U t i H 

Figura VI.6- Curvas de nível da função de Himmelblau modificada. 
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VI.3- Avaliação dos Métodos de Nichos 

VI.3.1- Critérios de Avaliação 

O objetivo primordial dos métodos de nichos para GAs é povoar todos os picos da função, 

evitando a convergência populacional para apenas um extremo. Portanto, o critério 

principal de avaliação só poderia ser essa distribuição, que contabilizamos de forma 

percentual nos picos das nossas funções de testes. 

Outro critério de avaliação empregado é o tempo de processamento de cada método. Trata-

se de um critério secundário, pois de nada adianta, por exemplo, um método rápido que não 

distribua os indivíduos em todos os picos. No entanto, YIN e GERMAY (1993), MILLER e 

SHAW (1996) e PÉTROWSKI (1996) lançaram seus métodos, o sharing com cluster, o 

DNS e o clearing, respectivamente, como tentativas de melhorar o tempo de processamento 

do sharing, tido como bastante lento. Portanto, não poderíamos deixar de levar em conta 

esse critério. Deixemos claro que os tempos de processamento devem ser analisados de 

forma relativa, apenas para efeito de comparação dos métodos, pois esses tempos podem 

variar significativamente dependendo do programa de GA e do hardware empregados. 
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VI.3.2- Os Parâmetros do GA com Métodos de Nichos 

Para testar os diferentes métodos de nichos, empregamos a codificação binaria com 

comprimento de gene de 32 bits (cromossomo de 32 bits para Ml e M2 e 64 bits para M5, 

de duas variáveis). As distâncias entre os indivíduos foram medidas utilizando-se o 

fenótipo (distância euclidiana), pois além da maior simplicidade DEB e GOLDBERG 

(1989) constataram que a distância fenotípica é mais eficiente. 

Os parâmetros do GA que utilizamos foram aqueles adotados por GOLDBERG e 

RICHARDSON (1987) e ratificados por MAHFOUD (1995), que são os seguintes: 

Tamanho da População = 100 indivíduos 

Taxa de Crossover =0.9 

Taxa de Mutação = 0.0 

Generation Gap = 1.0 

Número de Gerações = 100 

Sem Elitismo 

A taxa de mutação zero deve-se ao fato de a mutação ser um mecanismo que gera 

diversidade, desacelerando o mecanismo do genetic drift (seção IV. 1.1). Introduzindo a 

mutação no GA, não saberíamos até que ponto a diversidade estaria sendo gerada por esse 

mecanismo ou pelos métodos de nichos, mesmo que empregássemos uma baixa taxa de 

mutação como é o usual. Ou seja, a mutação "mascararia" em parte a diversificação 

populacional dos métodos de nichos. 
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Argumentação semelhante vale para o elitismo e para o generation gap. Elitismo é um 

mecanismo em que os n indivíduos de melhor fitness passam intactos para a geração 

seguinte. A proporção de indivíduos sobreviventes é determinada por 1.0 - generation gap, 

sendo o generation gap a proporção de indivíduos que morrerão. Desativamos o elitismo e 

trabalhamos com generation gap 1.0 para que esses mecanismos não prejudicassem os 

métodos de nichos, pois o elitismo tenderia a concentrar os indivíduos nos pontos de maior 

fitness. 

Em suma, para uma avaliação correta dos métodos de nichos, trabalhamos com o GA o 

mais básico possível. 

VI.3.3- A Metodologia Experimental 

Nossos testes foram realizados com dez sementes (random seeds, seção III.3) e variamos os 

parâmetros dos diversos métodos de nichos conforme a tabela VI. 1 a seguir: 

Função a1-13 No. de picos" , 4 
"min 

No. de Classes 5" 

M1,M2 0.02-0.2, 0.02 3 ,5 ,7 0.02-0.2, 0.02 3 , 5 , 7 

Himmelblau 2.75-5.25, 0.25 2 , 4 , 6 3.0-5.5,0.25 2 , 4 , 6 

1-Sharing. 2-DNS. 3- Clearing, 4-Sharing com Cluster, 5-Sharing com FCM, 6-Sharing com PCM 

Tabela VI. 1- Parâmetros críticos dos métodos de nichos por função de testes. 
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O número após a vírgula em a e dmm na tabela é o passo com que variamos esses 

parâmetros entre os dois extremos. Esses critérios foram retirados de WATSON (1999), 

exceto nos casos do clearing, que o autor não testou e dos dois novos métodos introduzidos 

nesse trabalho. O parâmetro dma,:do sharing com cluster foi arbitrado como 2dmin, conforme 

YIN eGERMAY (1993). 

Os resultados que analisaremos adiante são médios, tendo sido a média retirada de 

execuções com as diferentes sementes e com os parâmetros críticos da tabela VI. 1. A 

exemplo de WATSON (1999), utilizamos a média sobre a variação de parâmetros, pois 

poderia haver um comportamento tendencioso dos métodos com a fixação de parâmetros. 

Para analisarmos a distribuição populacional em torno dos picos das funções de teste, 

fizemos a filtragem dos indivíduos da população do GA de modo a contabilizar 

percentualmente os indivíduos que lá estivessem. Essa filtragem foi feita usando um banco 

de dados em Microsoft Access. No caso das funções Ml e M2, contabilizamos os 

indivíduos que estivessem nas abscissas dos máximos locais (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9), bem 

como o total dos indivíduos nas vizinhanças desses pontos (±0.05). Já no caso da função de 

Himmelblau, dividimos o domínio em quadrados de 0.5 e contabilizamos os indivíduos que 

estivessem naqueles quadrados dentro das curvas de nível dos picos (figura VI.6). 
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VI.3.4- Comparação dos Métodos 

VI.3.4.1- A função Ml 

Nas tabelas VI.2 e VI.3 na página seguinte temos os resultados dos testes para a função 

senoidal de picos iguais Ml . A tabela VI.2 mostra a distribuição percentual dos indivíduos 

nos pontos de máximo dos picos e nesses pontos e arredores. Avaliamos a partir dessas 

tabelas os métodos utilizando os seguintes critérios: 

• Percentual nos máximos - quanto maior o total de indivíduos nos máximos dos picos, 

mais efetivo será o método. 

• Percentual nos máximos e arredores - idem. 

• Concentração nos máximos - quanto menor a dispersão da população nos picos, melhor o 

método, ou seja, será mais efetivo aquele método que concentrar mais indivíduos nos 

máximos. Esse critério é computado fazendo-se a diferença entre a distribuição nos picos 

(máximos e arredores) e a distribuição nos máximos. Quanto menor a diferença, mais 

indivíduos estarão concentrados nos máximos. 

• Simetria - critério particular da função Ml , que é uma função de picos idênticos. O 

melhor método de nichos seria aquele que distribuísse os indivíduos nesses picos de 

maneira mais uniforme. Contabilizamos esse critério tirando a diferença entre o percentual 

em cada pico e a média dos percentuais dos picos. O método com a menor dispersão é o 

vencedor. 

• Tempo de processamento. 
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Técnica Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 Total Redor 
Pico 1 

Redor 
Pico2 

Redor 
Pico 3 

Redor 
Pico 4 

Redor 
Pico 5 

Total 

Clearing 8.68 9.63 14.73 8.98 7.74 49.76 15.90 15.60 19.78 17.28 17.05 85.61 
DNS 10.42 12.26 17.97 8.84 11.29 60.78 20.51 19.65 21.28 17.28 20.38 99.10 

' Sharing 9.77 10.50 14.61 10.86 10.72 56.46 20.66 18.5 19.56 19.02 19.14 96.88 
Sharing 

com 
Cluster 

12.21 10.38 18.00 12.18 9.42 62.19 20.0 18.85 21.49 20.84 18.69 99.87 

Sharing 
com 
FCM 

10.0 14.13 19.0 6.07 8.46 57.66 19.03 21.46 19.4 21.27 16.60 97.76 

Sharing 
com 
PCM 

18.15 15.8 16.4 18.52 8.92 77.79 20.06 19.05 19.85 21.38 19.62 99.95 

Tabela VI.2- Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste Ml . 

Técnica Ml 
SGA 5.7 

Clearing 6.4 
DNS' 6.1 

Sharing 8.8 
Sharing com Cluster 7.5 
Sharing com FCM 24.1 
Sharing com PCM 27.9 

Tabela VI.3- Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos para a função Ml . Máquina utilizada: Pentium II 350 Mhz, 64 Mb RAM. 
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Nos dois primeiros quesitos, conforme podemos constatar na tabela VI.2, os resultado 

confirmaram as nossas expectativas de que os métodos de clusterização (cluster, FCM, 

PCM) agrupariam os indivíduos nos nichos com maior eficiência que o sharing 

convencional. O método de clusterização possibilístico (PCM), particularmente, agrupou 

em média 99.95% da população nos picos. O pior desempenho foi o do clearing, 

contrariando PÉTROWSKI (1996). 

No que diz respeito à concentração nos máximos dos picos, tivemos por ordem de 

desempenho o sharing com PCM, o sharing, o sharing com cluster, o DNS, o sharing com 

FCM e em último lugar o clearing. O interessante é que o clearing, apesar de colocar 

relativamente poucos indivíduos nos picos, concentra-os nos máximos. 

Em termos de simetria, o melhor método foi o sharing, seguido pelo clearing, pelo sharing 

com cluster, pelo PCM, pelo DNS e pelo FCM. Os métodos de clusterização, apesar de 

colocarem mais indivíduos nos nichos, não distribuem os mesmos tão uniformemente 

quanto o sharing original, pois a fórmula de achatamento do sharing (seção IV.3.2) leva em 

conta toda a população, enquanto que as fórmulas de clusterização levam em conta apenas 

os indivíduos próximos (seções IV.2.2.2, V.2.2 e V.3.3). 
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Dos tempos de processamento, tabela IV.3, vê-se que os autores do DNS, do clearing e do 

sharing com cluster tiveram confirmadas as suas previsões de que esses métodos seriam 

mais rápidos que o sharing, pela razão de que os cálculos de métrica são 0(cn) (seções 

IV.3.2.2, IV.4.2.2 e IV.2.2.2), em contraposição à 0{n2) do sharing (seção IV. 1.3.2). A 

lentidão do FCM e do PCM, por sua vez, é explicada pelos cálculos recorrentes das 

matrizes de pertinência de ambos os métodos. E importante frisar novamente, no entanto, 

que tempo de processamento não é o critério primordial, principalmente no caso da recarga, 

em que o tempo de avaliação da fitness é muito superior ao tempo de processamento dos 

demais operadores do GA. 

Para a função de testes Ml , o método que conseguiu bom desempenho em todos os 

quesitos, embora não tenha sido o vencedor em nenhum, foi o sharing com cluster. O 

sharing com PCM foi muito bem nessa função bem comportada, enquanto o FCM, seu 

similar, teve péssimo desempenho. 

IV.3.4.2- A função M2 

A função M2 é aparentemente simples, porém os testes até o presente (particularmente YIN 

e GERMAY, 1993) demonstraram que trata-se de uma função traiçoeira, principalmente no 

que diz respeito à colocação de indivíduos no menor pico. Exatamente por esse motivo 

acrescentamos um novo critério de avaliação para o caso de M2, o percentual de indivíduos 

no menor pico, pois a maioria dos métodos de nichos costuma perder esse pico. O critério 

de simetria obviamente não é cabível a essa função. 

Nas tabelas VI.4 e VI.5 na página seguinte temos os dados dos testes para M2. 
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Técnica Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Pico 5 Total Redor 
Pico 1 

Redor 
Pico2 

Redor 
Pico 3 

Redor 
Pico 4 

Redor 
Pico 5 

Total 

Clearing 13.30 10.80 7.20 1.45 0.60 33.35 33.70 22.90 22.15 3.30 1.85 83.90 
DNS 19.49 14.28 6.68 5.92 2.22 48.58 30.45 28.47 20.63 12.93 3.80 96.28 

Sharing 21.75 15.20 14.50 9.38 1.05 61.88 37.65 26.42 18.51 10.64 0.38 93.60 
Sharing 

" com 
Cluster 

14.68 13.91 11.33 12.81 2.93 55.67 29.47 26.80 20.15 15.83 6.52 98.76 

Sharing 
com 
FCM 

18.08 13.60 6.08 1.19 0.10 39.05 34.08 33.36 16.56 13.64 0.17 97.81 

Sharing 
com 
PCM 

12.90 11.50 6.20 4.50 0.00 35.10 37.50 27.50 26.00 8.00 0.00 99.00 

Tabela VI.4- Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste M2. 

Técn ica M2 
SGA 4.9 

Clearing 6.6 
DNS 6.3 

Sharing 9.1 
Sharing com Cluster 7.6 
Sharing com FCM 24.4 
Sharing com PCM 28.7 

Tabela VI..5- Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos para a função M2. Máquina utilizada: Pentium II 350 Mhz, 64 Mb RAM. 
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No critério percentual de indivíduos nos máximos dos picos, tivemos uma notável queda de 

desempenho do PCM em relação a Ml , o que pode ser um indicativo de que a clusterização 

utilizando o PCM não é tão precisa para nichos desiguais. 

Em termos da localização dos indivíduos nos picos (máximos e arredores), manteve-se o 

desempenho de Ml , exceto pela inversão das posições do FCM com o DNS. O PCM 

manteve o seu excelente desempenho. 

No que diz respeito à concentração nos máximos dos picos, venceu o sharing, seguido pelo 

sharing com cluster, pelo DNS, pelo clearing, pelo FCM e pelo PCM. O mau desempenho 

do PCM corrobora a nossa observação quanto à precisão do PCM, pois esse método 

colocou o maior número de indivíduos nos picos, porém dispersos. 

No critério específico para M2, o de percentual de indivíduos no menor pico, tivemos o 

sharing com cluster como vencedor, seguido pelo DNS. Esses resultados estão em 

conformidade com YIN e GERMAY (1993) e MILLER e SHAW (1996), pois os autores 

afirmaram que seus métodos mantinham indivíduos no quinto pico. O desempenho ruim do 

FCM e do PCM não invalida os métodos, visto que o sharing, que é um método 

consagrado, obteve 1.05% em média. 

Por causa dessa peculiaridade de M2, testamos essa função com 200 indivíduos, o que está 

além do escopo dos nossos parâmetros de teste. Observamos que o FCM mantém 3.30% 

dos indivíduos no quinto pico e o PCM 3.40%, em contraposição ao sharing com cluster, 

de melhor desempenho, que obteve 8.30%. Aumentando-se a população, ganhamos 
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eficiência em termos de distribuição populacional, porém os tempos de processamento 

crescem de maneira não linear. 

Em tempos de processamento, os resultados foram idênticos a Ml . 

Em M2 o método de melhor desempenho foi o sharing com cluster. O sharing com PCM, 

apesar da piora de desempenho nessa função, manteve a boa característica de concentrar a 

quase totalidade dos indivíduos nos picos. 

VI.3.4.3- A função de Himmelblau modificada 

A função de Himmelblau, conforme mencionamos, possui os quatro picos de mesma 

fitness, porém esses picos possuem extensões diferentes, conforme a figura VI.7, em que 

numeramos os picos a fim de referenciá-los adiante. Esse fato cria um certo grau de 

dificuldade nos testes para essa função. 
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Figura VI.7- Curvas de nível de Himmelblau modificada com os picos numerados. 
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Nos testes com a função de Himmelblau modificada, utilizamos os seguintes critérios de 

avaliação, já comentados: 

• Total de indivíduos nos picos; 

• Simetria; 

• Tempo de processamento. 

As tabelas VI.6 e VI.7 na página seguinte resumem os testes. 

Em termos de total percentual de indivíduos, o sharing com cluster foi o melhor, com o 

sharing com FCM bastante próximo e com o PCM apenas regular. O sharing teve o pior 

desempenho, o que sugere a superioridade dos métodos com clusterização sobre o mesmo 

em funções 3-D. 

Na questão da simetria, o sharing com cluster distribuiu os indivíduos quase 

uniformemente nos quatro picos, bem como o clearing. O sharing com FCM foi bastante 

irregular e o PCM apenas razoável. Utilizando a mesma avaliação de Ml , teríamos o 

sharing com cluster em I o lugar, o clearing em 2 o , o sharing em 3 o , o FCM em 4 o , o PCM 

em 5 o e por último o DNS. 

Quanto a tempo de processamento, repetem-se as colocações dos casos 2-D, exceto pelo 

clearing passar o DNS como o mais rápido. 

Fazendo um balanço geral para Himmelblau modificada, o sharing com cluster foi 

nitidamente o método mais eficiente e o clearing, deficiente em Ml e M2, mostrou-se 
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Técnica Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 4 Total 
Clearing 18 19 20 18 75 

DNS 28 13 12 25 78 
Sharing 13 14 8 9 44 
Sharing 24 22 23 23 92 

com 
Cluster 
Sharing 23 27 20 17 87 

com FCM 
Sharing 18 6 23 16 63 

com PCM 

Tabela VI.6- Distribuição percentual dos indivíduos na função de teste de Himmelblau. 

Técnica Himmelblau 
SGA 2.5 

Clearing 2.6 
DNS 3.4 

Sharing 7.6 
Sharing com Cluster 3.6 
Sharing com FCM 19.3 
Sharing com PCM 19.9 

Tabela VI.7- Tempos médios em segundos para 100 gerações de um GA com 100 

indivíduos para a função Himmelblau modificada. Máquina utilizada: Pentium II 350 Mhz, 

64 Mb RAM. 
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satisfatório. Talvez essa constatação explique porque PÉTROWSKI (1996) não publicou 

resultados com Ml e M2, o que em termos de nichos é no mínimo estranho. O FCM 

mostrou-se bastante satisfatório e o PCM regular. 

VI.3.4.4- Avaliação Final 

Fazendo um balanço geral dos métodos, o que mostrou-se claramente superior nos testes 

realizados foi o sharing com cluster, pois trata-se de um método eficiente na distribuição 

dos indivíduos nos nichos além de ser bastante satisfatório em termos de tempos de 

processamento. Porém precisamos estimar dmi„ e dmax e observamos em nossos testes que o 

método é bastante sensível à escolha desses parâmetros, ao contrário do que os autores 

afirmam. Ou seja, o método não é robusto, pequenas variações de parâmetros podem afetar 

grandemente os resultados. 

O DNS é ligeiramente superior ao sharing, tendo como trunfo a sua velocidade de 

processamento. Porém, é necessário estimar-se c r e o número de picos, o que é uma séria 

barreira à utilização desse método em funções de comportamento desconhecido. 

O sharing mostrou-se satisfatório nas funções de teste 2-D e medíocre em Himmelblau. 

Tem como pontos fracos a necessidade de estimar-se a e o tempo de processamento, mas 

revelou-se em nossos testes um método com baixa sensitividade à mudança de parâmetros. 

98 



O clearing, conforme comentamos teve desempenho totalmente diverso em 2-D e 3-D. 

Possui o grave defeito do sharing (estimativa de o), contudo é mais veloz que este. 

O sharing com PCM mostrou-se muito eficiente nas funções de teste Ml e M2 e apenas 

regular em Himmelblau. É um método extremamente lento, porém é necessária a estimativa 

de apenas um parâmetro: o número de classes. Esse método, bem como o sharing com 

FCM, mostrou-se inclusive bastante flexível à estimativa desse parâmetro. 

Já o sharing com FCM teve um desempenho ruim em Ml e M2 e satisfatório em 

Himmelblau. É lento, porém robusto tal qual o PCM. 

Acreditamos, porém, que o grande potencial dos dois métodos introduzidos nesse trabalho 

está na utilização dos mesmos em funções desconhecidas a priori, pois além de trabalharem 

com lógica nebulosa, ou seja, com um certo grau de incerteza, ambos os métodos 

mostraram-se extremamente robustos. 
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Capítulo VII- Conclusões 

O objetivo desse trabalho, conforme mencionado na Introdução, foi avaliarmos diferentes 

métodos de nichos para futuras aplicações aos casos reais de problemas numéricos e 

combinatórios de otimização da Engenharia Nuclear, em particular o da recarga, entre eles 

o sharing com PCM e com FCM aqui introduzidos. 

Dessa avaliação, o sharing com cluster foi nitidamente superior aos demais métodos, tanto 

nas funções de teste 2-D quanto na 3-D. Contudo, trata-se de um método com alta 

sensitividade à especificação de parâmetros, o que geraria dificuldades no caso da 

utilização de funções com domínios desconhecidos. Suponhamos, por exemplo, que 

desejemos aplicar um GA com sharing com cluster a uma dessas funções. Seria necessário 

testarmos diversas combinações dos parâmetros dessa técnica (dmm, dmax, £,„,), pois o 

número e a largura dos picos seriam totalmente desconhecidos (no caso de Ml , M2 e M5 

fixamos him, a exemplo de YIN e GERMAY, 1993). Mesmo que fixemos dmax em 2 dmin, 

reduzindo drasticamente o número de combinações, teríamos que testar dmi„ para diversas 

ordens de grandeza (0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10, ...) e o mesmo para kmi (1, 5, 10, 15, 

100, ...). Se selecionássemos dez valores de dmm e dez de kmi (o que seria o mínimo 

aceitável), lembrando-se que para testes confiáveis de GAs são necessárias no mínimo 

cinco sementes, haveria 5-IO2 combinações possíveis, o que consistiria em um programa de 

testes bastante extenso. 
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O sharing com PCM e o sharing com FCM, por outro lado, demonstraram ter baixa 

sensitividade à especificação do seu único parâmetro, o número de classes, que em 

trabalhos futuros poderia ser feita utilizando-se o algoritmo adaptativo de HALL, OZYURT 

e BEZDEK (1999). Ou seja, essas técnicas derivadas de lógica nebulosa, devido à robustez 

têm grande potencial para aplicação em casos reais. Supondo que desejássemos aplicar um 

GA com sharing com FCM ou PCM à função desconhecida do parágrafo anterior, teríamos 

que testar diversos valores de número de classes (1, 5, 10, 15, 50, 100, ...). Testando o 

FCM ou o PCM com uma variação de parâmetros mínima (dez classes), como no sharing 

com cluster e utilizando-se novamente cinco sementes, seriam necessárias 5-10 

combinações, ou seja, apenas 10% da hipótese anterior. Mesmo partindo da hipótese de que 

o FCM e o PCM sejam cerca de cinco vezes mais lentos que o sharing com cluster, 

conforme observado em Himmelblau (tabela VI.7), ainda assim é vantajoso utilizar-se os 

novos métodos (lembrando que reduzimos drasticamente o número de combinações do 

sharing com cluster arbitrando dmax =~- 2 dmm). Convém lembrar, no entanto, que no caso da 

recarga os tempos gastos pelos operadores do GA e pelos métodos de nichos são 

irrelevantes em comparação ao cálculo da fitness, extremamente lento (POON e PARKS, 

1992). Some-se à robustez desses métodos o fato de ambos trabalharem com o conceito de 

incerteza, bastante adequado a domínios desconhecidos. 
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Os métodos de nicho da literatura (Capítulo IV), além do problema da especificação de 

parâmetros, foram testados apenas em funções altamente especializadas, bastante distantes 

dos casos reais. Também para a ratificação da potencialidade do FCM e do PCM, faz-se 

necessária a utilização de funções mais próximas da realidade, que não existem na 

literatura. WATSON (1999) com as funções BSP e CSP, em 2-D e 3-D, respectivamente, 

afirma ter criado testes mais realistas, porém não divulgou as equações. Que fique claro, no 

entanto, que o objetivo desse trabalho foi testar os novos métodos de nichos e os pre

existentes no contexto habitual para uma melhor comparação. 

A aplicação dos métodos de nichos em GAs para a resolução do problema da recarga é um 

passo natural a ser dado, pois conforme mencionado na Introdução, é interessante que 

várias soluções sejam consideradas. Devido à complexidade da função objetivo da recarga 

(PARKS, 1996), adotaríamos um dos métodos aqui introduzidos, com grande potencial 

para funções com alta dimensionalidade, cujo comportamento tende a ser desconhecido. 

Outro ponto favorável à utilização dos métodos de nichos na recarga é que com isso 

poderia ser feita uma análise min-max mais efetiva que através da penalização do GA 

{penalty functions, PARKS, 1996). Essa análise é extremamente importante no que diz 

respeito à concentração do boro. 
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Convém ressaltar que em problemas de otimização combinatória, como por exemplo o da 

recarga, a distância adotada não é a euclidiana ou fenotípica, como no caso das funções 

aqui analisadas ou na literatura de nichos em geral, mas sim a genotípica (DEB e 

GOLDBERG, 1989). Trata-se da distância de Hamming, que é medida pelo número de bits 

diferentes das strings comparadas, sendo eventualmente aplicado um fator de correção para 

favorecer bits em posições mais significativas da string. 

No futuro, seria interessante aplicar um GA com métodos de nichos utilizando o modelo de 

ilhas (CANTÚ-PAZ. 1998). Tal modelo poderia utilizar, por exemplo, um GA simples em 

uma ilha e GAs com diferentes métodos de nichos nas ilhas subsequentes, com migrações 

entre essas ilhas para um intercâmbio de soluções. Essa topologia seria bastante eficiente no 

sentido de diversificar as soluções. 
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Apêndice A- Lógica Nebulosa (Fuzzv Logic) 

A.l- Introdução 

Conjuntos nebulosos são uma generalização da teoria de conjuntos convencional, que foi 

introduzida por ZADEH (1965) como um meio matemático para representar conceitos 

vagos utilizados na linguagem diária. A idéia básica dos conjuntos nebulosos é fácil de ser 

entendida. Suponha que um aprendiz de motorista aproxime-se de um sinal fechado e que o 

instrutor deva avisá-lo para pisar no freio, o que ele diria: "Comece a pisar no freio a 200 

metros do sinal" ou "Pise no freio quando estiver se aproximando"? Obviamente a segunda 

frase, a instrução formal é precisa demais para ser utilizada, ilustrando que a precisão em 

certos casos pode ser inútil, enquanto que a utilização de conceitos vagos pode ser melhor 

interpretada e gerar ações. A linguagem utilizada no dia a dia é um exemplo de como a 

"nebulosidade" é usada e propagada. Crianças aprendem rapidamente a interpretar 

instruções nebulosas ("Vá para cama por volta das dez."). Todos nós assimilamos e 

utilizamos (e agimos com base em) dados e regras vagas e informação imprecisa, 

exatamente como somos capazes de tomar decisões sobre situações que parecem ser 

governadas pela sorte. Logo, modelos computacionais de sistemas reais deveriam ser 

capazes de reconhecer, representar, manipular, interpretar e utilizar (agir com base) em 

ambas as incertezas, a nebulosa e a estatística. 
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Interpretações nebulosas de estruturas de dados são uma maneira natural e intuitivamente 

plausível para a formulação e resolução de vários problemas. Conjuntos convencionais 

{crisp, rígidos) contém objetos que satisfazem propriedades precisas requeridas por 

pertinências. O conjunto H dos números 6 a 8 é crisp, sendo habitualmente escrito como 

Equivalentemente, H pode ser descrito por sua função de pertinência ou função 

característica (FP), m\\ : 9? —> {0,1}, definida como 

O conjunto crisp H e o gráfico de mu estão mostrados na metade esquerda da figura A.l na 

página seguinte. Qualquer número real r ou está em H ou não está, uma vez mapeia 

todos os números reais r e 9? nos dois pontos (0,1). Os conjuntos crisp correspondem, 

portanto, a uma lógica de dois valores: sim ou não, ligado ou desligado, branco ou preto, 1 

ou 0. Na teoria dos conjuntos convencional, valores de m\\ são chamados valores verdade 

com referência à questão, "r está em H?". A resposta é sim se e somente se mw(f) = 1, caso 

contrário é não. 

H = {r e 9? | 6 < r < 8 } . (A.1) 

(A.2) 
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0.8 

6 6.8 7 

Figura A.l- Funções pertinência para subconjuntos 

Consideremos agora o conjunto F de números reais que estão próximos a 7. Desde que a 

propriedade "próximo a 7" é vaga, não há uma única função de pertinência para F. Ao invés 

disso, é preciso decidir o que m\: deveria ser, baseado nas aplicações e propriedades 

desejadas para F. Propriedades que seriam plausíveis para F incluem: 

(i) normalidade (WF (7) = 1); 

(ii) monotonicidade - quanto mais perto r estiver de 7, mais próximo (r) deve estar 

de 1 e, reciprocamente, quanto mais afastado r estiver de 7, mais próximo (r) 

deve estar de 0; 

(iii) simetria - números igualmente distantes à esquerda e à direita de 7 devem ter 

pertinências iguais. 
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Dadas essas restrições intuitivas, cada uma das funções mostradas na metade direita da 

figura II. 1 pode ser uma representação útil de F. No gráfico de barras horizontais WFI é 

discreta, enquanto no gráfico triangular m F2 é contínua, mas não suave. Pode-se construir 

facilmente uma FP para F de tal forma que qualquer número tenha alguma pertinência 

positiva em F, mas números "muito afastados de 7", como 20.000.987 para exagerar, não 

devem ser esperados. Uma das maiores diferenças entre conjuntos clássicos (crisp) e 

nebulosos é que os primeiros sempre possuem FPs únicas, enquanto qualquer conjunto 

nebuloso tem um número infinito de FPs que podem representá-lo. Isto constitui-se, ao 

mesmo tempo, em uma fraqueza e uma força: a unicidade é sacrificada, o que dá, por outro 

lado, um ganho em termos de flexibilidade, habilitando os modelos nebulosos a serem 

"ajustados" para a máxima utilidade em uma dada situação. 

Na teoria dos conjuntos convencional, conjuntos de objetos reais, tais como os números em 

H, são equivalentes a e isomorficamente descritos por uma única função de pertinência 

como n?H. Entretanto, na teoria de conjuntos nebulosos não há conjuntos equivalentes de 

"objetos reais" correspondendo a wF- Conjuntos nebulosos são sempre (e somente) funções 

de um "universo de objetos", digamos X, no intervalo [0,1]. 

Como definido anteriormente, qualquer função m\ X |—» [0,1] é um conjunto nebuloso. 

Enquanto isto é verdade num senso matemático formal, muitas funções que se qualificam 

nesta base não podem ser adequadamente interpretadas como realizações de um conjunto 

nebuloso conceituai. Em outras palavras, funções que mapeiam X no intervalo unitário 

podem ser conjuntos nebulosos, mas tornam-se conjuntos nebulosos quando, e somente 
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quando, condizem com alguma descrição semântica intuitivamente plausível de 

propriedades imprecisas de objetos em X. 

Adicionalmente, é importante distinguir nebulosidade de probabilidade. Conjuntos 

nebulosos não são uma forma inteligente de disfarçar modelos estatísticos. Estes dois tipos 

de modelo (nebuloso e estatístico) possuem, filosofícamente, diferentes espécies de 

informação: pertinências nebulosas representam similaridades de objetos para propriedades 

definidas imprecisamente, e probabilidades transmitem informação sobre freqüências 

relativas. De outra forma, a lógica nebulosa é um meio de representar, manipular e utilizar 

dados e informações que possuem incertezas não estatísticas. 

A.2- Definições 

Universo de discurso (X) é um conjunto clássico completo de elementos individuais capaz 

de ser referido ou quantificado. 

Conjunto nebuloso (A) no universo de discurso X é um conjunto de pares ordenados 

A M ( ^ A W I x e X ) } , (A.3) 

onde jUA(x) é a chamada função pertinência de A, que mede o quanto x pertence ao conjunto 

A. 
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Normalmente a função pertinência JUA(X) mapeia o universo de discurso X no intervalo 

[0,1]: 

M 4 X h [ 0 , l ] (A.4) 

Single ton: Na equação (A.3), os pares (x, JUA(X)) são chamados singleton. 

Conjunto Suporte: O conjunto suporte Supp (A) de um conjunto nebuloso A é um conjunto 

rígido contendo aqueles elementos X cujos graus de pertinência são positivos: 

Supp (A) = { x e X | M*) > 0} (A.5) 

Diagrama de Zadeh é uma representação gráfica das funções pertinência de um conjunto 

nebuloso A. 

Por exemplo, um conjunto nebuloso A dos números próximos a 5 pode ser subjetivamente 

definido por meio da seguinte função pertinência JUA(X): 

Mx) = ~ (A.6) 
l + 0 . 2 ( x - 5 ) 2 
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Conjunto nebuloso normal: Um conjunto nebuloso é chamado normal se existe pelo menos 

um elemento XQ no domínio de discurso X onde sua função pertinência /uA(x0) é igual a um, 

isto é, 

(A.7) 

O conjunto nebuloso definido por (A.6), por exemplo, é um conjunto nebuloso normal. 

Cortes alfa: Um corte alfa é um conjunto rígido consistindo de elementos do conjunto 

nebuloso A cujas pertinências são maiores ou iguais a a. Os cortes alfa também são 

chamados conjuntos de nível e são denotados por 

A.3- Operações 

As operações dos conjuntos nebulosos são realizadas através das suas funções de 

pertinência. Existem operações relacionadas a um conjunto (por exemplo, dilatação, 

intensificação de contraste) e operações que afetem dois ou mais conjuntos nebulosos 

(interseção, união, etc). Desde que um conjunto nebuloso é definido com o auxílio de sua 

função de pertinência, é suficiente descrever como a operação afeta as funções pertinência. 

Após essas operações, o conjunto nebuloso resultante pode ser obtido usando uma de suas 

representações. 

Aa={x eX | fiA(x) > a} (A.8) 
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Há mais que um modo de definir as operações acima. Seguiremos as definições mais 

comuns onde a interseção e união são definidas via operações de mínimo (min) e máximo 

(max). 

União: a função pertinência /Aj da união U = A U B de dois conjuntos nebulosos A e B é 

definida como: 

ftofi^AAV/JBS max (^ A ^ B ) (A.9) 

As definições acima podem ser estendidas a mais de dois conjuntos nebulosos. 

Interseção: a função pertinência p.\ da interseção I = A N B de dois conjuntos nebulosos A e 

B é definida como: 

^AOB = MA A / / B = min (/uA, /jb) (A. 10) 

As definições acima podem ser estendidas a mais de dois conjuntos nebulosos. 

Complemento: a função pertinência do complemento A do conjunto nebuloso A é 

MÃ = 1 - MA (AM) 
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Há aplicações onde é desejável controlar a incerteza (nebulosidade) de um conjunto 

nebuloso modificando o contraste entre os graus de pertinência alto e baixo. A operação 

apropriada é denominada contraste de intensificação. 

Contraste de intensificação de um conjunto nebuloso A é um conjunto nebuloso INT (A) 

com função pertinência dada por 

Essa operação pode ser repetidamente aplicada ao conjunto nebuloso A, entretanto, ao fim 

de certo número de repetições pode resultar em um conjunto aproximadamente crisp. 

Os seguintes modificadores são úteis quando são utilizadas variáveis lingüísticas: 

Contração: a contração CON(A) de um conjunto nebuloso A é equivalente a elevar ao 

quadrado sua função pertinência. 

2[/uA(x)}2 ;0< juA{x)< 0.5 

1 - 2[1 - U4(x)]2 ;0.5 < juA{x) < 1.0 
(A.12) 

^ C O N ( A ) = [MA (X)] (A.13) 

sendo a operação inversa a dilatação. 
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Dilatação de um conjunto nebuloso A é um novo conjunto nebuloso DIL(A) com uma 

função de pertinência dada pela raiz auadrada da função pertinência do conjunto original A. 

MDIL(A) = vWÕÕ (A. 14) 

Até este ponto, as operações sobre conjuntos nebulosos foram definidas através das funções 

de pertinência dos conjuntos resultantes, o que pode ser feito porque a função pertinência 

define univocamente o conjunto nebuloso por si mesma. No entanto, dar a forma analítica 

da função pertinência não é o único modo de definir um conjunto nebuloso. 

A.4- Representações 

A representação mais comum de um conjunto nebuloso é feita por meio da sua função de 

pertinência. Conforme já foi visto anteriormente, o diagrama de Zadeh é outra 

representação possível de um conjunto nebuloso A através do gráfico de sua função 

pertinência /Ja(x). 

Outra representação é possível quando temos um universo de discurso discreto X. Em tal 

caso, o conjunto nebuloso A pode ser representado pela união de seus singletons: 

A = max {(x,; 0.8); (x2; 0.3); (x3; 0.5)} (A. 15) 
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Ou, como é mais freqüentemente escrito na literatura: 

A = 0.8/X] + 0.3/x2 + 0.5/x3, (A. 16) 

onde o símbolo + significa apenas uma união entre os singletons. 

Genericamente: 

(A.17) 
^ -<x/ex v r v 

onde £ indica união. 

A.5- Propriedades 

As propriedades listadas abaixo aplicam-se tanto aos conjuntos crisp quanto aos conjuntos 

nebulosos. Assim, sejam A e B conjuntos nebulosos com funções pertinência / / A e //B, 

respectivamente. 

a) Lei de dupla negação: 

-,(A) = A (A. 18) 
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b) Comutatividade: 

A n B = B n A e A u B = B u A (A. 19) 

c) Associatividade: 

(AnB) n C = A n (BnC) e (AuB) u C = A u (BuC) (A.20) 

d) Leis de Morgan: 

- n ( A n B ) = B u I e n ( A u B ) = S n I (A.21) 

Em contrapartida, a Lei da Contradição e a Lei do Meio Excluído não aplicam-se 

conjuntos nebulosos. Assim, tem-se que 

A n ] * 0 e A u ] * X , (A.22) 

onde 0 é o conjunto vazio e X é o universo de discurso. 
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Considerando que um conjunto nebuloso pode ser expresso por uma função pertinência, as 

propriedades mencionadas podem, equivalentemente, ser expressas por funções pertinência. 

Como exemplo, a primeira Lei de Morgan pode ser expressa como: 

l - [ / / A (x) A ^ B ( X ) ] = /JA(X)v p.B(x) (A.23) 

A.6- Relações nebulosas 

Qualquer associação entre elementos de diferentes conjuntos nebulosos é uma relação 

nebulosa. Funções são tipos especiais de relações nebulosas. Relações nebulosas podem ser 

interpretadas como um mapeamento onde os elementos do conjunto a são transformados 

em elementos do conjunto B de uma forma ordenada. Se a e A e b e B, dizemos que uma 

relação de A em B é um conjunto de pares ordenados (a, b) e A x B, representada por 

aRb ser verdade não implica necessariamente que bRa seja verdade. A ordem em uma 

relação é um atributo muito importante. 

R = {(a. b) | a e A e b e B} ou aRb. (A.24) 
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Enquanto relações clássicas descrevem somente a presença ou ausência de associação entre 

os elementos de dois ou mais conjuntos, relações nebulosas são capazes de capturar a força 

da associação Em geral, relações nebulosas são conjuntos nebulosos definidos a partir de 

produtos cartesianos dos universos de discurso X, Y, Z, etc, como X x X , X x Y , X x Y x Z 

ou qualquer outra combinação. 

Como ilustração, consideremos relações binárias definidas sobre o produto cartesiano 

X x Y . Uma vez que uma relação nebulosa é um conjunto nebuloso, a mesma pode ser 

representada pelos seus singletons. Nesse caso, os singletons são pares ordenados (x, y) 

com a função de pertinência /VR(X, y) que medem o grau de associação existente entre os 

elementos x e y. 

A relação R pode ser também representada , conforme mostrado anteriormente, para o caso 

de conjuntos discretos, como a união de seus singletons: 

R={(x,y), Mx,y))} (A.25) 

(A.26) 
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A representação pode ser feita ainda como 

tabular dos valores da função pertinência. 

/UR(x\,y\) /uR(x\,yi) ••• /jR(x\,yrt) 

_ /uR(x2,y\) /uR(x2,y2) ••• fiR{x2,yn) 
R -

/JR(Xm,y]) /JR(Xm.y2) ••• fJR(Xm,yn) 

uma matriz de pertinência, que é uma forma 

(A.27) 

O benefício de utilizar-se a matriz pertinência é a fácil ilustração das relações entre os 

elementos. 
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