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Resumo 

Esta tese propõe a Interação Social auto adaptativa utilizando a Teoria dos Jogos (TJ) 

para controlar a pressão seletiva e a recombinação em Algoritmos Genéticos 

Paralelos. Assim sendo, proporciona-se uma avaliação empírica acerca da eficiência 

e viabilidade no uso de mecanismos relacionados a Teoria dos Jogos no contexto dos 

AGs, especificamente nos estágios de seleção e de recombinação de alelos para 

geração de novas soluções. Para isso, introduzem-se os AGs designados GASI 

(Genetic Algorithm with Social Interaction), visando ampliar a capacidade de 

diversificação das soluções disponíveis no espaço de busca, e introduzem-se, 

também, dois métodos Game-Based Crossover, GBX e GBX2, que são mecanismos 

de disputas baseados na Teoria dos Jogos para gerar novos descendentes. Os 

algoritmos GASI, os crossovers GBX/GBX2, bem como um AG padrão foram 

implementados na forma paralela, em linguagem C com a biblioteca para 

programação paralela massiva CUDA (Compute Unified Device Architecture) e, 

através da utilização das GPU, foi possível distribuir as tarefas entre várias threads 

para ter ganho no tempo de execução. As soluções propostas representam um esforço 

na representação de uma população que evolui enfatizando os mecanismos 

evolucionários e, ao mesmo tempo, a interação social entre indivíduos, como na 

evolução social humana. O presente estudo apresenta os aspectos técnicos e 

conceituais dos algoritmos GASI e dos crossovers GBX/GBX2, além de testes e 

resultados em dez problemas de engenharia restritivos, cujos dados obtidos nos 

experimentos corroboram o uso de técnicas de Interação Social no contexto de meta-

heurísticas bio-inspiradas. 

Palavras-chave: Algoritmos Genéticos, Teoria dos Jogos, GASI, GBX, GBX2, 

Otimização Restrita. 



 

Abstract 

This thesis proposes self-adaptive Social Interaction using Game Theory (GT) to 

control selective pressure and recombination in Parallel Genetic Algorithms. Therefore, 

an empirical evaluation is provided about the efficiency and feasibility of using Game 

Theory mechanisms in the context of AGs, specifically in the stages of selection and 

recombination of alleles to generate new solutions. For this, the GAs designated GASI 

(Genetic Algorithm with Social Interaction) are introduced, aiming to expand the 

diversification capacity of the solutions available in the search space, and two Game-

Based Crossover methods, GBX and GBX2, are also introduced, which are dispute 

mechanisms based on Game Theory to generate new descendants. The GASI 

algorithms, the GBX / GBX2 crossovers, as well as a standard AG were implemented 

in parallel, in C language with the library for massive parallel programming CUDA 

(Compute Unified Device Architecture) and, with GPUs, it was possible to distribute 

tasks among several threads to have gain in execution time. The proposed solutions 

represent an effort to represent a population that evolves emphasizing the evolutionary 

mechanisms and, at the same time, the social interaction between individuals, as in 

human social evolution. The present study presents the technical and conceptual 

aspects of the GASI algorithms and GBX / GBX2 crossovers, in addition to tests and 

results in ten restrictive engineering problems, whose data obtained in the experiments 

corroborate the use of Social Interaction techniques in the context of meta-heuristics 

bio-inspired. 

Keywords: Genetic Algorithms, Game Theory, GASI, GBX, GBX2, Constrained 

Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Computação Natural (CN) é uma área definida a partir de todos os sistemas 

computacionais desenvolvidos com inspiração ou utilização de algum mecanismo 

natural ou biológico de processamento de informação, sendo caracterizada por 

metáforas e inspirações, onde: (1) a natureza pode servir de inspiração para a 

computação; e (2) a computação pode ser utilizada para entender melhor a natureza. 

Esta área atua na interseção entre a natureza e a computação, pois permite a 

criação de universos completos, com reino animal, vegetal e mineral, tudo dentro do 

ambiente digital; e, também, na resolução de problemas complexos do cotidiano das 

pessoas, empresas e indústrias, que vai desde a decisão do caminho a ser seguido 

para chegar ao trabalho, até a melhor configuração de matéria prima para a fabricação 

de um produto de qualidade (DE CASTRO, 2010). 

Ao longo das últimas décadas, diversas técnicas computacionais são empregadas 

e/ou evoluídas, com o objetivo de automatizar o comportamento inteligente. Dentre as 

técnicas existentes e que adotam procedimentos inteligentes, destaca-se o Algoritmo 

Genético (AG ou GA – Genetic Algorithm) (HOLLAND, 1992), que consiste na técnica 

de busca aleatória direcionada, pois são algoritmos aproximativos e, assim, não 

garantem o ótimo global mas, sim, uma solução aproximada do resultado ótimo dentro 

de um tempo polinomial. 

O AG é bastante utilizado na resolução de problemas de otimização e consiste na 

técnica que objetiva produzir indivíduos melhores, baseando-se em uma concepção 

de corrida Darwinista, de indivíduos gerados por meio de combinações dos melhores 

existentes e mutações. Esta técnica é largamente utilizada para atingir bons 

resultados para vários problemas como os NP-Hard e os Problemas de Otimização 

Combinatória (POC).  

1.1 Motivação 

A razão para se desenvolver métodos computacionais inspirados no 

comportamento biológico, é a cognição de técnicas denominadas heurísticas ou meta-

heurísticas. Essas técnicas são capazes de solucionar problemas ou obter soluções 
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satisfatórias, melhores do que as obtidas por métodos clássicos de otimização, tais 

como as técnicas de programação linear e não linear (FORBES, 2005). 

Estudos na área da CN são cada vez mais frequentes, uma vez que é uma 

importante área de pesquisa, definida “a partir de todos os sistemas computacionais 

desenvolvidos com inspiração ou utilização de algum mecanismo natural ou biológico 

de processamento de informação” (TEIXEIRA, 2012). 

O estudo das capacidades humanas, inteligência humana, originou a Inteligência 

Artificial (IA). Sobretudo, o comportamento inteligente não é algo exclusivo do ser 

humano e, nesse sentido, existem os Sistemas Especialistas (SE). A CN é muito mais 

abrangente, pois refere-se ao comportamento inteligente da natureza. 

Como motivação a evolucionar os estudos compreendendo a CN, pode-se aplicar 

diferentes mecanismos tendendo a uma hibridização. Dentre esses, a Teoria dos 

Jogos (TJ ou Game Theory – GT) é lançada visando proporcionar novas 

autenticidades, por exemplo, ao AG (TEIXEIRA, 2012), visando deixá-los mais 

próximos da realidade natural; além disso, os mecanismos de otimização 

computacionais providos pela Computação de Alto Desempenho (CAD ou HPC – High 

Performance Computing) (PEREIRA, 2011), proporcionada através do 

processamento paralelo, aprovisiona a possibilidade de se projetar melhoramentos 

em relação ao escopo de implementação do AG, sobretudo em relação ao 

processamento de execução, haja vista que é admitido explorar os componentes de 

um PC (Personal Computer) tanto a nível da CPU (Central Processing Unit) quanto a 

nível da GPU (Graphics Processing Unit). 

1.2 Justificativa 

Ranga-Ram Chary (CHARY, 2020), pesquisador do Instituto de Tecnologia da 

Califórnia, em Pasadena, assegura que o Universo é alternativo (CHARY, 2015), 

podendo ser, inclusive, paralelo (multiverse). Por conseguinte, a evolução das 

populações também pode ocorrer de maneira paralela, e isso pode, inclusive, ser 

aplicado no cenário do AG, em sua população, onde os indivíduos gerados 

representam a solução à um problema. 

Os AGs são uma ferramenta muito poderosa para a solução de problemas de 

otimização (TEIXEIRA, 2012), pois representam uma boa estratégia que podem ser 
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adotadas na busca de soluções ótimas de problemas onde não existe um algoritmo 

determinístico polinomial conhecido.  

Em determinadas aplicações do mundo real, o custo computacional do AG pode 

ser elevado, pois há um esforço concentrado, normalmente, nas rotinas de avaliação, 

seleção e cruzamento. Contudo, esse custo computacional pode ser ainda maior, em 

virtude do domínio da aplicação ou em virtude do uso de outras técnicas que podem 

ser associadas ao AG. Com base nesses fatores, o esforço demandado para se 

processar o algoritmo, incidirá, possivelmente, na redução de seu desempenho, 

podendo, inclusive, comprometer a busca pela solução de um problema. 

Contudo, parte desse esforço computacional é realizado em etapas de 

processamento independente. Tais etapas são processadas, geralmente, de maneira 

serial e se tornam, de acordo com a aplicação, um gargalo para a execução do AG, 

ainda mais quando se há a hibridização do AG com a TJ. 

Neste sentido, torna-se interessante raciocinar em uma possível implementação 

que aplique o processamento paralelo nessas rotinas, haja vista que um AG pode 

atuar sobre diferentes regiões de um mesmo espaço de busca, na mesma execução. 

Desta forma, raciocinar em possíveis estratégias que visam a evolução contínua de 

uma população do AG, sem que haja perda no processo, de modo a realizar a 

execução em mais de um processo (thread), onde uma parcela calculada por um dado 

processo (ou thread) seja compartilhada com todos os demais processos executados 

pelo algoritmo. 

Dessa forma, devido o fator do custo computacional, a independência de algumas 

etapas de execução e a alta escalabilidade, os AGs são potenciais algoritmos para 

serem executados em ambientes paralelos, pois são considerados uma estratégia 

paralela por natureza (MICHALEWICZ, 1996). 

Este trabalho versa sobre duas vertentes: 1- biológica, uma vez que utiliza uma 

técnica fundamentada na evolução biológica, inspirada na natureza, capaz de 

identificar e explorar fatores ambientais, e que converge para soluções ótimas ou 

aproximadamente ótimas, isto é, através da inclusão do fenótipo, que contém as 

estratégias comportamentais, associado ao genótipo do cromossomo do AG, para 

torna-lo mais próximo da realidade natural; e 2- computacional, através da construção 

de uma nova estratégia, isto é, um novo cruzamento baseado em jogo, 
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proporcionando uma nova abordagem da Interação Social auto adaptativa, utilizando 

a TJ para o controle de pressão seletiva e recombinação em AGs, mirando-se, além 

disso, no paralelismo e na automatização das etapas do AG com Interação Social 

Paralelo, através do modelo de programação paralela Shared Memory. Esta nova 

proposta consiste na evolução da estratégia e da abordagem proposta por (TEIXEIRA, 

2012). 

Assim sendo, esta tese possui em sua essência o cultivo do AG com Interação 

Social, através da implementação de melhorias nas etapas de seleção e cruzamento. 

Para tal, implementou-se o AG na forma paralela, sob a arquitetura CUDA™ (Compute 

Unified Device Architecture) (NVIDIA, 2019), e com o uso da Teoria dos Jogos 

cultivada aos AGs, houve uma relação mais eficaz tanto a nível de exploração 

(diversidade) quanto a nível de explotação (intensificação) (SANTOS et al., 2018), 

para ser uma meta-heurística com evolução metodológica dos AGs, capaz de 

solucionar alguns problemas consagrados da literatura científica. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor um novo controle para pressão seletiva auto adaptativa através do uso da 

Teoria dos Jogos no processo de seleção e de dois novos crossovers, codificados por 

meio da estratégia do Dilema do Prisioneiro, resultando em uma codificação paralela 

do AG com Interação Social. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar o estudo sobre a influência do processo de Interação Social na 

essência do AG, de modo a verificar a real incidência deste processo no 

comportamento do algoritmo; 

2. Realizar o estudo para identificar a melhor forma de realizar a paralelização do 

AG com Interação Social; 

3. Desenvolver o AG com Interação Social na forma paralela, para avaliar o 

desempenho das estratégias de controle para a pressão seletiva, onde a 

avaliação é realizada através do código desenvolvido em CUDA-C. 
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4. Analisar o desempenho do AG, com e sem as estratégias propostas, através 

da simulação de dez problemas do campo da engenharia restrita, comparando 

os resultados com outros trabalhos presente na literatura. 

1.3.3 Delimitação da Pesquisa 

O escopo desta tese concentra-se na realização do levantamento bibliográfico 

sobre AGs, AGs Paralelo, AGs que aplicam a Interação Social e outras meta-

heurísticas que aplicam a Interação Social, ponderando as suas formas de 

implementação e aplicação. 

Esta tese projeta, ainda, o desenvolvimento do software intitulado GASI (Genetic 

Algorithm with Social Interaction) utilizando a linguagem de programação C com a API 

(Application Programming Interface) CUDA, progredindo e concluindo (PEREIRA et 

al., 2020) os estudos iniciais lançados em Lisbôa et al. (2015) e Pereira et al. (2018). 

1.4 Estado da Arte 

Ao longo dos anos, várias técnicas computacionais bioinspiradas surgiram 

fundamentadas no AG e, com base na literatura, são vários os estudos que aplicam 

AG como técnica computacional para solucionar diversos problemas. Neste sentido, 

o AG tem sido um dos tópicos em evolução mais estudados na literatura de algoritmos.  

Pesquisas envolvendo AGs são tão relevantes que, inclusive, há mais de décadas 

eles são estudados pela comunidade científica mundial, transcrevendo processos 

naturais de herança, mutação, operadores de seleção natural e genética, tiveram 

sucesso na resolução de vários problemas de otimização (LINDEN, 2012), 

implementados sequencialmente ou paralelo, de maneira pura ou hibridizados com 

outras técnicas, para torná-los mais expressivos na resolução de diversos problemas. 

Silva (2005) implementou um AG e utilizou-se o modelo de ilhas.  A biblioteca MPI 

(Message Passing Interface) foi empregada como ambiente para a de troca de 

mensagens entre as máquinas (CPU), e a topologia em anel foi empregada, 

especificamente para realizar a migração de indivíduos entre as ilhas. 

Em Pessini (2003) foi desenvolvido um AG paralelo cuja implementação 

distribuída foi baseada em JavaSpaces, que foi usado como repositório de objetos 

para a realização da comunicação entre as diversas máquinas (CPUs) do ambiente 
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distribuído, para solucionar o Problema do Caixeiro Viajante (PCV ou TSP - Traveling 

Salesman Problem). 

Em Romero et al. (2017) foi implementado um AG para solucionar problemas de 

UA-FLP (Unequal Area Facility Layout Problem), também com o modelo de ilhas. A 

evolução paralela de várias populações foi utilizada para manter a diversidade da 

população e alcançar uma amostragem mais ampla do espaço de busca, afim de obter 

soluções de melhor qualidade, em menos gerações. 

Em Zhao et al. (2018) um estudo sobre o problema de tarefas computacionais 

dependentes, em sistemas de computação heterogêneos, foi resolvido por meio da 

implementação de um AG a nível de GPU. Para o problema analisado, a 

implementação do AG processado na CPU foi extremamente demorada, com a 

complexidade do tempo O (n²). Contudo, com a implementação do AG processado na 

GPU, a complexidade reduziu para O (n), melhorando a eficiência do algoritmo 

construído para solucionar grandes instâncias do problema de agendamento de 

tarefas dependentes. 

Em Belal e Haggag (2013) há a evidência de um AG de população estruturada, 

baseado em hipercubo hierárquico de expressões de genes. No estudo, a população 

estruturada é representada como hipercubo hierárquico de subpopulações que são 

dinamicamente construídas e adaptadas no tempo de busca. Cada subpopulação 

representa uma subdivisão do espaço dos genes reais e a estrutura desenvolvida 

ajuda no direcionamento para os subespaços promissores da busca. 

Pandey et al. (2014) realiza uma revisão comparativa de abordagens para evitar 

a convergência prematura em AG. O trabalho possui como motivação subjacente a 

identificação de métodos que permitam o desenvolvimento de novas estratégias para 

prevenir a convergência prematura e a utilização efetiva de algoritmos genéticos em 

diferentes áreas de pesquisa.  

Em Al-Madi (2014) é apresento um teste de modelo de esfera de De Jong (The 

Sphere Model) para um AG denominado de HCBGA (Human Community Based 

Genetic Algorithm Model). O estudo enfatiza uma abordagem de população 

estruturada para o AG com base no costume, comportamento e padrão da 

comunidade humana, incluindo gênero, idade, geração, casamento, nascimento e 

morte. O trabalho obteve resultados encorajadores na medida em que o modelo de 
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algoritmo HCBGA funcionou melhor para encontrar as melhores soluções de gerações 

em diferentes populações, quando comparado com outros algoritmos evolutivos. 

Em Yuan e Gallagher (2005) é feita uma abordagem híbrida para o ajuste de 

parâmetros em AGs. O estudo propôs uma abordagem que combinou algoritmos 

meta-evolutivos com um método denominado racing, que se baseou na análise 

estatística do desempenho do algoritmo com diferentes configurações de parâmetros. 

Uma série de experimentos foram conduzidos, em dois problemas de referência para 

mostrar a confiabilidade e eficiência da abordagem híbrida proposta. 

Chen et al. (2008) desenvolveu um AG híbrido com PSO. O trabalho integra o AG 

com PSO incorporando o operador de espessura de partículas no AG e é aplicado à 

predição de rede neural de temperatura no aquecimento por indução de fluxo 

transversal (TFIH - Transverse Flux Induction Heating). Os resultados mostraram que 

o desempenho do algoritmo desenvolvido foi melhor que os resultados das outras 

técnicas aplicadas no mesmo problema. 

Também existem alguns estudos que empregam o AG a área de processamento 

paralelo, como o de Zhu et al. (2009) e Pospichal et al. (2010), que apresentam AGs 

paralelizados sobre as arquiteturas OpenMP e CUDA, respectivamente. Estudos de 

AGs paralelos são cada vez mais importantes uma vez que os algoritmos sequenciais 

complexos, via de regra, envolvem tarefas que podem ser resolvidas 

simultaneamente, e com o processamento paralelo a geração de resultados é 

antecipada, pois o tempo de execução do algoritmo (sequencial) é reduzido, por meio 

do aproveitamento de recursos no processamento da CPU e da GPU. 

Em Georgiev et al. (2014) encontra-se uma estrutura de AGs paralelos para 

arquiteturas de memória distribuída. São implementadas várias práticas paralelas que 

vão desde MPI até hibridização da MPI com a OpenMP e com a OmpSs. No trabalho, 

abordou-se problemas que surgiram ao executar um algoritmo genético distribuído e 

apresentou-se um esquema de migração adaptativa, bem como realizou-se, ainda, 

uma comparação da sua eficiência. Tais implementações foram otimizadas para 

execução em sistemas de memória distribuída fortemente acoplados. 

Em Jiménez e Rodríguez (2014) há duas implementações de AGs paralelos com 

OpenMP. O estudo aborda a inferência das topologias filogenéticas usando duas 

meta-heurísticas multiobjetivas denominadas NSGA-II (Fast Non-Dominated Sorting 
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Genetic Algorithm) e SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2). A 

complexidade adicional introduzida pela formulação multiobjetiva do problema 

motivou que o projeto paralelo dos algoritmos, fossem realizados. Como forma de se 

avaliar o desempenho dos algoritmos, um estudo comparativo foi conduzido, por meio 

da experimentação em quatro conjuntos de dados de nucleotídeos. Após os 

experimentos, corroborou-se a relevância de se projetar os algoritmos na sua forma 

paralela, pois os tempos de execução foram reduzidos, além disso, os resultados 

filogenéticos também melhoraram, quando comparados à outras ferramentas 

multiobjetivas. 

López et al. (2015) desenvolveu um método formal para algoritmos genéticos 

paralelos, que permite analisar propriedades não triviais sobre o comportamento de 

AGs paralelos implementados usando multi-ilhas. O modelo é baseado em um 

sistema de transição probabilístico e rotulado, que representa a evolução da 

população em cada ilha, bem como a interação entre diferentes ilhas. De acordo com 

o trabalho, o modelo resultante admite comparar, formalmente, o comportamento de 

diferentes algoritmos. 

Em Seo et al. (2016) é aborda uma implantação eficiente de sensores de grande 

escala usando AG paralelo com CUDA, também. O estudo, além de reduzir o tempo 

computacional, também teve como objetivo manter uma qualidade de solução ótima 

pelo algoritmo genético proposto. Desta forma, a paralelização foi aplicada para 

acelerar a avaliação de aptidão, que exige um tempo elevado de computação, e a 

abordagem do projeto desenvolvido em CUDA, foi validada por meio de simulações 

tanto a nível de CPU quanto a nível de GPU. E, é importante frisar que o tempo 

computacional do algoritmo diminuiu aproximadamente 55-56 vezes. 

Herda (2016) implementou um algoritmo genético com memória compartilhada 

utilizando OpenMP. O algoritmo foi projetado para resolver o problema NP-hard da p-

Mediana, em um PC com processador multicore. Para obter a melhor solução para as 

instâncias do problema, desenvolveu-se o AG paralelo para aproveitar todo o poder 

computacional dos quatro núcleos disponíveis no PC, os quais executaram threads, 

do algoritmo em questão. 

 Existem, ainda, alguns estudos que abordam o AG com a Interação Social. Em 

Teixeira et al. (2007) propôs a hibridização do AG através da TJ. O trabalho 
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apresentou uma nova maneira de caracterizar o fenótipo no contexto dos AGs, através 

do uso da TJ como base teórica para definir uma nova fase no algoritmo, denominada 

Interação Social. Deste modo, o algoritmo desenvolvido proporcionou uma melhoria 

na execução do AG e apresentou bons resultados para o TSP. 

Em Lahoz-Beltra et al. (2009) foi proposto uma variação do algoritmo genético 

padrão, incorporando a interação social entre os indivíduos da população. Aplicou-se 

a TJ como um novo paradigma à caracterização do AG com Interação Social. O 

algoritmo foi aplicado para solucionar o problema da mochila e, empregando alguns 

modelos de jogos como DP clássico, Chicken Game e outros, obteve-se uma melhora 

significativa do desempenho do algoritmo com a interação social em comparação ao 

algoritmo genético padrão. 

Em Teixeira et al. (2010a) é abordado uma meta-heurística híbrida inspirada na 

natureza para a resolução de problemas fundamentada no AG com Interação Social 

empregando Sistemas Fuzzy, onde estabeleceu-se um embasamento necessário 

para a aplicação dos conceitos difusos coligado a TJ, o que culminou no algoritmo F-

SIGA (Fuzzy Social Interaction Genetic Algorithm). 

Após o estudo inicializado em Teixeira et al. (2007), em Teixeira et al. (2011) se 

confirmou com o experimento de transcrição do processo evolutivo de uma população, 

com ênfase na evolução social humana. Mas, além da TJ, aplicou-se a lógica fuzzy 

como nova contribuição ao algoritmo, nomeado como SIGA (Social Interaction Genetic 

Algorithm), que foi aplicado na resolução de quatro problemas de otimização global 

com restrições. Os resultados foram alcançados por simulação, através da linguagem 

Java, e foram animadores. 

Ainda em consonância aos estudos envolvendo a hibridização do AG com TJ, em 

Lisbôa et al. (2015) desenvolveu-se um estudo sobre AG paralelo com interação 

social, nomeado como PSIGA (Parallel Genetic Algorithm with Social Interaction) para 

resolver problemas de restrições de otimização global. Posteriormente, foi realizada 

uma análise paramétrica de ambientes de jogo iterados como modelo de interação 

social para algoritmo genético para resolver, também, problemas de engenharia 

restrita (PEREIRA et al., 2018). Em ambos estudos, empregou-se a linguagem C em 

ambiente paralelo com threads OpenMP. 
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Baseado nos trabalhos apontados no Estado da Arte, observa-se que é literatura 

que abrange os AGs é ampla. É possível compreender também que, desde as últimas 

décadas, os estudos envolveram diversas abordagens e aplicabilidades desta meta-

heurística evolutiva populacional, avançando à atualidade. Seja através da sua 

expansão à diferentes áreas e cenários, ou mesmo pelo aperfeiçoamento do algoritmo 

em relação a uma determinada categoria de processamento, proporcionada através 

do paralelismo executado por meio da CPU ou da GPU, ou ainda, em detrimento da 

hibridização da meta-heurística associada a outra técnica/estratégia conveniente, 

publicada na literatura científica. 

1.5 Estrutura do Texto 

O texto desta tese, está organizado em capítulos, onde além deste capítulo inicial, 

incluem-se: 

 Capítulo II: são apresentados os fundamentos teóricos necessários para a 

solidificação, entendimento e construção desta tese; 

 Capítulo III: é apresentada a interação social como controle de pressão seletiva 

para AGs paralelo, apresentando uma visão geral seguida das soluções 

propostas GASI, GBX e GBX2, e suas respectivas implementações em CUDA; 

 Capítulo IV: são apresentadas aplicações e implicações, para dez problemas 

do campo da engenharia restrita, bem como são apresentados, também, os 

resultados das simulações, avaliando a performance, a estatística P-Test, a 

convergência e a diversidade dos algoritmos GASI, GBX e GBX2 comparando-

os com outros trabalhos da literatura científica; 

 Capítulo V: são feitas as considerações finais, destacando as dificuldades 

encontradas durante o desenvolvimento e as propostas de trabalhos futuros, 

desta tese. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A história dos Algoritmos Genéticos teve início na década de 40. Na ocasião, os 

cientistas desenvolveram as primeiras pesquisas inspiradas na natureza, principiando 

a definição do ramo da Inteligência Computacional (IC). Até o final da década de 50, 

desenvolveram-se, também, pesquisas cognitivas e na compreensão dos processos 

de raciocínios e aprendizado, para buscar modelos de sistemas genéricos que 

gerassem soluções candidatas para problemas que, até então, eram difíceis de ser 

resolvidos computacionalmente (SANTOS et al., 2018). 

2.1 Algoritmo Genético (AG) 

Desenvolvido por John Henry Holland, da Universidade de Michigan, em 1975, o 

AG consiste em uma técnica apropriada para solucionar variados problemas de busca 

e otimização. Inspirados na Teoria da Origem das Espécies de Charles Darwin, onde 

uma população natural, durante várias gerações, desenvolve-se segundo dois 

princípios: o da Seleção Natural e o da “sobrevivência do mais apto”. Assim sendo, os 

AGs são capazes de desenvolver soluções para diversos problemas do mundo real 

(HOLLAND, 1992). 

Em Teixeira (2012) se legitima e corrobora os mesmos princípios. Porém, devido 

à complexidade do problema, não se garante achar a melhor solução (ótimo global), 

mas a melhor solução admissível (ótimo local), justamente pelo fato dos AGs serem 

algoritmos aproximativos. 

Os AGs são uns dos algoritmos evolucionários mais usados da Computação 

Evolucionária (LINDEN, 2012), sendo aplicados, geralmente, em ocorrências onde 

não há soluções através de métodos algébricos ou estatísticos, tais como problemas 

de otimização que demandam uma busca através de um vasto espaço de soluções 

possíveis (HOLLAND, 1992). 

Como objetivos do AG, incluem-se (LINDEN, 2012): 

1. Abstrair e explicar os processos adaptativos dos sistemas naturais; 

2. Desenvolver software de sistemas artificiais capazes de simular a robustez dos 

mecanismos dos sistemas naturais. 
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Os AGs apresentam-se como uma abstração da evolução biológica. Assim, toda 

a sua base teórica idealizada por Holland (1992), possui as etapas da Figura 2.1, 

representadas pelo artefato da Engenharia de Software conhecido como diagrama de 

atividade (SOMMERVILLE, 2011). 

 

Figura 2.1. Estrutura de um Algoritmo Genético (HOLLAND, 1992). 

Em “Gerar população inicial”, uma população de i indivíduos é gerada 

aleatoriamente. Cada um desses indivíduos representa uma possível solução ao 

problema, isto é, um ponto dentro do espaço de soluções. 

Em “Avaliar indivíduos da população inicial”, há o cálculo de aptidão, onde 

normalmente a aptidão do indivíduo é determinada através do cálculo de uma fitness 

(função objetivo), que depende das especificações do problema. Cada indivíduo 
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consiste na entrada de um método que analisa o desempenho e fornece como saída 

as medidas que permitem ao AG calcular a aptidão do indivíduo. Ressalta-se que, 

ainda nesta etapa, os indivíduos são ordenados de acordo com a sua aptidão. 

Posteriormente é realizado o processo de reprodução, cujo deve-se “Repetir até 

m gerações”. E ainda, deve-se “Repetir até o número de descendentes ser igual a 

quantidade desejada (% do cruzamento) ”.  

Um problema a ser resolvido por um AG é capturado em uma fitness que indica a 

adaptabilidade de cada candidato à solução. A seleção no AG é proporcional a fitness 

e é implementada por algum mecanismo de seleção. Para tal, deve-se “Selecionar 

dois indivíduos conforme um método de seleção” onde os indivíduos mais aptos da 

atual geração são selecionados dentre os vários métodos existentes (LINDEN, 2012), 

como Roleta (Roulette Wheel), Torneio (Tournament), Rank, Amostragem Estocástica 

Universal (SUS - Stochastic Universal Sampling), entre outros. 

A próxima etapa é “Realizar cruzamento nos indivíduos selecionados”, de modo a 

gerar uma nova população pelo crossover (cruzamento). O crossover é responsável 

pela evolução da população, através da combinação dos genes de dois cromossomos 

(pai e mãe), e possibilitam melhorar a solução de um problema. Aqui, os operadores 

de cruzamento permutam os genes de dois indivíduos para originar seus 

descendentes (filhos) à próxima geração. 

Realiza-se, ainda, a “Mutação nos descendentes gerados” que pode ser realizada 

com ou posterior ao cruzamento. Na mutação, altera-se o valor de um gene de um 

indivíduo, geralmente sorteado aleatoriamente com uma determinada probabilidade, 

conhecida como probabilidade de mutação. A mutação procura oferecer chances para 

evitar que o algoritmo fique estagnado em um ótimo local, aprimorando assim, a busca 

por resultados melhores. 

Em seguida, deve-se “Avaliar os descendentes” de modo que os mesmos estejam 

coerentes com todo o procedimento executado. E, por fim, deve-se “Substituir os 

indivíduos da população pelos novos indivíduos gerados na reprodução” de modo que 

“O melhor indivíduo é a solução” do problema. 

Ressalva-se que o AG visa a produção de indivíduos melhores, fundamentado na 

combinação dos melhores existentes e, por meio da estratégia de sobrevivência do 

mais apto, os menos aptos são eliminados. Consequentemente, através da 
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combinação das características dos pais, na produção de filhos, os AGs produzem 

boas soluções para um problema (HOLLAND, 1992; LINDEN, 2012). 

2.2 Teoria dos Jogos (TJ) e o Jogo do Dilema do 

Prisioneiro (DP) 

Em 1944, a TJ se tornou um relevante ramo da matemática, através da publicação 

a obra “The Theory of Games and Economic Behavior”, de John von Neumann e Oskar 

Morgenstern. Ela consiste no estudo de modelos matemáticos de interação 

estratégica entre tomadores de decisão racionais (MYERSON, 1991), sendo, 

atualmente, empregada em diversos campos acadêmicos. 

Em Teixeira (2012) é citado que Darwin (1859) apresenta uma importante 

informação que ocorre na natureza, sobre a Luta pela Existência: 

“[...] todos os seres vivos estão expostos a uma rigorosa 

competição. Nada mais fácil do que admitir a verdade da luta universal 

pela existência; por um lado, nada mais difícil do que trazer a mente, 

o tempo todo, esta conclusão. Contudo, se assim não se fizer, ou seja, 

se não se cogitar tanto essa ideia até que ela fique, assim por se dizer, 

arraigada em nossa mente, estou convencido de que nos parecerão 

obscuros ou serão inteiramente mal interpretados todos os fatos 

relacionados com a economia da natureza, com a distribuição, com a 

raridade, a abundância, a extinção e a variação. A natureza nos parece 

brilhante e jubilosa quando em situação de superabundância de 

alimentos, então não vemos, ou não nos passa pela ideia, que as aves 

cantando alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos e 

sementes, e que assim estão constantemente destruindo a vida, ou 

comumente nos esquecemos de como é frequente serem esses 

pássaros canoros, e também seus ovos e filhotes, destruídos pelos 

animais predadores; tampouco trazemos continuamente na mente a 

lembrança de que embora o alimento esteja então abundante, nem 

sempre tal circunstância ocorre durante sucessivas estações do ano”. 

Teixeira (2012) ainda alega que a luta pela existência pode ser associada aos 

aspectos propostos pela TJ, uma vez que ela lida com situações de conflito de 
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interesses, onde dois ou mais agentes racionais (jogadores) concorrem, entre si, 

recursos do ambiente que são limitados ou escassos. 

Os jogadores, presentes nos jogos fundamentados na TJ, consistem em objetos 

matemáticos bem definidos. Um jogo possui um conjunto de estratégias que um 

jogador se vale e um valor de pagamento associado à uma combinação da estratégia 

do jogo. Uma acepção de jogo presente na literatura, que é bastante utilizado em 

pesquisas mundiais, em diversas áreas do conhecimento, incide no jogo conhecido 

como Dilema do Prisioneiro (DP). 

Proposto por cientistas da RAND Corporation nos anos 50 e formalizado por Albert 

William Tucker na mesma década, o DP é um dos mais conhecidos jogo de duas 

pessoas do tipo soma-não-zero1 e não-cooperativo relacionado a TJ. Ele define uma 

situação onde dois indivíduos são presos, acusados do mesmo crime e colocados em 

celas diferentes e sem comunicação entre eles (TEIXEIRA, 2012; POUNDSTONE, 

1993; TOMASSINI, 2014). 

O esquema original do DP formalizado por Tucker tornou-se o modelo clássico 

deste tipo de jogo, apresenta à dois indivíduos presos, duas opções: Optar entre 

confessar (Cooperate, C) ou negar (Defect, D) o crime pelo qual estão sendo 

acusados. Nesse cenário, têm-se, então, as seguintes consequências (ou 

pagamentos) imputadas a cada indivíduo com base em suas escolhas: 

1. Se um deles confessar o crime e o outro não, o que tiver confessado será preso 

por três meses, por sua cooperação, e o outro por dois anos; 

2. Se ambos confessem o crime, então a cooperação individual perderia a força 

e ambos passariam um ano presos; 

3. Se nenhum deles confessar o crime, eles seriam presos por seis meses. 

No DP, os jogadores possuem as opções de cooperar (Cooperate - C) e/ou trair 

(Deffect - D) (TOMASSINI, 2014). A Tabela 2.1 sintetiza os possíveis pagamentos 

baseados em cada ação do indivíduo (C ou D) para o DP, combinando todos os pares 

de estratégias e correlacionando os valores de pagamentos com cada um dos 

jogadores envolvidos. 

                                                 
1São aqueles cujo o resultado final dos pagamentos efetuados a todos os jogadores, ao final das 
rodadas, é diferente de zero. Nessa categoria de jogo, os ganhos obtidos por um jogador não 
necessariamente acarretam em perdas para o seu oponente (POUNDSTONE, 1993). 
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Tabela 2.1. Tabela de pagamento com as diferentes combinações de 

comportamento entre os jogadores (PEREIRA et al., 2020). 

  Jogador 2 (J2) 

 (J1, J2) Cooperate (C) Deffect (D) 

Jogador 1 (J1) 
Cooperate (C) (R, R) (S, T) 

Deffect (D) (T, S) (P, P) 

 

A tabela de pagamento está associada à decisão tomada pelo jogador, 

individualmente. Para cada par de ações possíveis, obtém-se um resultado diferente 

do pagamento efetuado ao jogador. Os valores de recompensa são representados por 

quatro variáveis, dispostas em ordem de pontuação (do maior para o menor): 

 T (temptation): Apresenta vantagem caso apenas um jogador venha a trair; 

 R (reward): É a recompensa que cada jogador recebe se ambos os jogadores 

cooperarem; 

 P (punishment): Valor relacionado a punição que cada um dos jogadores 

recebe quando ambos traem; 

 S (sucker): Pontuação atribuída ao jogador que decide cooperar sozinho, 

enquanto o outro trai. 

Em relação as regras de pagamento no DP, no exemplo clássico do Dilema do 

Prisioneiro (Prisoner’s Dilemma - PD), os valores de 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 mostrado na Tabela 2.1 

devem seguir a regra (1): 

𝑇 > 𝑅 > 𝑃 > 𝑆, onde: 𝑅 >
𝑇+𝑆

2
 e 

𝑇+𝑆

2
> 𝑆. (1) 

Além da variação clássica do jogo, o Dilema do Prisioneiro possui três outras 

variações paradigmáticas (TOMASSINI, 2014):  

 Hawk-Dove (HD), onde: 𝑇 > 𝑅 > 𝑆 > 𝑃; 

 Stag Hunt (SH), onde: 𝑅 > 𝑇 > 𝑃 > 𝑆; 

 Harmony Games (H), onde: 𝑅 > 𝑆 > 𝑇 > 𝑃 ou 𝑅 > 𝑇 > 𝑆 > 𝑃. 

O DP possui, também, quatro tipos de estratégia utilizadas no jogo (LAHOZ-

BELTRA et al., 2009; POUNDSTONE, 1993; RAPOPORT, 1999), divididas em: 
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1. Estratégias Puras: 

 Sempre cooperar (ALL-C): O jogador sempre irá cooperar, independente da 

estratégia do seu oponente; 

 Sempre trair (ALL-D): O jogador sempre irá trair, independente da estratégia 

do seu oponente. 

2. Estratégia Mista: 

 TFT (Tit-for-Tat): Nessa estratégia, o jogador inicia a primeira rodada 

cooperando e, a partir da segunda rodada, passa a agir com o mesmo 

comportamento que o seu adversário teve na rodada anterior. 

3. Estratégia Aleatória: 

 Comportamento aleatório (RAND): O jogador sempre irá agir aleatoriamente, 

independente da estratégia do seu oponente. 

2.3 Modelo de Programação GPGPU 

Dada uma arquitetura de sistemas de alto desempenho, o modelo de 

programação é utilizado para desenvolver as aplicações, que podem ser processadas 

na CPU ou na GPU ou em ambas (modelo de programação híbrido).  

São várias as arquiteturas e, também, são várias as taxonomias que padronizam 

as características dos diversos tipos de sistemas computacionais. Todavia, a 

taxonomia de Flynn (1972) é a classificação mais usada para especificar, em nível de 

hardware, uma arquitetura de computadores. Ela sugere quatro classificações: 

 SISD (Single Instruction Single Data): Computadores que executam uma 

instrução de um programa por vez; 

 SIMD (Single Instruction Multiple Data): Computadores que executam 

também uma única instrução, porém, a mesma instrução é processada por 

itens de dados distintos; 

 MISD (Multiple Instruction Single Data): Desconhece-se esse tipo de 

arquitetura de máquinas com múltiplas instruções trabalhando como um único 

conjunto de dados; 

 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Possuem múltiplos 

processadores, onde cada um deles executa instruções independentemente 

uns dos outros. 
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Contudo, as aplicações que utilizam o potencial das unidades de processamento 

gráfico, empregam o paradigma de programação GPGPU (General-Purpose 

Computing on Graphics Processing Units), que surgiu como novidade indicada para o 

processamento (NVIDIA, 2019), e consiste na utilização da GPU para realizar cálculos 

complexos e processar grandes quantidades de dados em paralelo. 

Na GPU, ocorre o paralelismo, que é a divisão de tarefas em outras menores 

(FOSTER, 1995). Essas tarefas que são distribuídas entre diferentes processos (CPU 

e GPU), executadas ao mesmo tempo, proporcionando ganho no desempenho. As 

GPUs admitem vários tipos de paralelismo, os quais são capturados tanto pelo 

ambiente SIMD quanto pelo MIMD.  

Existem três tipos de paralelismo (FLYNN, 1972): 

1. Paralelismo de dados: tarefas independentes executam a mesma instrução 

sobre dados diferentes (Figura 2.2). Este tipo de paralelismo está presente em 

aplicações que utilizam matrizes com grandes ordens. 

 

Figura 2.2. Paralelismo de dados (PEREIRA, 2011). 

2. Paralelismo funcional: cada tarefa deve ser um programa diferente, 

independente (Figura 2.3), realizando operações diferentes em dados diferentes. 

 

Figura 2.3. Paralelismo funcional (PEREIRA, 2011). 
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3. Paralelismo de objeto: há o conceito de objetos distribuídos, onde os objetos são 

acessados por funções/métodos, em diferentes processadores, por uma rede de 

computadores (Figura 2.4), e pode ser realizado de diferentes formas. 

 

Figura 2.4. Paralelismo de objeto (PEREIRA, 2011). 

No modelo de programação GPGPU, a CPU é responsável, apenas, por 

processar dados serializados e gerenciar a entrada e saída de dados (operações de 

Input/output ou I/O). É importante frisar que as GPUs não substituíram as CPUs em 

computadores convencionais, porém passam a trabalhar em conjunto, formando um 

sistema computacional heterogêneo (co-processamento em arquiteturas diferentes), 

sendo fisicamente separadas e conectadas via barramento, além de possuírem sua 

própria memória de vídeo (VRAM - Video Random Access Memory) (NVIDIA, 2019). 

2.3.1 CUDA™ (Compute Unified Device Architecture) 

A arquitetura CUDA provê extensões para a linguagem C e possibilita a 

implementação de algoritmos paralelos, com processamento realizado pelas placas 

de vídeo. As GPUs voltadas à arquitetura CUDA possuem vários pequenos núcleos, 

os quais executam coletivamente milhares de pequenas partes independentes do 

processamento (threads) (NVIDIA, 2019). 

O pacote contém um compilador adaptado para utilização em GPGPU (NVIDIA, 

2019), além de outras ferramentas que suportam aplicações heterogêneas, isto é, que 

possuem partes seriais e paralelas, executadas na CPU (host) e GPU (device), 

respectivamente. Porém, a GPU dedica mais transistores ao processamento de dados 

(Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Transistores para processamento de dados (CPUxGPU) (NVIDIA, 2019). 

2.3.2 Thread, Block e Grid em CUDA 

Na arquitetura CUDA, threads são organizados em blocos de threads, as quais 

compartilham dados por meio de dos tipos de memória indicadas na programação do 

programa, sendo possível usar, até mesmo, várias em conjunto (Figura 2.6), 

dependendo da situação do paralelismo. 

Um programa multithread é dividido em blocos de threads que executam 

independentemente uma da outra, de modo que uma GPU com mais 

multiprocessadores executará, um programa em menos tempo do que um GPU com 

menos multiprocessadores. 

Os blocos são organizados em uma grade unidimensional, bidimensional ou 

tridimensional de blocos de thread (Figura 2.7). O número de blocos de threads em 

uma grade, geralmente, é dito pelo tamanho dos dados que estão sendo processados 

ou pelo número de processadores no sistema. 

Existe, porém, um limite para o número de threads executadas por bloco, pois 

todos os segmentos de um bloco devem residir no mesmo núcleo do processador e 

devem compartilhar os recursos de memória desse núcleo. Nas GPUs, um bloco de 

thread pode conter até 1024 threads e um kernel (COULOURIS, 2012) pode ser 

executado por múltiplos blocos de thread iguais, de modo que o número total de 

threads seja igual ao número de threads por bloco, com o número de blocos. 
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Figura 2.6. Escalabilidade Automática da GPU (NVIDIA, 2019). 

 

 

Figura 2.7. Grade de blocos de thread (NVIDIA, 2019). 
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Por sua vez, as threads podem ser organizadas em blocos de threads, que são 

organizados em uma grade de blocos de threads. Todas as threads podem acessar 

uma outra memória da GPU, denominada de memória global.  

2.3.3 Acesso de Memória em CUDA 

Em CUDA, as threads podem acessar dados de vários espaços de memória 

durante a execução (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8. Hierarquia de memória (NVIDIA, 2019). 

O modelo de programação CUDA assume que as threads executam em um 

dispositivo fisicamente separado que funciona como um coprocessador para o host 

que executa um programa (em linguagem C, por exemplo). Quando os kernels são 

executados na GPU, o resto do programa será executado na CPU. Assim, o código 

sequencial é executado no host, enquanto que o código paralelo é executado no 

device (dispositivo) (Figura 2.9) (NVIDIA, 2019). 



41 
 

 

 

Figura 2.9. Programação heterogênea em GPU (NVIDIA, 2019). 

2.4 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo, foram apresentados os fundamentos teóricos necessários para a 

consolidação, entendimento e construção desta tese. Os assuntos abordados 

abrangeram contextos referentes a AGs, TJ e sobre o Modelo de Programação 

GPGPU, onde se expôs informações a respeito da API CUDA, conceitos sobre thread, 

block e grid, e informações sobre o acesso de Memória na API. 

No próximo capítulo, serão apresentados tópicos sobre o processo de interação 

social aplicado no controle de pressão seletiva para AGs paralelos, através da 

apresentação de assuntos que compreendem sobre a proposta de implementação 

desta tese. 



42 
 

 

3 INTERAÇÃO SOCIAL COMO CONTROLE DE 
PRESSÃO SELETIVA PARA ALGORITMOS 
GENÉTICOS PARALELO 

Por anos, diversas meta-heurísticas bioinspiradas surgem motivadas ou 

baseadas diretamente nos algoritmos evolucionários (EA - Evolutionary Algorithms), 

sendo que diversos estudos científicos apresentaram versões híbridas dos AGs com 

outros métodos e/ou técnicas, buscando torna-los mais adequados ou eficientes às 

várias classes de problemas presentes na literatura. Neste sentido, esta tese aplica a 

TJ como Interação Social associada ao AG para prover um melhor controle da 

diversidade através da inclusão do fenótipo, uma nova característica anexa ao 

cromossomo do indivíduo do AG, o que contribui muito para o desempenho do AG. 

3.1 Visão Geral 

Desde a sua primeira publicação em 1975 (HOLLAND, 1992), os AGs têm se 

destacado como método de busca amplamente utilizado em problemas dos mais 

diversos tipos e categorias (GOLDBERG, 1989), bem como referência entre os 

algoritmos evolutivos (LIM, 2014), pois são considerados uma heurística de base 

populacional bem conhecida para problemas não contínuos e não lineares em que 

algoritmos de otimização exatos não podem resolver (HOLLAND, 1992). 

A TJ se apresenta como uma opção viável, no que tange a junção de novas 

abordagens a mecanismos pré-concebidos no AG padrão (PEREIRA et al., 2018), 

pois oferece ferramentas para analisar situações onde os jogadores executam ações 

interdependentes, ponderando e antecipando os passos seguintes dos seus 

adversários. Qualquer sistema que envolva processos de tomada de decisão, seja em 

uma disputa entre adversários (jogos de tabuleiro, competição/cooperação entre 

agentes inteligentes (LU et al., 2017)) ou em ambientes que envolvam análise de 

controle de risco (economia (JEUNG et al., 2016)), se encaixam na categoria de 

problemas tratáveis pela TJ. 

Ao trazer os elementos da TJ para dentro dos AGs, na forma de mecanismos 

suplementares ao processo de otimização, abre-se uma gama de possibilidades no 
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que tange o aprimoramento do estágio de seleção, cruzamento e mutação. Baseada 

na proposta apresentada por Teixeira (2012), as informações associadas ao perfil 

competitivo de cada indivíduo são expressas ao introduzir uma nova abordagem de 

ordem fenotípica para o AG, tornado possível o estabelecimento de um ambiente de 

conflito de interesses, onde agentes racionais devem tomar decisões com o objetivo 

de maximizar os seus ganhos (fitness) durante o processo de seleção dos indivíduos 

para reprodução. 

Além do procedimento de seleção, o ambiente de competição entre indivíduos, 

proporcionado pela TJ, também pode ser aproveitado para atribuir novos valores aos 

alelos dos descendentes da população durante o procedimento de crossover, onde os 

dados referentes aos ganhos são utilizados para movimentar a população em uma 

determinada dimensão do espaço de busca. 

Ao codificar estratégias de comportamento para uma solução, uma parte 

fundamental da capacidade de busca dos indivíduos, o esquema de interação social 

baseado na TJ define, além dos limites de ganhos com base na situação atual da 

população, um conjunto de ferramentas que permitem a implementação de novos de 

métodos de cruzamento. 

Logo, esta tese concebe o estudo inédito, iniciado através das análises de Lisbôa 

et al. (2015) e Pereira et al. (2018), introduzindo um novo controle de pressão seletiva 

auto adaptativa através do uso do jogo no processo de seleção ou na população 

inicial, através do algoritmo intitulado GASI (Genetic Algorithm with Social Interaction), 

bem como lança dois novos esquemas de crossover intitulados GBX (Game-Base 

Crossover) e GBX2 (Game-Base Crossover 2), todos baseados na TJ, através da 

implementação do paradigma do DP (PEREIRA et al., 2020). Os participantes do jogo, 

com base em suas informações de natureza fenotípica, exercem suas respectivas 

estratégias contra seus oponentes e se esforçam para melhorar sua adaptabilidade 

individual, tanto no contexto da recombinação quanto nas estratégias aplicadas 

sempre que requisitadas (seleção e crossover). 

3.2 Proposição da Tese 

Ao longo dos anos, alguns estudos precursores surgiram cultivando o AG 

hibridizado com a TJ. Todavia, a proposta de Teixeira (2012) visou tornar o AG mais 
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próximo de como ocorre na natureza. Então, foi associado o fenótipo ao cromossomo 

do indivíduo onde, por essência, já existe o genótipo. Na ocasião, a interação social 

foi aplicada antes da fase de seleção do AG, resultando em um software desenvolvido 

na linguagem Java. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, lançou-se a proposta de migrar o software 

de Teixeira (2012) para a linguagem C, de modo que se investisse no paralelismo do 

AG. A migração foi realizada e o paralelismo foi efetivado a nível de tarefa (LISBÔA 

et al., 2015), por meio da biblioteca OpenMP. Na ocasião, analisou-se o 

comportamento do AG no ambiente paralelo, e se constatou que tanto a exploração 

quanto a explotação necessitavam ser melhoradas. Por conseguinte, o AG precisava 

de aperfeiçoamentos mais específicos, os quais exigiriam estudos mais aprofundados. 

A realização de uma análise em relação as várias técnicas de Interação Social 

sugeridas por Tomassini (2014), fez-se necessário, de modo que se compreendesse 

a influência dessas técnicas diferentes no comportamento do AG. 

Assim, em Pereira et al. (2018) avaliou-se a influência dos diferentes tipos de 

técnicas de Interação Social referidos por Tomassini (2014) no processo de seleção 

dos AGs de codificação real, de modo a compreender o impacto que tais abordagens 

de jogo teriam no comportamento do AG, no que tange a capacidade de obtenção de 

melhores resultados. Apesar dos bons resultados obtidos, constatou-se que, as 

diferenças significativas do comportamento de convergência entre os diferentes tipos 

de jogo, os resultados finais do processo de otimização não apresentavam progressos 

significativos quando comparados ao AG sem uso de jogos no processo de seleção. 

Além destes estudos, é possível observar em outros trabalhos o emprego da TJ 

nos AGs, por exemplo, em Lehrer (2000) é proposto uma implementação do AG cujo 

operador de seleção é baseado no esquema Hawk-Dove, sendo este algoritmo 

aplicado na resolução do Problema do Caixeiro Viajante. Em Periaux et al. (2001), 

discute-se uma nova estratégia evolutiva, tendo por base o uso de AG com conceitos 

relacionados ao Equilíbrio de Nash para otimização multi-objetiva, mais 

especificamente, para problemas aerodinâmicos. 

Ainda há os trabalhos que desenvolveram AGs com controle Fuzzy aplicado as 

tabelas de pagamento do jogo (TEIXEIRA et al., 2010a; TEIXEIRA et al., 2010b), o 

Algoritmo Colônia de Formigas com uso de Interação Social na aplicação de 
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feromônios (FERREIRA et al., 2007) e a meta-heurística de Sistemas Imunológicos 

Artificiais com uso de TJ no processo de seleção dos melhores clones submetidos a 

competição baseada na abordagem do DP (BARREIRA et al., 2006). Apesar dos bons 

resultados obtidos, os valores da tabela de pagamento são definidos arbitrariamente 

pelo usuário, comprometendo assim o desempenho da flexibilização da pressão 

seletiva. 

Além disso, seguindo a mesma linha de desenvolvimento de Teixeira et al.(2007), 

a solução proposta por Lahoz-Beltra et al. (2009) é aplicada aos operadores de 

seleção na busca de soluções para o Knapsack Problem2. Destaca-se, nesse trabalho, 

a variedade do uso de técnicas e estratégias de Interação Social: Prisoner’s Dilemma 

(PD), Chicken Game (CG), Mixed Polymorphism (MP), Friend or Foe (FOF), 

Facultative Defection (FD), Battle of Sexes (BS) e Stag Hunt (SH). 

Por conseguinte, esta tese lança como aprimoramentos, os seguintes 

mecanismos baseados em Teoria dos Jogos: 

1. Pontuação Auto-adaptativa: Propõe-se o ajuste da Tabela de Pagamento 𝑇, 

𝑃, 𝑅, 𝑆 com base nos melhores e piores valores de fitness obtidos pela 

população em uma determinada iteração, de modo que os ganhos obtidos 

pelos competidores sejam adaptados automaticamente para cada problema, 

sem a necessidade de configuração manual por parte do usuário. Além de 

reparar uma limitação encontrada em trabalhos anteriores, este trabalho 

apresenta uma análise do impacto do relaxamento na pressão seletiva, 

especialmente no contexto da diversidade; 

2. Crossover baseado em competição social entre progenitores (Game-Base 

Crossover - GBX/GBX2): Os indivíduos selecionados para cruzamento são 

submetidos em um ambiente de disputa, onde os limites de ganhos são 

atribuídos de forma dinâmica, por meio do equilíbrio entre exploração e 

explotação. Nesse cenário, os valores de pagamento acumulados durante as 

rodadas de um jogo são utilizados na atribuição dos novos valores dos alelos, 

posteriormente atribuídos aos descendentes gerados através de seus 

respectivos pais. 

                                                 
2Problema de otimização combinatória, cujo objetivo é preencher uma mochila com objetos de 
diferentes pesos e valores com a maior quantidade possível, não ultrapassando o peso máximo 
estipulado (Yu e Gen, 2010). 
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3.3 GASI (GENETIC ALGORITHM WITH SOCIAL 

INTERACTION) 

Com o surgimento do DP, em meados do século passado, o jogo despertou 

interesses diante da comunidade científica (WOOLDRIDGE, 2012), com aplicações 

em diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, direito (MCADAMS, 2009), 

negócios internacionais (OTT, 2013), economia (BONE et al., 2015), psicologia 

(HAESEVOETS, 2018), biologia (MAMIYA e ICHINOSE, 2019), matemática aplicada 

(LIU et al., 2020), filosofia moral (WOOLDRIDGE, 2012) e pesquisa interdisciplinar 

(SZOLNOKI e CHEN, 2020; CERRUTI et al., 2020). 

Duas razões importantes são destacadas por Wooldridge (2012), onde a primeira 

relaciona-se à análise teórica do jogo sob as regras do DP, que tende a estimular um 

comportamento não cooperativo aos participantes, quando comparado a uma 

estratégia de cooperação entre os dois jogadores. E a segunda, o DP pode ser 

extrapolado à várias aplicações do mundo real de interação multiagente, onde a falha 

em alcançar racionalmente um resultado cooperativo implica avaliações e abordagens 

focadas na redução de perdas ou decisões com base em ganhos mais baixos. 

Na abordagem clássica do AG, o indivíduo é representado por um único 

cromossomo, com o genótipo. No caso do GASI, há mais um outro cromossomo 

encarregado do código referente a sua estratégia, que representa o fenótipo do 

indivíduo (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Indivíduo da população com dois cromossomos (PEREIRA et al., 2020). 
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Para tornar os AGs mais próximos das relações intra indivíduos presente na 

natureza, a população apresentará, além das características genotípicas inerentes 

aos indivíduos (alelos, valor de fitness), informações relacionadas a manifestações 

“fenotípicas” (comportamento, estratégias) e aplicadas através de um processo de 

interação social, sendo este anterior ao processo de cruzamento dos indivíduos para 

a geração de seus descendentes. 

Através deste novo conjunto de dados, é possível expandir os métodos de 

interação entre indivíduos dos AGs para além das regras básicas da seleção natural 

no contexto dos genótipos, incluindo procedimentos onde a competição entre 

indivíduos em um ambiente de jogo exerce um papel decisivo no processo de seleção 

e de crossover. Nesse sentido, através da TJ, que formaliza matematicamente 

situações de disputa, é, então, definido o ambiente de Interação Social (TEIXEIRA, 

2012). Nele, os agentes (ou indivíduos), competem entre si recursos disponíveis no 

jogo (análogo ao ambiente) e através da obtenção desses recursos (expressos na 

forma de valores de pagamento), eles podem evoluir ao longo da sua existência. 

Além da adição de características fenotípicas no indivíduo, a inserção da interação 

social objetiva fazer um melhor balanço da diversidade na busca realizada pelo AG. 

Como consequência, o processo evolutivo da população é favorecido na busca pelo 

ótimo global, impedindo a estagnação em ótimos locais com a perda da diversidade 

entre os indivíduos. Ainda de acordo com Teixeira (2012), a inserção da TJ no 

contexto dos AGs, além de incluir um novo componente biológico - o fenótipo, contem, 

ao mesmo tempo da evolução genotípica, um aspecto de evolução social por meio do 

jogo DP. 

A Figura 3.2 apresenta os componentes de um indivíduo no contexto do GASI, 

resultado da união da teoria clássica dos AGs e dos fundamentos da TJ. O primeiro 

caracteriza o aspecto genotípico da meta-heurística, mais especificamente, a 

representação real das soluções candidatas de um determinado problema; enquanto 

que o segundo caracteriza o aspecto fenotípico, onde os indivíduos passam a 

apresentar elementos de estratégias que identifica o tipo de comportamento adotado 

pelo indivíduo e os valores de ganhos advindos de tal estratégia. 
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Figura 3.2. Componentes de um indivíduo GASI divididos em genótipo, fenótipo e 
aptidão total (PEREIRA et al., 2020). 

Os componentes do indivíduo (Figura 3.2) utilizam até cinco índices para 

mapeamento de informação: índice de indivíduos (𝑖), índice dos alelos ou variáveis (𝑗), 

índice de população (𝑘); índice de restrições (𝑟); índice de estratégias (𝑠). Baseado 

nesses índices de referência, há as estruturas de dados (unidimensionais, 

bidimensionais ou tridimensionais): 

 Genótipo: Matriz 3D de alelos ou variáveis relacionadas a uma determinada 

solução (𝑋); Matriz 2D de fitness real (𝑓(𝑥)); Matriz 2D de fitness normalizado 

(𝑓(𝑛)(𝑥)); Matriz 2D de quantidade de restrições violadas (𝑋𝑣); Matriz 3D de 

valor de restrições (𝑋𝑟); 

 Fenótipo: Matriz 3D de genes de estratégia (𝑋𝑠); Matriz 2D relacionada ao tipo 

de comportamento do indivíduo (𝑋𝑏); Matriz 3D de ganhos obtidos via jogo para 

cada alelo (𝑍); Matriz 2D de fitness social (𝑓(𝑠)(𝑥)); 

 Valor Total: Matriz 2D de fitness total (𝑓(𝑡)(𝑥)). 

Com base na organização de dados exposta (Figura 3.2), os indivíduos de uma 

população são então submetidos a um processo baseado em disputas, onde os 

elementos do fenótipo oferecem os recursos necessários para o armazenamento de 

dados relacionados a um determinado competidor. Tais informações operam em uma 
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estrutura composta por quatro componentes que integram um ambiente de Interação 

Social (TEIXEIRA, 2012; LUCE e RAIFFA, 1989): 

 Jogadores: Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos dotados de capacidade 

para tomada de decisões que geram impacto em outros competidores; 

 Racionalidade: Presume-se que todos os jogadores possuem mecanismos 

que proporcionem capacidade lógica. Utilizam os meios mais adequados para 

alcançar seus objetivos, neste caso, a maximização de ganhos; 

 Comportamento Estratégico: Cada jogador leva em consideração o fato de 

que todos eles interagem contra os seus respectivos oponentes. Desta 

maneira, a decisão tomada por um deles gera consequências ao jogador 

concorrente. Existem três tipos de estratégias de comportamento, que são: A) 

Estratégias puras, onde os jogadores sempre agem através do mesmo 

comportamento (sempre cooperar ou sempre trair); B) Estratégias mistas, onde 

os jogadores ora traem, ora cooperam, conforme a sua conveniência 

(estratégia Tit-for-Tat) e C) Estratégia aleatória (RAND). Tais informações são 

armazenadas na matriz de comportamento (Figura 3.2). 

 Jogo: Consiste em um modelo formal, o que significa que a TJ envolve 

descrições e análises técnicas. É importante ressaltar que os únicos tipos de 

jogos tratados por ela são os do tipo estratégicos. 

Baseado nos componentes que integram um indivíduo (Figura 3.2), as ações de 

cooperar (C) e trair (D), disponíveis aos jogadores (Tabela 2.1), são definidas através 

dos dados armazenados na matriz de comportamento do indivíduo (𝑋𝑏), que 

representam a estratégia a qual o indivíduo usará em um jogo.  

Para gerar novas configurações de estratégias, os indivíduos armazenam os 

dados relacionados a sua codificação. Estas informações, armazenadas na matriz de 

genes de estratégia (𝑋𝑠), permitem que novas estratégias sejam geradas através de 

cruzamento e/ou mutação, sendo posteriormente repassadas aos descendentes. A 

Tabela 3.1 mostra a relação das estratégias e suas respectivas codificações, 

representada por dois números ternários positivos, que assumem valores entre 0 e 2. 
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Tabela 3.1. Codificação genética das estratégias de comportamento aplicada aos 

indivíduos (PEREIRA et al., 2020). 

Chromosome 
(Comportamento) 

Fenótipo 
Tipo de Comportamento 

(Estratégia) 

00 ALL-D Trair 

01 TFT Estratégias mistas 

02 ALL-D Trair 

10 TFT Estratégias mistas 

11 ALL-C Cooperar 

12 ALL-C Cooperar 

20 ALL-D Trair 

21 ALL-C Cooperar 

22 RANDOM Estratégia aleatória 

 

Baseada na estrutura descrita, é possível conferir que os algoritmos apresentam 

um esquema de jogo onde cada disputa é realizada com apenas dois indivíduos. 

Assim sendo o GASI consiste na adição de um controle de pressão seletiva baseado 

na TJ e que atua durante o processo de seleção, independentemente do método 

adotado (torneio, roleta). Nele, um indivíduo apresenta informações adicionais no que 

tange seu valor de aptidão (real), sendo possível obter valores alterados de fitness 

com base na pontuação obtida a cada jogo e expressos na forma de “fitness Social”. 

Com esta possibilidade, indivíduos com valores de fitness inferiores poderão aumentar 

as suas chances de sobreviver e gerar descendentes, através da disputa de jogos 

com o objetivo de maximizar os seus ganhos individuais. 

Com o aproveitamento da Interação Social, a pressão seletiva passa a ser 

controlada através de uma constante que define a percentagem máxima de indivíduos 

(roleta) ou de competições (torneio) que utilizarão os valores de fitness alterados por 

jogo durante o processo de seleção. Este trabalho apresenta duas implementações 

diferentes do controle de pressão seletiva em Algoritmos Genéticos, onde o jogo 

ocorre em momentos diferentes, ora aplicado na seleção e outrora no cruzamento, 

envolvendo processos distintos entre os jogadores. 
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3.3.1 GASI (P) e GASI (S)  

O Algoritmo baseado na aplicação do jogo em todos os indivíduos de uma 

população, consiste no GASI (P) - Genetic Algoritm with Social Interaction for 

Population. Nele, os jogadores são previamente selecionados com base na disposição 

dos elementos na lista de indivíduos presente na estrutura de dados da 

implementação da Figura 3.3 (a). Este procedimento estabelece a obtenção dos 

valores de fitness Social (𝑓(𝑠)(𝑥)) como sendo anterior ao processo de seleção dos 

indivíduos. A Figura 3.3 (a) exibe, ainda, o método de escolha dos jogadores para 

cada jogo no GASI (P), bem como seu respectivo esquema de seleção. 

Já o algoritmo baseado na aplicação do jogo apenas aos indivíduos (ou soluções 

candidatas) que foram escolhidos para participar do processo de seleção em uma 

tabela de torneio, consiste no GASI (S) - Genetic Algoritm with Social Interaction for 

Selection. Neste procedimento, os jogadores são alocados em jogos com base na 

disposição dos elementos na lista de indivíduos presentes em cada competição3 da 

tabela, sendo que estes devem possuir um número de concorrentes par, tanto para o 

número de indivíduos no torneio quanto para os jogos que ocorrerão. 

Este algoritmo estabelece que a obtenção dos valores de fitness Social (𝑓(𝑠)(𝑥)) 

deva ocorrer durante a seleção, visto que a comparação dos indivíduos na tabela de 

torneio é organizada em um conjunto de jogos eliminatórios, onde a cada êxito, os 

jogadores vencedores são submetidos a uma nova rodada de jogos até que seja 

obtido o melhor indivíduo da competição (campeão). A Figura 3.3 (b) exemplifica o 

método de escolha dos jogadores, baseado em rodadas eliminatórias para cada 

torneio no algoritmo GASI (S). 

A justificativa para o uso de duas abordagens distintas de Interação Social no 

processo de seleção, é a de que ambas utilizam valores de fitness Social obtidos 

através de diferentes combinações de jogadores por jogo. 

 

                                                 
3Diferença entre competição e jogo no contexto do algoritmo GASI (S): o jogo é o procedimento onde 
dois indivíduos da lista de competidores (torneio) disputarão ganhos com base na TJ; a competição é 
o processo de obtenção do melhor indivíduo em um torneio. De fato, uma competição no torneio pode 
ser classificada como um agregado de jogos em um processo eliminatório. 
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(a) (b) 

Figura 3.3. Distribuição dos jogadores por jogo e processo de seleção – Algoritmos 
(a) GASI (P) e (b) GASI (S) (PEREIRA et al., 2020). 

No algoritmo GASI (P), os valores de fitness Social (𝑓(𝑠)(𝑥)) e fitness Total (𝑓(𝑡)(𝑥)) 

são previamente calculados (via jogo) antes da seleção, o que irá acarretar em uma 

competição baseada apenas na comparação de valores fixos. Já no caso do algoritmo 

GASI (S), os ganhos expressos nos valores de fitness Social são obtidos durante o 

processo eliminatório ocorrido entre os integrantes do torneio, onde o indivíduo poderá 

obter diferentes valores de pagamento (fitness Social), que varia com base nas 

diferentes combinações de comportamento entre os jogadores. 

A Tabela 3.2 mostra as principais diferenças entre os algoritmos GASI (P) e GASI 

(S), onde há a ocorrência do jogo antes da fase de seleção e há ocorrência do jogo 

durante a etapa de seleção, respectivamente, bem como do AG básico. Vale ressaltar 

que as implementações descritas utilizam, apenas, o método de seleção por torneio. 
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Tabela 3.2. Comparação dos algoritmos GASI (P), GASI (S) e GA básico 

(PEREIRA et al., 2020). 

 AG Básico GASI (P) GASI (S) 

Tipo de seleção 
Seleção 
clássica 

Seleção baseada em 
jogos 

Seleção baseada em 
jogos 

Valor fitness Fitness Real 
Fitness Real 

Fitness Social 

Fitness Real 

Fitness Social 

Ocorrência do 
jogo 

Nenhum 
Antes da etapa de 

seleção 
Durante a etapa de 

seleção 

Jogadores Nenhum 
Indivíduos da 

população 
Indivíduos da 

população 

 

No próximo tópico, serão abordados o processo de jogo baseado no DP, bem 

como os cálculos de normalização de fitness, as regas modificadas de pagamento 𝑇, 

𝑃, 𝑅, 𝑆 e obtenção da fitness Total (𝑓(𝑡)(𝑥)) com base nos valores de fitness Social 

(𝑓(𝑠)(𝑥)). 

3.4 O Jogo e suas Regras 

Os algoritmos GASI (P) e GASI (S) utilizam um esquema de jogo modificado, 

baseado no DP, cujas as regras de pagamento são alteradas de modo aproximar os 

valores de ganho do problema a ser trabalhado na meta-heurística, nesse caso em 

específico, utiliza-se o AG. 

Diferente de outros algoritmos que utilizam Interação Social com valores de 

pagamento 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 fixos (constantes e definidos pelo usuário) (TEIXEIRA, 2012; 

TEIXEIRA et al., 2007; FERREIRA et al., 2007; DE BRITO et al., 2005; YASOJIMA e 

LOBATO, 2009), os algoritmos GASI (P) e GASI (S) possuem sistemas de pagamento 

auto adaptativos, isto é, utilizam valores dinâmicos que se moldam com base em 

dados relacionados aos piores (𝑃𝑓𝑤(𝑛)) e melhores (𝑃𝑓𝑏(𝑛)) valores de fitness 

normalizados para o cálculo de 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆, podendo mudar conforme haja a 

necessidade de alteração, com o passar das gerações. 
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O primeiro procedimento a ser adotado antes do jogo é a conversão da fitness 

Real em fitness normalizada para todos os indivíduos da população. Este processo é 

executado com base no método de conversão de fitness com restrição de Kalyanmoy 

Deb (DEB, 2000), no qual as soluções restritivas serão convertidas para um valor com 

base em uma função de penalidade. As equações (2) e (3) mostram o cálculo de 

normalização da fitness Real para problemas onde os valores das restrições (para 

entender sobre um problema com restrição, ver Capítulo 4, equações (43) e (44)) 

devem atender a condição de estarem maior igual ou menor igual a zero. As variáveis 

descritas em (2) são: fitness normalizada (𝑓(𝑛)(𝑥)); fitness real (𝑓(𝑥)); pior valor de 

fitness real viável4 (𝑃𝑓𝑤(𝑥)); restrição no índice 𝑟𝑒 (𝐺𝑟𝑒(𝑥)); número de restrições 

(𝑁(𝑅𝑒)); conjunto de soluções sem violações ou viáveis (𝑆𝑓𝑒); valor de restrição (𝐶𝑟𝑒). 

𝐶𝑟𝑒 = {
𝐺𝑟𝑒(𝑥)        𝑠𝑒 𝐺𝑟𝑒(𝑥) ∉ 𝑆𝑓𝑒,

0                  𝑠𝑒 𝐺𝑟𝑒(𝑥) ∈ 𝑆𝑓𝑒 .
 (2) 

𝑓(𝑛)(𝑥) =  

{
 

 
𝑓(𝑥)                                           𝑠𝑒 𝑥 ∈ 𝑆𝑓𝑒 ,

𝑃𝑓𝑤(𝑥) + ∑ 𝐶𝑟𝑒

𝑁𝑅𝑒−1

𝑟𝑒=0

              𝑠𝑒 𝑥 ∉ 𝑆𝑓𝑒 .
 (3) 

Com os valores de fitness normalizados, tem início o cálculo de pagamento 𝑇, 𝑃, 

𝑅, 𝑆 auto adaptativo. O esquema proposto segue a mesma regra básica do Dilema 

do Prisioneiro (𝑇 > 𝑃 > 𝑅 > 𝑆), com a diferença de que o método de obtenção dos 

valores para cada tipo de pagamento é modificado a cada geração para incluir o 

melhor e pior fitness normalizado da população, bem como seus respectivos pesos 

(0.4 para 𝑇; 0.3 para 𝑅; 0.2 para 𝑃; 0.1 para 𝑆). Tal processo é descrito de (4) a (7), 

onde 𝑃𝑓𝑤(𝑛)(𝑥); e 𝑃𝑓𝑔(𝑛)(𝑥) são os valores de fitness do pior e melhor global 

normalizado,  e 𝑅𝑜 a quantidade de rodadas de um jogo. 

𝑇 =
(|𝑃𝑓𝑤(𝑛)(𝑥)−𝑃𝑓𝑔(𝑛)(𝑥)| ×0.4)

𝑁𝑅𝑜
, (4) 

𝑅 =
(|𝑃𝑓𝑤(𝑛)(𝑥)−𝑃𝑓𝑔(𝑛)(𝑥)| ×0.3)

𝑁𝑅𝑜
, (5) 

                                                 
4Define-se como viável toda ou qualquer solução que não apresente violações. Caso não haja soluções 
sem restrições violadas na população em uma determinada geração, esta passará a ser o conjunto de 
soluções com o menor número de violações. Esta definição encontra-se de acordo com as normas 
estabelecidas pela Regra de Deb (DEB, 2000). 
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𝑃 =
(|𝑃𝑓𝑤(𝑛)(𝑥)−𝑃𝑓𝑔(𝑛)(𝑥)| ×0.2)

𝑁𝑅𝑜
, (6) 

𝑆 =
(|𝑃𝑓𝑤(𝑛)(𝑥)−𝑃𝑓𝑔(𝑛)(𝑥)| ×0.1)

𝑁𝑅𝑜
. (7) 

Para exemplificar a execução de um jogo com R-rodadas voltado para a obtenção 

dos valores de fitness Social e Total, a Figura 3.4 mostra o esquema de jogo de duas 

rodadas envolvendo uma população (𝑥) de quatro indivíduos (A, B, E, F) em um 

problema de minimização. O melhor e pior valor de fitness Real são 8 e 40, 

respectivamente, com os valores de pagamento calculados com base nas equações 

(4) a (7). Para facilitar a visualização do processo de Interação Social e disputa por 

jogo, as variáveis de controle α e β (introduzidas logo a seguir) possuem valores fixos 

em 1. Ressalta-se que, para o cálculo da fitness Total, a subtração se dá em virtude 

de o problema ser de minimização. Caso o problema fosse de maximização, então, 

ocorreria a adição. 

 

Figura 3.4. Esquema do processo de jogo (algoritmos GASI (P) e GASI (S)) 
(PEREIRA et al., 2020). 
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Para se obter os resultados através do jogo nos algoritmos GASI (P) e GASI (S), 

calcula-se os valores de fitness Social e Total. Nas fases de seleção e de jogo, 

introduz-se o controle de pressão seletiva em dois mecanismos distintos: 

 Constante relacionada a frequência permitida de torneios baseados em fitness 

Total, ou taxa de jogo (RtGAMES). Valores baixos de RtGAMES tendem a influir no 

aumento da pressão seletiva, diminuindo as chances da regra de seleção com 

base no fitness total de ser utilizada em detrimento do fitness Real5; 

 Fatores de ponderação α e β, aplicados aos valores de fitness Real e Social, 

respectivamente. Ambas variáveis (α e β) expressam a relevância dos dados 

de fitness no cálculo da fitness Total utilizado no processo de seleção. Esta 

tese utiliza a abordagem de variação linear para ambas as variáveis, onde a 

relação entre elas é inversamente proporcional. 

Nos algoritmos GASI (P) e GASI (S) adota-se, por padrão, o aumento gradual de 

α em detrimento da diminuição do valor de β a cada geração. Essa estratégia tem por 

objetivo aumentar a relevância do fitness Social durante as primeiras gerações, 

aumentando a probabilidade de indivíduos menos aptos de serem escolhidos para o 

processo de cruzamento, impactando na diversidade da população.  

Ressalta-se que a contínua diminuição na importância do fitness Social tende a 

aumentar a pressão seletiva da população, e pode ocasionar um aumento na 

velocidade de convergência do algoritmo. Em (8) e (9) há o cálculo de variação linear 

de α e β, a cada geração, onde as constantes αstart, αend, βstart e βend representam os 

limites (ou valores) inicial e final para α e β, enquanto a variável t e a constante tMax 

expressam os índices da geração atual e a quantidade total de gerações presentes 

no algoritmo, respectivamente. 

 Ponderação da fitness Real (α): 

𝛼 = 𝛼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 [(𝛼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝛼𝑒𝑛𝑑)
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
]. (8) 

  

                                                 
5Em casos de otimização de funções restritivas, entende-se como fitness Real os valores de mérito 
onde a função principal não é normalizada. Durante o processo de comparação entre soluções, o valor 
de fitness Real é usado em conjunto com as informações relacionadas a quantidade de violações, 
obedecendo a Regra de Deb (DEB, 2000).  
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 Ponderação da fitness Social (β): 

𝛽 = 𝛽𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 [(𝛽𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝛽𝑒𝑛𝑑)
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
]. (9) 

Ao final da disputa entre os jogadores, obtém-se o fitness Total (𝑓(𝑡)(𝑥)) com base 

nos valores de fitness Social (𝑓(𝑠)(𝑥)) e Real normalizado (𝑓(𝑛)(𝑥)), além dos fatores 

de ponderação α e β previamente calculados. Em (10)6 há o cálculo do valor de fitness 

total utilizado no estágio de seleção do AG. 

𝑓(𝑡)(𝑥) =  {
(𝛼 × 𝑓(𝑛)(𝑥)) − (𝛽 × 𝑓(𝑠)(𝑥)) 𝑠𝑒 min

𝑥∈𝑆
𝑓(𝑥) ,

(𝛼 × 𝑓(𝑛)(𝑥)) + (𝛽 × 𝑓(𝑠)(𝑥)) 𝑠𝑒 max
𝑥∈𝑆

𝑓(𝑥) .
 (10) 

Para exemplificar o uso da Interação Social como mecanismo de controle em um 

AG, o pseudocódigo da Figura 3.5 apresenta os algoritmos GASI (P) e GASI (S). As 

linhas em vermelho destacam as alterações feitas em relação as versões do AG 

propostas por Goldberg e Holland (1988) (simplificada) e HOLLAND (1992) (padrão). 

A Interação Social, além do uso nos estágios propostos pelos algoritmos GASI (P) 

e GASI (S), pode ser aplicada no contexto da geração de novas soluções. Nas 

próximas seções, serão apresentados dois o método de cruzamento baseado em 

ganhos obtidos por jogo, nomeados como GBX e GBX2 (Game-Based Crossover). 

 

                                                 
6Equação válida para problemas de minimização e maximização.  
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Figura 3.5. Algoritmos GASI (P) / GASI (S) (PEREIRA et al., 2020). 
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3.4.1 GBX (Game-Based Crossover)  

Baseado no esquema de Interação Social aplicado ao processo de seleção nos 

algoritmos GASI (P) e GASI (S), o método GBX, cruzamento baseado em ganhos 

obtidos por jogo, apresenta uma nova proposta voltada à geração de soluções no 

contexto dos AGs. Diferentemente do método de cruzamento padrão (HOLLAND, 

1992), onde os descendentes são gerados tendo por base os alelos dos pais 

(genótipo), o método proposto utiliza os valores de ganho oriundos dos jogos, os quais 

são aplicados em conjunto com os valores dos alelos dos progenitores. 

O crossover GBX apresenta mecanismos voltados à capacidade de varredura do 

espaço de soluções que permitem ampliar o alcance na busca situada em um intervalo 

associado a um alelo, e abrange desde a intensificação das variáveis dos pais até a 

diversificação, e por referência os valores de ganho são obtidos através da competição 

por jogo dos pais. 

Dada característica, afirmar-se que o método de recombinação proposto se 

encontra na mesma classe de algoritmos de cruzamento com capacidade de busca 

focada em exploração e explotação, tais como o FCBX (Fuzzy Connectives Based 

Crossover) (HERRERA, 1997), BLX-α (Blended Crossover Alpha), PBX-α (Parent-

Centric Alpha Crossover) (GARCÍA-MARTÍNEZ et al., 2008), SBX (Simulated Binary 

Crossover) (DEB e AGRAWAL, 1995), métodos híbridos (ARUMUGAM e RAO, 2005), 

dentre outros (HERRERA et al., 2003; PELTOKANGAS e SORSA, 2008). 

Um dos aspectos fundamentais na implementação de uma meta-heurística é a 

capacidade de controlar a alternância entre os estados de exploração ou explotação 

durante o processo de otimização. Ambos são igualmente importantes e, dada a sua 

natureza divergente, devem ser tratados de maneira estratégica no algoritmo de busca 

(SANTOS et al., 2018). 

Dentre as principais características do cruzamento GBX, destaca-se o uso do jogo 

como o mecanismo estabelecedor de referência entre ambos os estados de busca 

(exploração e explotação). Neste cenário, os ganhos obtidos pelo processo de 

Interação Social irão determinar os limiares entre as regiões de diversificação e 

intensificação em torno do respectivo progenitor, com os valores finais de alelos dos 

filhos sendo influenciados por um número aleatório de distribuição normal padrão 
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(𝑁(0, 1)), o qual posicionará o novo valor em uma das duas zonas de busca: 

exploração e explotação. 

A Figura 3.6 exemplifica a divisão do espaço de busca padrão para dois 

descendentes, ambos gerados pelos mesmos pares de progenitores. Os intervalos 

determinados pelos valores de direção 𝛻𝑋[𝑝1][𝑗] ou 𝛻𝑋[𝑝1][𝑗] representam os conjuntos 

de soluções, onde os alelos dos progenitores (𝑇𝑋[𝑝1][𝑗] e 𝑇𝑋[𝑝2][𝑗]) integram os limites 

à geração de novas soluções junto aos valores mínimos (decrescimento) e máximos 

(crescimento) do espaço de busca. 

 

Figura 3.6. Crossover GBX (Versão 1) (PEREIRA et al., 2020). 
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A Figura 3.6 também retrata a ilustração da capacidade de busca padrão, onde 

os novos valores relacionados aos alelos dos descendentes são definidos dentro dos 

espaços de busca associados ao componente de direção obtidos para de cada um 

deles. 

Os ganhos brutos obtidos no processo de Interação Social (𝑍1 e 𝑍2) marcam a 

fronteira entre exploração e explotação durante o processo de cruzamento, conforme 

as seguintes condições: 

 Condições para explotação: 

 Diminuição (𝛻𝑋[𝑗]  =  −1): 𝑁(0, 1)  <  1; 

 Aumento (𝛻𝑋[𝑗]  =  +1): 𝑁(0, 1)  <  1; 

 Condições para exploração: 

 Diminuição (𝛻𝑋[𝑗]  =  −11): 𝑁(0, 1)  >  1; 

 Aumento (𝛻𝑋[𝑗]  =  +1): 𝑁(0, 1)  >  1; 

Com base no esquema da Figura 3.6, afirma-se que o principal objetivo desse 

cruzamento está na capacidade de variar a geração de novos indivíduos entre 

exploração e explotação sem a necessidade de uma intervenção manual do usuário, 

ainda que isso seja possível através do uso de função de crescimento ou 

decrescimento baseada no número de gerações, semelhante aos cálculos de α (8) e 

β (9). 

No contexto para problemas com restrições, é possível introduzir estratégias onde 

a população é proporcionalmente dividida entre indivíduos com tendência a 

intensificação e outros com maior possibilidade de diversificação, de modo a permitir 

uma busca mais diversificada (exploração) e com menor possibilidade de violações 

de restrições (explotação). 

O processo de cruzamento no método GBX tem início com a obtenção do 

componente de direcionamento, onde será determinado o espaço de soluções 

utilizado na geração dos descendentes. Caso o valor de 𝛻𝑋[𝑖][𝑗] seja igual a −1, a nova 

solução 𝑗 deve ser menor do que o valor encontrado no alelo diretamente relacionado 

ao parente 𝑖. Caso contrário (𝛻𝑋[𝑖][𝑗]  =  +1), a nova solução do alelo 𝑗 deve ser maior. 

Em (11) há a descrição do cálculo de direção, onde 𝑈(0, 1) é um valor aleatório 

uniforme no intervalo de 0 a 1. 
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𝛻𝑋[𝑖][𝑗] = {
−1 , 𝑠𝑒 𝑈 (0, 1) ≤ 0.5 ,
+1 , 𝑠𝑒 𝑈 (0, 1) > 0.5 .

 (11) 

Em relação ao uso de Interação Social no estágio de cruzamento, o método GBX 

possui uma estrutura similar aos procedimentos de jogo encontrados nos algoritmos 

GASI (S) e GASI (P), porém apresentando diferenças no cálculo dos valores de 

recompensa 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆, os quais são obtidos com base nos limites mínimos e máximos 

do espaço de busca relacionados ao índice de direção 𝛻𝑋[𝑖][𝑗]. As equações (12) a 

(14) mostram os cálculos de 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆 para o crossover GBX. Aplica-se nos ganhos 

obtidos uma perturbação aleatória uniforme entre 0.8 e 1.2 (𝑈(0.8;  1.2))7.  

𝑇[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑀𝑎𝑥[𝑗]−𝑀𝑖𝑛[𝑗]| ×0.4)

𝑁𝑅𝑜
], (12) 

𝑅[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑀𝑎𝑥[𝑗]−𝑀𝑖𝑛[𝑗]| ×0.3)

𝑁𝑅𝑜
], (13) 

𝑃[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑀𝑎𝑥[𝑗]−𝑀𝑖𝑛[𝑗]| ×0.2)

𝑁𝑅𝑜
], (14) 

𝑆[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑀𝑎𝑥[𝑗]−𝑀𝑖𝑛[𝑗]| ×0.1)

𝑁𝑅𝑜
]. (15) 

Onde: 

∅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2), (16) 

𝑀𝑖𝑛[𝑗] = {
𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁 , 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1,

𝑇𝑋[𝑖][𝑗]    , 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = +1 .
 (17) 

𝑀𝑎𝑥[𝑗] = {
𝑇𝑋[𝑖][𝑗]    , 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1,

𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 , 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = +1 .
 (18) 

Para exemplificar o esquema de pagamento utilizados na geração de novas 

soluções, as Tabelas 3.3 e 3.4 mostram os valores 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆 para um problema de 

duas dimensões ou alelos (X e Y) com base no direcionamento decrescente (𝛻𝑋[𝑖][𝑗]  =

 −1) e crescente (𝛻𝑋[𝑖][𝑗]  =  1), respectivamente. Em ambos os casos, o número de 

rodadas por jogo (𝑁𝑅𝑜) é igual a dois, sendo que os limites mínimos e máximos do 

                                                 
7 Onde, 0.8 = 80% do valor total obtido pelo pagamento T, R, P, S. Perda de até 20%; e 1,2 = 120% do 
valor total obtido pelo pagamento T, R, P, S. Ganho de até 20%. 
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espaço de busca são iguais para todos os alelos: 𝑀𝐼𝑁(𝑋, 𝑌)  =  0 e 𝑀𝐴𝑋(𝑋, 𝑌)  =  10, 

valores referentes ao cálculo 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 para os limites mínimo e máximo. 

Tabela 3.3. Ganhos T, R, P, S - Direcionamento decrescente (𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1) 

(PEREIRA et al., 2020). 

𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1 

𝑁𝑅𝑜 = 2 

GANHOS PARA ALELOS 

ALELO X (j = 0) ALELO Y (j = 1) 

IN
D

IV
ÍD

U
O

S
 (

L
A

B
E

L
) 

A 

X = 3.0 

Y = 2.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.45 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.15 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.20 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.10 

B 

X = 6.0 

Y = 9.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.20 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.90 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.80 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.35 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.90 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.45 

E 

X = 8.0 

Y = 9.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.60 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.20 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.80 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.80 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.35 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.90 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.45 

F 

X = 7.0 

Y = 4.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.05 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.70 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.35 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.80 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.20 
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Tabela 3.4. Ganhos T, R, P, S - Direcionamento crescente (𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = 1) (PEREIRA 

et al., 2020). 

𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = 1 

𝑁𝑅𝑜 = 2 

GANHOS PARA ALELOS 

ALELO X (j = 0) ALELO Y (j = 1) 

IN
D

IV
ÍD

U
O

S
 (

L
A

B
E

L
) 

A 

X = 3.0 

Y = 2.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.05 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.70 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.35 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.60 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.20 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.80 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

B 

X = 6.0 

Y = 9.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.80 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.15 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.10 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.05 

E 

X = 8.0 

Y = 9.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.20 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.10 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.40 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.15 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.10 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.05 

F 

X = 7.0 

Y = 4.0 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.45 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.15 

𝑇[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 1.20 

𝑅[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.90 

𝑃[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.60 

𝑆[𝑖][𝑗] = 𝑈(0.8, 1.2) × 0.30 

 

Com base nas regras de pagamento 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 expressas por (12) a (15), bem 

como nos valores calculados e registrados nas Tabelas 3.4 e 3.5, a Figura 3.7 ilustra 

o processo de Interação Social para a obtenção do total dos ganhos brutos 𝑍[𝑝1][𝑗] e 

𝑍[𝑝2][𝑗], ambos relacionados aos indivíduos 𝑃1 e 𝑃2 (Pais - Figura 3.6). Vale ressaltar 

que para o jogo exemplificado, cada indivíduo representa a solução de um problema 

bidimensional, com limites mínimos e máximos do espaço de busca iguais 

(𝑀𝐼𝑁(𝑋, 𝑌)  =  0, 𝑀𝐴𝑋(𝑋, 𝑌 )  =  10). 
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Figura 3.7. Processo de jogo (crossover GBX)8 (PEREIRA et al., 2020). 

                                                 
8 Para referências dos valores T, R, P, S utilizados, consultar as Tabelas 3.4 e 3.5. 
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É importante frisar que embora a relação de pagamento siga as regras do DP 

(Tabela 2.1), os valores aplicados aos jogadores podem variar de acordo com o 

espaço de busca associado a cada alelo j. Ou seja, a recompensa 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 associada 

ao descendente de 𝑝1 poderá ser diferente do pagamento aplicado ao descendente 

de 𝑝2. Em relação ao procedimento de disputa descrito no esquema de Interação 

Social da Figura 3.6, o mesmo pode ser expresso através de (19) e (20). A variável 

𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] representa o comportamento expresso durante a rodada r, pode assumir o 

valor de cooperar (C) ou trair (D). 

 Pagamento bruto atribuído ao primeiro descendente, associado ao progenitor 

𝑝1 (𝑃𝑎𝑦[𝑝1][𝑟]): 

𝑃𝑎𝑦[𝑝1][𝑟] =

{
 
 

 
 𝑇[𝑝1][𝑗] , 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐶,

𝑅[𝑝1][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐶 ,

𝑃[𝑝1][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐷 ,

𝑆[𝑝1][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐷 .

 (19) 

 Pagamento bruto atribuído ao segundo descendente, associado ao progenitor 

𝑝2 (𝑃𝑎𝑦[𝑝2][𝑟]): 

𝑃𝑎𝑦[𝑝2][𝑟] =

{
 
 

 
 𝑇[𝑝2][𝑗] , 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐶,

𝑅[𝑝2][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐶 ,

𝑃[𝑝2][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐷 ,

𝑆[𝑝2][𝑗], 𝑠𝑒 𝑇𝑏[𝑝1][𝑗] = 𝐷  𝑒  𝑇𝑏[𝑝2][𝑗] = 𝐷 .

 (20) 

No decorrer da competição associada ao jogo, os valores de pagamento 𝑇, 𝑃, 𝑅, 

𝑆 obtidos pelos participantes são submetidos a um cálculo somatório, que resultará na 

pontuação total bruta angariada pelos jogadores durante processo de Interação Social 

(𝑍[𝑖][𝑗]). Tal procedimento de soma é expresso por (21), onde 𝑟 representa o índice da 

rodada do jogo, 𝑁𝑅𝑜 a quantidade máxima de rodadas e 𝑍[𝑖][𝑗] o valor bruto de ganho 

aplicado ao alelo 𝑗 do jogador (indivíduo) 𝑖, sendo este o progenitor 𝑝1 ou 𝑝2. 

𝑍[𝑖][𝑗] = ∑ 𝑃𝑎𝑦[𝑖][𝑟]
𝑁𝑅𝑜
𝑟=0 . (21) 

Com o valor de ganho bruto obtido através da Interação Social (21), inicia-se a 

geração dos alelos relacionados aos descendentes de 𝑝1 e 𝑝2, expresso por (22) 

(modo padrão). Como exposto anteriormente nas condições de exploração e 

explotação (Figura 3.6), o ganho bruto aplicado ao alelo 𝑗 (𝑍[𝑖][𝑗]) é responsável por 
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marcar o ponto-limite9 entre diversificação e intensificação, sendo a seleção entre 

ambos os tipos de busca feita através do valor absoluto de um número aleatório 

gerado por distribuição normal padrão (𝑁(0, 1)). 

𝑋[𝑖][𝑗] = {
𝑇𝑋[𝑖][𝑗] − [𝑍[𝑖][𝑗] × |𝑁(0, 1)|], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1,

𝑇𝑋[𝑖][𝑗] + [𝑍[𝑖][𝑗] × |𝑁(0, 1)|], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = +1 .
 (22) 

Além da configuração padrão já detalhada, o crossover GBX apresenta dois 

modos suplementares para geração de novos indivíduos: Explotação do Melhor 

Global e Scattering. 

a) Modo de Explotação do Melhor Global (GBEM - Global Best’s 

Exploitation Mode):  

No intuito de auxiliar no processo de intensificação do melhor indivíduo, o 

crossover GBX introduz o esquema de Interação Social aplicado a geração de 

soluções localizadas entre o valor do alelo 𝑗 dos pais e do melhor global da iteração 

atual. A principal diferença quando comparado ao modo padrão, descrito na seção 

anterior, está na determinação dos intervalos mínimos e máximos de busca aplicados 

ao cálculo de pagamento 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆, bem como no esquema de geração do novo alelo 

𝑗. Neste cenário, os limites são determinados através da diferença entre o valor do 

alelo j relacionado ao progenitor (𝑃1 ou 𝑃2) e do melhor global da iteração atual 𝑃𝐺[𝑗]. 

O modo de explotação global (GBEM) deve obedecer alguns critérios de modo a 

garantir seu funcionamento: 

 A condição necessária para o uso do modo de explotação do melhor global é 

acionada quando a quantidade de iteração concluídas alcançar uma 

determinada porcentagem definida pelo usuário; 

 Após a inicialização, deve-se evitar a aplicação do modo para todos os 

indivíduos. Com base em avaliação empírica, recomenda-se uma proporção de 

80% / 20% no uso de GBEM na população. A medida é adotada com o objetivo 

                                                 
9 O ponto-limite é obtido através do ganho bruto, isto é, pelo somatório dos valores de pagamento de 
T, R, P, S, onde se define o limite entre explotação e exploração (intensificação e diversificação). A 
intensificação, que é uma busca local, ocorrerá entre o valor do somatório dos valores de pagamento 
de T, R, P, S e o valor dos alelos dos pais. Já a diversificação, ocorrerá entre o limite mínimo ou máximo 
até o valor do somatório dos valores de pagamento de T, R, P, S. 



68 
 

 

de evitar a compactação de todas as soluções em torno do melhor global, o 

que acarretaria em perda de diversidade. 

Define-se como estágio inicial do modo GBEM, a inicialização dos limites de busca 

em volta do melhor global 𝑃𝐺[𝑗], onde deve ser verificado se a diferença da distância 

entre os alelos 𝑗 do indivíduo e do melhor seja diferente de 0, e que os limites 

estabelecidos estejam dentro do espaço de busca associado aos alelos 𝑗. Este 

processo é detalhado na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Algoritmo de configuração do espaço de busca - Modo GBEM (PEREIRA 
et al., 2020). 

A Figura 3.9 mostra o esquema de marcação do espaço de busca em torno do 

melhor global 𝑃𝐺[𝑗] baseado no algoritmo da Figura 3.8, onde os limites são definidos 

através da distância dos indivíduos da melhor solução, podendo sofrer alterações 

caso o valor dessa diferença venha a ultrapassar o limite mínimo ou máximo do 

espaço de busca associado ao alelo 𝑗 ("MIN" Limite Inferior ou "MAX" Limite Superior). 
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Figura 3.9. Crossover GBX: capacidade de busca explotativa relacionada ao alelo 

do melhor global (PEREIRA et al., 2020).  

Os novos valores relacionados aos alelos dos descendentes da Figura 3.9, são 

gerados em um espaço menor, localizado entre o melhor global e o indivíduo 

progenitor (𝑃1 ou 𝑃2). Ainda sobre a inicialização do modo GBEM descrita no 

algoritmo (Figura 3.8) e na Figura 3.9, o procedimento de obtenção das diferenças, 



70 
 

 

bem como a demarcação do espaço de busca são definidos através das equações 

(23) a (25). 

 Cálculo de diferença baseado na distância entre os alelos 𝑗 do melhor global 

(𝑃𝐺[𝑗]) e indivíduo progenitor 𝑖 (𝑝1 ou 𝑝2), se dá através da diferença padrão 

𝑡𝐷𝑖𝑓𝐴 (23), diferença estocástica 𝑡𝐷𝑖𝑓𝐵 (24) e diferença final 𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗] (25). Definido 

pelo usuário em um intervalo de 0 até 1, a constante 𝜆 (Fator de Explotação) 

determina a percentagem da diferença a ser utilizada no estabelecimento dos 

limites mínimos e máximos. Para este trabalho, utilizou-se o valor de 𝜆 =  0.5, 

de modo que se explorasse com mais intensidade o espaço em torno do global 

best. 

𝑡𝐷𝑖𝑓𝐴 = 𝜆 × |𝑃𝑔[𝑗] − 𝑇𝑋[𝑖][𝑗]|, (23) 

𝑡𝐷𝑖𝑓𝐵 = 𝑈(0, 𝜆)  × |𝑃𝑔[𝑗]|, (24) 

𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗] = {
𝑡𝐷𝑖𝑓𝐴, 𝑠𝑒 𝑡𝐷𝑖𝑓𝐴  ≠ 0,
𝑡𝐷𝑖𝑓𝐵, 𝑠𝑒 𝑡𝐷𝑖𝑓𝐴 = 0.

 (25) 

 Cálculo dos limites mínimo e máximo baseado nos valores de diferença 

(𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗]). Caso o valor de limite ultrapasse os valores mínimos e máximos do 

espaço de busca correspondente a variável 𝑗, o modo GBEM altera tais limites 

violados para os valores padrões mínimos e máximos de 𝑗 (𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁 ou 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋). 

𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗] = {
𝑃𝑔[𝑗] − 𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗], 𝑠𝑒 𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗] ≤ 𝑃𝑔[𝑗],
𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗] − 𝑃𝑔[𝑗], 𝑠𝑒 𝐷𝑖𝑓[𝑖][𝑗] > 𝑃𝑔[𝑗],

 (26) 

𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗] = {
𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑗] − 𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗], 𝑠𝑒 𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗] ≥ 𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁,

𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁 − 𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗], 𝑠𝑒 𝑡𝑀𝑖𝑛[𝑖][𝑗] < 𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁,
 (27) 

𝑡𝑀𝑎𝑥[𝑖][𝑗] = 𝑃𝑔[𝑗] + 𝐷𝑖𝑓, (28) 

𝑀𝑎𝑥[𝑖][𝑗] = {
𝑡𝑀𝑎𝑥[𝑖][𝑗], 𝑠𝑒 𝑡𝑀𝑎𝑥[𝑖][𝑗] ≤ 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋,

𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋, 𝑠𝑒 𝑡𝑀𝑎𝑥[𝑖][𝑗] > 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋.
 (29) 

Após a inicialização dos limites, os estágios posteriores incluem a execução das 

disputadas de jogo por meio da Interação Social para obtenção de ganhos e por fim, 

a geração do novo indivíduo associado ao seu respectivo progenitor. Em relação ao 

processo de jogo, as equações para o cálculo de 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 são as mesmas descritas 
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na subseção anterior (equações (12) a (15)), tendo por diferença a obtenção dos 

limites mínimos e máximos, que no caso do modo GBEM, é realizado pelas equações 

(26) a (29). 

Vale ressaltar que o valor aleatório ∅[𝑖][𝑗] pode ser alterado conforme o tipo de 

cruzamento selecionado. Caso o método escolhido seja o GBX2, o cálculo de ∅[𝑖][𝑗] é 

modificado para receber um valor aleatório gerado por distribuição normal (𝑁(0, 1)), 

caso contrário, aplica-se a (16) padrão. 

No caso da geração dos indivíduos descendentes, o cálculo dos novos alelos 

𝑋[𝑖][𝑗] (sendo 𝑖 igual a 𝑝1 ou 𝑝2) é modificado para o uso no modo GBEM. As novas 

soluções utilizam os valores de ganho bruto, obtidos através da Interação Social, 

multiplicados por uma função de crescimento linear 𝜃 (30) com base na progressão 

das iterações 𝑡 até o seu valor máximo 𝑡𝑚𝑎𝑥. Essa função é similar aos cálculos de 

ponderação linear de fitness α e β, ambos apresentados em (8) e (9), e é utilizada de 

modo a forçar os indivíduos a explorar soluções mais próximas do melhor global nas 

primeiras execuções do modo GBEM, flexibilizando a busca na média em que as 

iterações se aproximam do final. 

𝜃 = 𝜃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − |(𝜃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝜃𝑒𝑛𝑑)
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
|. (30) 

Com base em testes realizados (avaliação empírica), recomenda-se que o intervalo 

para os valores de 𝜃 esteja entre 𝜃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡= 0.6 e 𝜃𝑒𝑛𝑑 = 1.0. Quanto menor os valores de 

𝜃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, mais próximos do melhor global as novas soluções (indivíduos) tendem a se 

estabelecer durante as primeiras iterações com o modo GBEM. Por fim, os novos 

indivíduos são gerados por (31). As informações relacionadas a direção são geradas 

aleatoriamente por (32). 

𝑋[𝑖][𝑗] = {
𝑇𝑋[𝑖][𝑗] + [𝜃 × 𝑍[𝑖][𝑗]], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = +1,

𝑇𝑋[𝑖][𝑗] − [𝜃 × 𝑍[𝑖][𝑗]], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1 .
 (31) 
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Onde: 

𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = {
−1, 𝑠𝑒 𝑈(0, 1) ≤ 0.5,

+1, 𝑠𝑒 𝑈(0, 1) > 0.5.
 (32) 

b) Modo de Espalhamento (SM - Scattering Mode):  

Para evitar uma rápida degradação da diversidade e possibilitar uma maior 

exploração do espaço de busca, o crossover GBX introduz um controle de 

espalhamento de indivíduos pelo espaço de soluções. Este controle consiste em 

submeter a população a uma probabilidade de que seus descendentes sejam 

posicionados aleatoriamente dentro do espaço de busca. 

Em relação a seleção de indivíduos a serem submetidos ao modo Scattering, 

aplica-se como base a constante de espalhamento 𝜌, definida pelo usuário e podendo 

assumir números entre 0 e 1. Com o objetivo de contornar uma degradação do 

processo de busca pelo espalhamento de um número elevado de indivíduos, bem 

como na diminuição de velocidade da convergência, recomenda-se o uso de valores 

baixos à constante 𝜌. 

O modo Scattering é acionado periodicamente a cada ciclo, que corresponde a 

uma fração do total de iterações. A Figura 3.10 ilustra o processo SM, onde 𝜔 

representa a quantidade de frações de iterações que compõe um ciclo e 𝑐𝑜𝑛𝑡 a 

variável contadora de iterações dentro do respectivo ciclo. 

 

Figura 3.10. Algoritmo modo Scattering (PEREIRA et al., 2020). 

A operação responsável pela geração dos descendentes no modo SM é descrita 

através de (33), onde 𝑈(𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁, 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋) representa um valor aleatório uniforme 

gerado entre o limite mínimo (𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁) e máximo (𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋) do alelo 𝑗. 
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𝑋[𝑖][𝑗]] = 𝑈 − (𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁, 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋). (33) 

3.4.2 GBX2 (Game-Based Crossover 2): Uma versão alternativa do 

GBX. 

Tomando por base o uso de variáveis aleatórias geradas por distribuição normal 

(𝑁(0, 1)) e inserida junto aos ganhos brutos de cada rodada da disputa durante a 

Interação Social, o crossover GBX2 aplica o pagamento 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆 de modo a permitir 

situações de ganhos e perdas a cada rodada de disputa entre os progenitores 𝑝1 e 

𝑝2. 

Nesse cenário, o cálculo de somatório associado aos valores de pagamento 

obtidos durante o jogo, expresso em (21), poderá receber valores negativos, 

implicando assim em uma subtração dos ganhos acumulados. Tal característica é 

possível devido ao uso de valores gerados por distribuição normal (𝑁(0, 1)) 

(MARTINO et al., 2012; PETR et al., 2010), os quais podem assumir valores menores 

do que 0. A implementação do gerador de valores aleatórios com base em distribuição 

gaussiana normal utilizada nesta tese (𝑁(𝜇, 𝜎2), onde μ = 0 e σ = 1) é baseada no 

método de Box-Muller, o qual produz um par de números aleatórios normais padrão e 

independentes com base em um par de números gerados uniformemente (𝑈(0, 1)). 

A Figura 3.11 ilustra o esquema de Interação Social e o somatório dos ganhos, os 

quais serão utilizados na geração do novo alelo 𝑗 correspondente ao descendente do 

progenitor 𝑃1 ou 𝑃2. Cada indivíduo representa uma solução aplicada a um problema 

bi-dimensional, onde os limites mínimos e máximos aplicados no pagamento 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆 

são 𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁 e 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋, respectivamente. 

No que tange as diferenças entre os cruzamentos GBX e GBX2, destacam-se as 

seguintes alterações: 

 Cálculo de direcionamento: Dada a possibilidade de que os ganhos totais 

obtidos por Interação Social (𝑍[𝑖][𝑗]) possam vir a apresentar valores negativos, 

o sentido de deslocamento associado ao alelo 𝑗 dos descendentes é definido 

através do valor de ganho ao final da disputa de jogo. Nesse cenário, descarta-

se a equação (11), utilizada no método GBX, para obtenção de direcionamento 

(𝛻𝑋[𝑖][𝑗]). 
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Figura 3.11. Esquema do processo de jogo (crossover GBX2) (PEREIRA et al., 

2020). 

  



75 
 

 

 Ganhos brutos como valor de deslocamento: Diferente do método GBX, 

onde os ganhos 𝑍[𝑖][𝑗] são utilizados como limitadores entre exploração e 

explotação, o esquema adotado em GBX2 define os ganhos acumulados em 

𝑍[𝑖][𝑗] como sendo a intensidade de deslocamento no espaço de busca a partir 

do alelo 𝑗 do respectivo progenitor; 

 Explotação aplicada aos indivíduos: O método de Interação Social presente 

no método GBX2 tende a gerar valores de pagamento reduzidos graças ao uso 

de 𝑁(0, 1) a cada rodada, forçando assim a criação de descendentes, cuja as 

soluções codificadas são obtidas através da intensificação em torno do alelo 𝑗 

de seus respectivos progenitores (𝑝1 e 𝑝2). Também é possível controlar a 

distância na qual o alelo 𝑗 do novo indivíduo estará em relação ao seu 

antecessor, através do uso de funções de crescimento/decrescimento linear. 

No que tange as modificações realizadas nos cálculos de 𝑇, 𝑅, 𝑃, 𝑆, o crossover 

GBX2 utiliza um esquema de pagamento onde o fator de perturbação ∅[𝑖][𝑗] é obtido 

através de um gerador de número aleatório por distribuição normal (𝑁(0, 1)) e descrita 

em(38). 

Outra importante mudança ocorre na diferença entre os limites mínimos e 

máximos, que no caso de GBX2, é um valor fixo e estabelecido através da subtração 

entre 𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 e 𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁, que permite valores de ganhos os quais correspondam a 

todo espaço de busca associado ao alelo j. ressalta-se que os pesos fixos encontrados 

nos cálculos de 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 ({0.4, 0.3, 0.2, 0.1}) definem a porcentagem máxima aplicada 

a diferença dos limites mínimos e máximos, pois, nas equações 𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 

apresentadas, a distribuição máxima da diferença dos limites é de 40% para 𝑇; 30% 

para 𝑅; 20% para 𝑃; e 10% para 𝑆. As equações (34) a (37) mostram os cálculos de 

𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 aplicados ao crossover GBX2. 

𝑇[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 −𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁| ×0.4)

𝑁𝑅𝑜
], (34) 

𝑅[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 −𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁| ×0.3)

𝑁𝑅𝑜
], (35) 

𝑃[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 −𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁| ×0.2)

𝑁𝑅𝑜
], (36) 
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𝑆[𝑖][𝑗] = ∅[𝑖][𝑗] × [
(|𝑋[𝑗]𝑀𝐴𝑋 −𝑋[𝑗]𝑀𝐼𝑁| ×0.1)

𝑁𝑅𝑜
]. (37) 

Onde: 

∅[𝑖][𝑗] = 𝑁(0, 1). (38) 

Após a execução da disputa de jogo via Interação Social, obtém-se o pagamento 

total (𝑍[𝑖][𝑗]) através do somatório descrito em (39), onde 𝑃𝑎𝑦[𝑖][𝑟] representa o valor 

𝑇, 𝑃, 𝑅, 𝑆 aplicado ao indivíduo 𝑖 na rodada 𝑟, cuja as combinações de comportamento 

(cooperação ou traição – Tabela 2.1) são descritas em (19) e (20). Ressalta-se que o 

cálculo de pagamento total aplicado ao crossover GBX2 é semelhante ao encontrado 

no método GBX de (21). No caso do crossover GBX2, o procedimento de jogo é 

ilustrado pela Figura 3.10. 

𝑍[𝑖][𝑗] = ∑ 𝑃𝑎𝑦[𝑖][𝑟]
𝑁𝑅𝑜−1
𝑟=0 . (39) 

Com base no pagamento acumulado (𝑍[𝑖][𝑗]), determina-se em (40) a direção de 

deslocamento do alelo 𝑗 do novo indivíduo, que retrata o cálculo de direcionamento 

exclusivo para o crossover GBX2. Caso o valor total obtido em 𝑍[𝑖][𝑗] seja negativo, a 

nova solução a ser armazenada no alelo 𝑗 do descendente será menor do que a 

encontrada em seu respectivo progenitor (𝑝1 ou 𝑝2). Caso contrário, será maior ou 

igual ao mesmo. 

𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] ={
−1, 𝑠𝑒 𝑍[𝑖][𝑗] < 0,

+1, 𝑠𝑒 𝑍[𝑖][𝑗] ≥ 0.
 (40) 

Antecedendo a geração dos novos indivíduos, o método GBX2 utiliza uma função 

de crescimento/decrescimento linear (�̅�) de modo a definir um peso a ser aplicado 

junto ao ganho obtido (𝑍[𝑖][𝑗]]) após a disputa por jogo. Tal função tem por objetivo o 

controle gradual da distância dos novos indivíduos em relação ao seu respectivo 

progenitor. Uma variação crescente de �̅� implica no afastamento dos descendentes 

em relação ao seu predecessor, enquanto que uma variação decrescente tende a 

gerar soluções mais próximas de seus pais (𝑝1 ou 𝑝2). A função de controle aplicada 

a distância da nova solução é descrita por (41). 
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�̅� = �̅�𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − |(�̅�𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − �̅�𝑒𝑛𝑑)
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
|. (41) 

Ao final do processo, a geração dos novos indivíduos (método padrão) é 

executada através de (42). 

𝑋[𝑖][𝑗] = {
𝑇𝑋[𝑖][𝑗] + [�̅� × 𝑍[𝑖][𝑗]], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = −1,

𝑇𝑋[𝑖][𝑗] − [�̅� × 𝑍[𝑖][𝑗]], 𝑠𝑒 𝛻 𝑋[𝑖][𝑗] = +1 .
 (42) 

Considerando as modificações realizadas, pode-se afirmar que o método GBX2 

possui uma capacidade de exploração limitada em detrimento da explotação aplicada 

na solução representada pelos pais. Caso haja necessidade de gerar soluções mais 

distantes dos progenitores, é possível configurar a função �̅� (41) de modo que os 

limites representados pelas constantes �̅�𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 e �̅�𝑒𝑛𝑑 apresentem valores acima de 1. 

Em relação aos modos de explotação GBEM e SM, o crossover GBX2 não 

introduz alterações a esses métodos, fazendo uso de tais recursos de forma similar 

ao crossover GBX. 

3.5 Implementação em CUDA 

Todos os algoritmos propostos nesta tese, incluindo outros métodos de 

cruzamento utilizados para análise comparativa (AX, UX, BLX-α), são implementados 

em linguagem C com a API CUDA, que é uma API para programação paralela 

massiva. No ambiente de programação CUDA-C, utiliza-se a arquitetura de 

processamento disponível nas GPUs, de modo a distribuir as tarefas entre milhares 

de threads, que são organizadas de maneira uniforme nos blocks e o conjunto desses 

blocks são os grids, que são configurados em uma função específica (kernel), 

conforme foi abordado na Seção 2.3. 

A Figura 3.12 ilustra a organização de uma estrutura bidimensional de threads e 

blocks em um grid. Onde as constantes M, N, O e P representam as seguintes 

informações: Número de linhas de threads (N); Número de colunas de threads (O); 

Número de linhas de blocks (M); e Número de colunas de blocks (P). 
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Figura 3.12. Threads e blocks em um programa CUDA, adaptado de NVIDIA (2019). 

A principal vantagem no uso do paradigma GPGPU em meta-heurísticas 

bioinspiradas está na elevada quantidade de threads disponíveis, tornando assim 

possível a execução concorrente do processo de otimização para uma elevada carga 

de soluções (PETR et al., 2010; SOUZA et al., 2014; TAN, 2016). Com a estrutura de 

distribuição de threads, a arquitetura CUDA permite a organização de múltiplas 

populações em blocks, o que viabiliza a criação de diferentes topologias de 

comunicação entre diferentes grupos de indivíduos. 

Em relação as soluções implementadas, todos os procedimentos que compõe os 

AGs, incluindo os jogos por Interação Social, são encapsulados em um único grid uni-

dimensional. A configuração de distribuição de 𝑁 threads em cada block segue 

relações de cardinalidade10 específicas para cada tarefa, que são as relações 

estabelecidas de modo a evitar problemas envolvendo dependência de dados ou “race 

conditions”, expostas na Figura 3.13. É importante ressaltar que cada índice de block 

(𝑘) representa uma população (ou ilha) diferente, sendo 𝑖 o índice de thread e 𝑀 o 

número máximo de block em um grid.  

                                                 
10Índice de threads e blocks (threadIdx:x e blockIdx:x); Sincronização de threads 

(__syncthreads()) - Código CUDA-C. 
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Figura 3.13. Distribução de threads e blocks para cada estágio dos AGs 

implementados sob a arquitetura CUDA. 
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Onde: 

 Interação Social (Social Interaction): Uma thread, dois indivíduos (jogo); 

 Seleção (Selection): Uma thread, um indivíduo; 

 Cruzamento (Crossover): Uma thread, dois indivíduos (reprodução); 

 Mutação (Mutation): Uma thread, um indivíduo; 

Neste sentido, a Figura 3.14 mostra o esquema de organização dos componentes 

associados aos AGs implementados, bem como dos algoritmos propostos GASI (P), 

GASI (S) e dos métodos de crossover GBX/GBX2. 

 

Figura 3.14. Estrutura dos AGs implementados sob a arquitetura CUDA. 
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De modo geral, todos os algoritmos propostos nesta tese são organizados em um 

único programa, o qual separa todas as implementações. A estrutura implementada 

permite a adição de funções de maneira modular, de modo que seja possível 

configurar diferentes tipos de AGs.  

É importante frisar que o GASI foi projetado para rodar sistemas multi-ilhas sob a 

arquitetura CUDA (Figura 3.13). Após a execução do algoritmo paralelo, os melhores 

globais são compartilhados entre as ilhas por meio de uma rotina CUDA, considerando 

os seguintes passos: 

1. Executar as ilhas em paralelo; 

2. Comparar os melhores globais das ilhas; 

3. Sobrescrever ou compartilhar essas informações entre as ilhas na próxima 

geração. 

Por fim, embora a arquitetura CUDA apresente vantagens na implementação de 

algoritmos paralelos, é preciso destacar os limites na quantidade de indivíduos 

associada ao número máximo de threads para cada block. Devido a limitações de 

hardware e considerando a abordagem utilizada (Figuras 3.13 e 3.14), a quantidade 

máxima de soluções por população (ilhas) é restrita a 512 ou a 1024 indivíduos. 

3.6 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo, foram explanados os tópicos sobre o processo de interação social 

aplicado no controle de pressão seletiva para algoritmos genéticos paralelo. Mediante 

a apresentação da visão geral, da proposição da tese, do enfoque a respeito da 

construção do GASI e sobre os métodos GBX, onde aludiu-se informações sobre os 

modos GBEM e SM, e GBX2, apresentou-se, por fim, os subsídios sobre a 

implementação dos algoritmos em CUDA. 

No próximo capítulo, serão apresentadas as aplicações e implicações a respeito 

dos estudos de casos implementados nesta tese, os quais incluem dez problemas de 

engenharia com restrição, todos amplamente conhecidos e divulgados pela literatura 

científica. 
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4 APLICAÇÕES E IMPLICAÇÕES 

Para a realização dos testes e avaliação do impacto da Interação Social nos AGs, 

são empregados dez funções de benchmark restritivas, provenientes do campo da 

engenharia, amplamente presentes na literatura científica (GARG, 2019; YASOJIMA 

et al., 2019). 

Em problemas de otimização, um atributo comum presente na área de engenharia 

são as restrições (RAVINDRAN et al., 2006). Elas se associam ao intervalo que uma 

variável pode possuir ou a relação existente entre as variáveis manipuladas. Assim, 

um problema de otimização global com restrições é formalizado com base em (43) e 

(44) (YANG, 2010): 

min
𝑋∈ℝ𝑛

𝑓(𝑥) = 𝑓𝑟𝑒(𝑥). (43) 

Sujeito a: 

𝐺𝑟𝑒(𝑥)  ≤  0, (44) 

ℎ𝑟𝑒(𝑥)  =  0. (45) 

onde 𝑓𝑟𝑒(𝑥) é a função objetivo e 𝑓𝑟𝑒(𝑥) ∶ ℝ
𝑛 → ℝ, 𝐺𝑟𝑒(𝑥) ∶ ℝ

𝑛 → ℝ é a função com 

restrição de desigualdade; ℎ𝑟𝑒(𝑥) ∶ ℝ
𝑛 → ℝ é a função com restrição de igualdade; e 

𝑟𝑒 representa o índice da restrição. 

Foram implementados cinco métodos de crossover no contexto deste trabalho, 

dois associados a proposta (GBX, GBX2) e três para efeito de comparação (AX, UX, 

BLX-α). Para cada um deles, são utilizadas três versões distintas da estratégia de 

seleção, a saber: AG clássico com torneio, AG com torneio baseado em Interação 

Social na População (GASI (P)) e AG com torneio baseado em Interação Social restrito 

a Seleção (GASI (S)). As configurações de parâmetros utilizadas nos testes são 

expostas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1. Relação de parâmetros dos algoritmos (PEREIRA et al., 2020). 

 Parâmetro Valor 

Todos os Algoritmos 

Número de Experimentos 60 

Número de Iterações 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 200 

Número de Indivíduos 𝑁𝑖𝑛𝑑 = 500 

Taxa de Cruzamento 0.9 (90%) 

Taxa de Mutação 0.15 (15%) 

Quantidade de Avaliações 𝑁𝑝𝑜𝑝 = 2 

GASI (P) 

GASI (S) 

Rodadas por Jogo 𝑁𝑟𝑜 = 10 

Taxa de Jogo 0.6 (60%) 

Limites: 

Função α 

𝛼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 0.5 

𝛼𝑒𝑛𝑑 = 1.0 

Limites: 

Função β 

𝛽𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 0.9 

𝛽𝑒𝑛𝑑 = 0.3 

Modo GBEM 

Fator de Explotação (λ) 0.7 (70%) 

Limites: 

Fator de Explotação (θ) 

𝜃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 1.0 

𝜃𝑒𝑛𝑑 = 0.5 

Modo Scattering 
Taxa de Espalhamento (ρ) 0.1 (10%) 

Quantidade de Ciclos 𝜔 = 4 

Crossover GBX2 
Limites: 

Ponderação de ganho (�̅�) 

�̅�𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 1.0 

�̅�𝑒𝑛𝑑 = 0.5 

 

Para os problemas de minimização, a fitness Total admite valores negativos, pois, 

é um parâmetro de comparação final entre os indivíduos. Portanto, se o valor de 

pagamento obtido no jogo for maior do que a fitness Real, o valor da fitness Total terá 

como possibilidade de resultado um valor negativo. 

Os testes foram efetuados em um Apple MacBook Pro mid-2012, Sistema 

Operacional macOS Sierra 10.12.6 com o driver CUDA operando na versão 9.1. As 

demais configurações de hardware são: 

 GPU NVIDIA GeForce GT 650M 1024 MB VRAM GDDR5 com clock de 900 

MHz e 384 CUDA Cores; 

 CPU Intel Core i7 “Ivy Bridge” de 2.9 GHz; 

 16 GB de memória RAM DDR3L com clock de 1600 MHz. 
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4.1 TBT (Three Bar Truss Design) 

Consiste no problema de otimização de uma função bidimensional (𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2}), 

a qual representa o volume sujeito a restrições de tensão em cada lado dos membros 

da treliça (GARG, 2019; GANDOMI et al., 2013; ZHANG et al., 2008). As variáveis de 

projeto do TBT (Figura 4.1) são as áreas transversais (𝑥1, 𝑥2) com comprimento de 

haste (𝐿) e força (𝑃). 

 

Figura 4.1. Problema TBT (RAY e SAINI, 2001). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) = (2√2 𝑥1 + 𝑥2) × 𝐿. (46) 

Sujeito a: 

𝑔1 =
√2 𝑥1 + 𝑥2

√2 𝑥1
2 + 2𝑥1𝑥2

𝑃 − 𝜎 ≤ 0, (47) 

𝑔2 =
𝑥2

√2 𝑥1
2 + 2𝑥1𝑥2

𝑃 − 𝜎 ≤ 0, (48) 

𝑔3 =
1

𝑥1 + √2 𝑥2
𝑃 − 𝜎 ≤ 0. 

(49) 

No TBT, o conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2} possui os seguintes limites: 0 ≤ {𝑥1, 𝑥2} ≤ 

1, onde 𝐿 =  100 cm, 𝑃 =  2 KN/cm2, 𝜎 =  2 KN/cm2. 
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4.2 HNO (Himmelblau Nonlinear Optimization) 

Proposto originalmente por Himmelblau (1972), consiste em um problema de 

otimização não-linear amplamente utilizado na literatura (HIMMELBLAU, 1972; 

GARG, 2019; DIMOPOULOS, 2007; HE et al., 2004; DEB, 2000). Com duas 

 versões, HNO1 e HNO2, o problema é composto por um conjunto de cinco 

variáveis de design 𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5}, três restrições e três condições aplicadas 

as restrições g. 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) =5.3578547𝑥3
2 + 0.8356891𝑥1𝑥5 + 37.293239𝑥1 − 40792.141. (50) 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) =  85.334407 +  0.0056858𝑥2𝑥5 + 𝑉𝑥1𝑥4 − 0.0022053𝑥3𝑥5, (51) 

𝑔2(𝑥) =  80.51249 +  0.0071317𝑥2𝑥5 + 0.0029955𝑥1𝑥2 − 0.0021813𝑥3
2, (52) 

𝑔3(𝑥) =  9.300961 +  0.0047026𝑥3𝑥5 + 0.0012547𝑥1𝑥3 − 0.0019085𝑥3𝑥4, (53) 

𝑉 = {
0.0006262 𝑠𝑒 HNO1,
0.0002600 𝑠𝑒 HNO2.

 (54) 

Para cada restrição, aplica-se as condições: 0 ≤ 𝑔1(𝑥)  ≤ 92; 90 ≤ 𝑔2(𝑥)  ≤ 110; 

20 ≤ 𝑔3(𝑥)  ≤ 25. Os limites relacionados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5} 

para HNO1 e HNO2 são: 78 ≤ 𝑥1 ≤ 102; 33 ≤ 𝑥2 ≤ 45; 27 ≤ {𝑥3, 𝑥4, 𝑥5} ≤ 45. 

4.3 DPV (Design of a Pressure Vessel) 

O problema DPV possui duas versões, DPV1 e DPV2, que apresentam quatro 

restrições e quatro variáveis de projeto associadas (Figura 4.2) (SANDGREN, 1990; 

KANNAN e KRAMER, 1994; CAGNINA et al., 2008; GARG, 2014; GARG, 2015): 

Espessura do vaso de pressão (𝑇𝑠 =  𝑥1), espessura da cabeça (𝑇ℎ =  𝑥2), raio interno 

do vaso (𝑅 = 𝑥3) e comprimento do vaso sem cabeça (𝐿 =  𝑥4). Os vetores de 

variáveis são expressos em polegadas por 𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4}. 
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Figura 4.2. Problema DPV (SANDGREN, 1990). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) =0.6224𝑥1𝑥3𝑥4 + 1.7781𝑥2𝑥3
2 + 3.1661𝑥1

2𝑥4 + 19.84𝑥1
2𝑥3. (55) 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) = − 𝑥1 +  0.0193𝑥3 ≤ 0, (56) 

𝑔2(𝑥) = − 𝑥2 +  0.00954𝑥3 ≤ 0, (57) 

𝑔3(𝑥) = − 𝑥3
2𝑥4 −

4

3
𝜋𝑥3

3 +  1296000 ≤ 0, (58) 

𝑔4(𝑥) =𝑥4 −  240 ≤ 0. (59) 

Os limites aplicados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4} associados ao DPV1 

são: 1 × 0.0625 ≤ {𝑥1, 𝑥2} ≤ 99 × 0.0625; 10 ≤ {𝑥3, 𝑥4} ≤ 200. Para o DPV2, o limite 

superior de 𝑥4 é estendido para 240. Assim, as variáveis 𝑥𝑗 são delimitadas conforme 

as relações: 1 × 0.0625 ≤ {𝑥1, 𝑥2} ≤ 99 × 0.0625; 10 ≤ 𝑥3 ≤ 200; 10 ≤ 𝑥4 ≤ 𝟐𝟒𝟎. 

4.4 SRD11 (Speed Reducer Design with 11 Constraints) 

Proposto por Golinski (1973), o problema SRD11 objetiva minimizar a função 𝑓(𝑥) 

associada a um sistema de controle de velocidade (Figura 4.3). Nesse problema, há 

onze restrições e sete variáveis 𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7}: Largura da face (𝑏 = 𝑥1) 

módulo de dentes (𝑚 = 𝑥2); número de dentes no pinhão (𝑧 = 𝑥3); comprimento do 

eixo 1 entre o rolamento (𝑙1 = 𝑥4); comprimento do eixo 2 entre o rolamento (𝑙2 = 𝑥5); 

diâmetro do eixo 1 (𝑑1 = 𝑥6); diâmetro do eixo 2 (𝑑2 = 𝑥7). 
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Figura 4.3. Problema SRD11 (GANDOMI et al., 2013). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) =0.785𝑥1𝑥2
2(3.3333𝑥3

2 + 14.9334𝑥3 − 43.0934) − 1.508𝑥1(𝑥6
2 +

𝑥7
2) + 7.477(𝑥6

3 + 𝑥7
3) + 0.7854(𝑥4𝑥6

2 + 𝑥5𝑥7
2). 

(60) 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) =
27

𝑥1𝑥2
2𝑥3

− 1 ≤ 0, (61) 

𝑔2(𝑥) =
397.5

𝑥1𝑥2
2𝑥3

2 − 1 ≤ 0, (62) 

𝑔3(𝑥) =
1.93𝑥4

3

𝑥2𝑥3𝑥6
4 − 1 ≤ 0, (63) 

𝑔4(𝑥) =
1.93𝑥5

3

𝑥2𝑥3𝑥7
4 − 1 ≤ 0, (64) 

𝑔5(𝑥) =

√(
745𝑥4
𝑥2𝑥3

)
2
+1.69×106

110𝑥6
3 − 1 ≤ 0, 

(65) 

𝑔6(𝑥) =

√(
745𝑥5
𝑥2𝑥3

)
2
+157.5×106

85𝑥7
3 − 1 ≤ 0, 

(66) 

𝑔7(𝑥) =
𝑥2𝑥3

40
− 1 ≤ 0, (67) 

𝑔8(𝑥) =
5𝑥2

𝑥1
− 1 ≤ 0, (68) 
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𝑔9(𝑥) =
𝑥1

12𝑥2
− 1 ≤ 0, (69) 

𝑔10(𝑥) =
1.5𝑥6+1.9

𝑥4
− 1 ≤ 0, (70) 

𝑔11(𝑥) =
1.1𝑥7+1.9

𝑥5
− 1 ≤ 0. (71) 

Os limites aplicados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7} e associados 

ao SRD11 são: 2.6 ≤ 𝑥1 ≤ 3.6; 0.7 ≤ 𝑥2 ≤ 0.8; 17 ≤ 𝑥3 ≤ 28; 7.3 ≤ 𝑥4 ≤ 8.3; 7.8 ≤

𝑥5 ≤ 8.3; 2.9 ≤ 𝑥6 ≤ 3.9; 5.0 ≤ 𝑥7 ≤ 5.5. 

4.5 MWTCS (Minimization of the Weight 

Oftension/Compression Spring) 

Descrito por Belegundu e Arora (1985) e Arora (2004) (Figura 4.4), o problema 

consiste em minimizar o peso de uma mola de tensão/compressão sobre uma mola, 

sujeito a quatro restrições de deflexão mínima, tensão de cisalhamento, frequência de 

surto e limites de diâmetro externo. As variáveis de projeto são o diâmetro médio da 

bobina (𝐷, 𝑥1), o diâmetro do fio (𝑑, 𝑥2) e o número de bobina ativa (𝑃, 𝑥3). 

 

Figura 4.4. Problema MWTCS (ARORA, 2004). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) = (𝑥3 + 2)𝑥2𝑥1
2. (72) 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) =1 −
𝑥2
3𝑥3 

71785𝑥1
4 ≤ 0, (73) 

𝑔2(𝑥) =
4𝑥2

2−𝑥1𝑥2

12566(𝑥2𝑥1
3−𝑥1

4)
+

1

5108𝑥1
2 − 1 ≤ 0, (74) 
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𝑔3(𝑥) =1 −
140.45𝑥1

𝑥2
2𝑥3

≤ 0, (75) 

𝑔4(𝑥) =
𝑥1+𝑥2

1.5
− 1 ≤ 0. (76) 

Os limites aplicados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3} e associados ao MWTCS 

são: 0.05 ≤ 𝑥1 ≤ 2; 0.25 ≤ 𝑥2 ≤ 1.3; 2 ≤ 𝑥3 ≤ 15. 

4.6 TCD (Tubular Column Design) 

Trata-se de um problema bidimensional (𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2}) (Figura 4.5), cuja as 

variáveis submetidas a otimização, em centímetros, são: Diâmetro médio da coluna 

(𝑑 = 𝑥1); espessura da coluna (𝑡 = 𝑥2). O objetivo é projetar uma coluna uniforme de 

seção tabular, com comprimento (𝐿 = 250 cm) a um custo mínimo, de modo a 

transportar uma carga compressiva (𝑃 = 2500 kgf). As constantes associadas a coluna 

são: Tensão de escoamento (𝜎𝑥 = 500 kgf/cm2); módulo de elasticidade (𝐸 = 0.85 × 

106 kgf/cm2); densidade (𝜌 = 0.0025 kgf/cm2). 

 

Figura 4.5. Problema TCD (GAO et al., 2020). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) =9.82𝑑𝑡 + 2𝑑. (77) 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) =
𝑃

𝜋𝑑𝑡𝜎𝑥
− 1 ≤ 0, (78) 
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𝑔2(𝑥) =
8𝑃𝐿²

𝜋³𝐸𝑑𝑡(𝑑2+𝑡²)
− 1 ≤ 0, (79) 

𝑔3(𝑥) = (𝑑 × 0.5)
−1 − 1 ≤ 0, (80) 

𝑔4(𝑥) = (0.07142857142 × 𝑑) − 1 ≤ 0, (81) 

𝑔5(𝑥) = (𝑡 × 5)
−1 − 1 ≤ 0, (82) 

𝑔6(𝑥) = (1.25 × 𝑡) − 1 ≤ 0. (83) 

Os limites aplicados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2} e associados ao TCD são: 

2.0 ≤ 𝑥1 ≤ 14.0; 0.2 ≤ 𝑥2 ≤ 0.8. 

4.7 WBD (Welded Beam Design) 

Mirando-se a encontrar o custo mínimo de fabricação de uma viga soldada (Figura 

4.6), sujeita a condições de tensão de cisalhamento (𝜏), tensão de flexão na viga (𝜃), 

carga de flambagem na barra (𝑃𝑐), deflexão final da viga (𝛿) e restrições laterais, o 

problema WBD é composto por quatro variáveis (𝑥𝑗 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4}), as quais são 

submetidas ao processo de otimização: Espessura da solda (ℎ = 𝑥1), comprimento da 

junta soldada (𝑙 = 𝑥2); largura da viga (𝑡 = 𝑥3); espessura da viga (𝑏 = 𝑥4). 

 

Figura 4.6. Problema WBD (YASOJIMA et al., 2019). 

Foram utilizadas duas versões, WBD1 e WBD2, onde a primeira versão apresenta 

seis restrições, e a segunda adiciona uma sétima restrição acompanhada de 
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alterações nos cálculos de deflexão (𝛿(𝑥)), flambagem ((𝑃𝑐(𝑥)) e momento polar de 

inércia (𝐽(𝑥)). 

min
𝑥 ∈ 𝑆

𝑓(𝑥) =1.104771𝑥1
2𝑥2 + 0.04811𝑥3𝑥4(14 + 𝑥2). (77) 

 

Sujeito a: 

𝑔1(𝑥) = 𝜏(𝑥) − 𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 0, (78) 

𝑔2(𝑥) =𝜎(𝑥) − 𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 0, (79) 

𝑔3(𝑥) =𝑥1 − 𝑥4 ≤ 0, (80) 

𝑔4(𝑥) =0.125 − 𝑥1 ≤ 0, (81) 

𝑔5(𝑥) =𝛿(𝑥) − 0.25 ≤ 0, (82) 

𝑔6(𝑥) =𝑃 − 𝑃𝑐(𝑥) ≤ 0. (83) 

Para a versão WBD2, introduz-se a restrição (𝑔7(𝑥)): 

𝑔7(𝑥) =0.10471𝑥1
2 + 0.04811𝑥3𝑥4(14+𝑥2) − 5 ≤ 0. (84) 

As constantes associadas aos problemas WBD1 e WBD2 são: Tensão de 

cisalhamento máxima permitida da solda (𝜏𝑚𝑎𝑥= 13600 psi); Tensão normal máxima 

permitida para o material da viga (𝜎𝑚𝑎𝑥 = 30000 psi); carga aplicada ao sistema (𝑃 = 

6000 lb); distância do substrato (𝐿 = 14 in); Módulo de cisalhamento para o material 

da viga (𝐺 = 12 × 106 psi); Módulo de Young (𝐸 = 30 × 106 psi). 

As equações fundamentais utilizadas nas restrições de WBD1 e WBD2 são: 

Tensão primária (𝜏1); Tensão secundária (𝜏2); Tensão de cisalhamento na solda 

(𝜏(𝑥)); Momento polar de inércia (𝐽(𝑥)); Momento de P sobre o centro de gravidade da 

configuração da solda (𝑅); Tensão normal na viga (σ(𝑥)); Deflexão da extremidade do 

feixe (𝛿(𝑥)); Carga de flambagem da barra (𝑃𝑐). 

𝜏1 = 𝑃 × (√2𝑥1𝑥2)
−1

. (85) 
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𝜏2 = [𝑅 (𝑃(𝐿 + (0.5𝑥2 )))] × 𝐽
−1. (86) 

𝜏(𝑥) = √𝜏1
2 + 2𝜏1𝜏2(𝑥2 × (2𝑅)−1) + 𝜏2

2. 
(87) 

𝐽(𝑥) =

{
 
 

 
 2{

𝑥1𝑥2

√2
[
𝑥2
2

12
+ (

𝑥1 + 𝑥3
2

)
2

]}          𝑠𝑒 WBD1

2 {√2𝑥1𝑥2 [
𝑥2
2

4
+(

𝑥1+𝑥3
2

)
2

]}       𝑠𝑒 WBD2

 (88) 

𝑅 = √0.25𝑥2
2 + [0.5(𝑥1+𝑥3)]2. (89) 

𝜎(𝑥) = 6𝑃𝐿 × (𝑥4𝑥3
4)−1. (90) 

𝛿(𝑥) = {
4𝑃𝐿3 × (𝐸𝑥3

3𝑥4)
−1 𝑠𝑒 WBD1,

6𝑃𝐿3 × (𝐸𝑥3
3𝑥4)

−1 𝑠𝑒 WBD2.
 (91) 

𝑃𝑐(𝑥) =

{
 
 
 

 
 
 4.013√

𝐸𝐺𝑥3
2𝑥4

6

36
𝐿2

(1 −
𝑥3
2𝐿
√
𝐸

4𝐺
)  𝑠𝑒 WBD1,

4.013𝐸√
𝑥3
2𝑥4

6

36
𝐿2

(1 −
𝑥3
2𝐿
√
𝐸

4𝐺
)     𝑠𝑒 WBD2.

 (92) 

Os limites aplicados ao conjunto de variáveis {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4} e associados ao WBD1 

e ao WBD2 são: 0.1 ≤ 𝑥1 ≤ 2; 0.1 ≤ 𝑥2 ≤ 10; 0.1 ≤ 𝑥3 ≤ 10; 0.1 ≤ 𝑥4 ≤ 2. 

4.8 Resultados 

Os resultados foram obtidos com base nas coletas 60 testes de execuções, 

realizadas para cada algoritmo. A implementação e a comparação foram realizadas 

entre os métodos de crossover BLX-α, AX, UX, com as abordagens GBX e GBX2 

propostas, de modo a permitir uma comparação mais explícita do desempenho, tanto 

em termos de convergência quanto em termos de diversidade de indivíduos dentro do 

espaço de busca. Os algoritmos implementados também são comparados com outras 

técnicas publicadas na literatura científica. 
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4.8.1 Tabelas Comparativas (Performance) 

As Tabelas 4.2 a 4.11 apresentam os dados associados ao valor de fitness: Mean 

(média), Median (mediana), Std. Dev. (desvio padrão), Best (melhor) e Worst (pior) 

fitness obtido. Os algoritmos implementados são submetidos a comparação com 

soluções previamente publicadas na literatura científica. 

Tabela 4.2. Resultados - Performance DPV1 (PEREIRA et al., 2020). 

DPV1 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 6425.76 6449.33 123.939 6107.8 6709.23 

BLX-α 6571.49 6583.24 126.254 6344.2 6810.4 

GBX2 5898.75 5896.3 7.77044 5887.99 5928.4 

GBX 6170.04 6149.27 112.395 5986.29 6547.9 

UX 6611.39 6610.85 201.203 6033.55 7208.54 

GASI 

AX (P) 6511.82 6506.43 136.604 6208.74 6809.37 

AX (S) 6505.36 6484.43 121.573 6234.79 6751.9 

BLX- α (P) 6592.03 6579.44 110.165 6368.37 6826.19 

BLX- α (S) 6612.09 6605.92 124.465 6355.8 6878.77 

GBX (P) 6242.33 6197.49 156.597 6030.96 6719.34 

GBX (S) 6175.81 6160.62 99.3560 6003.06 6489.71 

GBX2 (P) 5902.55 5900.36 8.97685 5888.68 5932.21 

GBX2 (S) 5899.98 5896.9 8.94115 5887.55 5928.26 

UX (P) 6560.21 6518.39 241.299 6111.16 7204.92 

UX (S) 6511.69 6511.05 265.148 5975.78 7156.27 

Outros 

CAGNINA ET AL. 
(2008) 

6092.04 NA 12.1725 6059.71 NA 

AKAY e 

KARABOGA (2012) 
6245.30 NA 205.000 6059.71 NA 

HE et al. (2004) 6289.92 NA 305.780 6059.71 NA 

COELHO (2012) 6440.37 6257.59 448.471 6059.72 7544.49 

RAO et al. (2011) 6059.71 NA NA 6059.71 NA 

MONTES AND 

COELLO (2005) 
6379.93 NA 2.1e+2 6059.70 6820.39 

EWEES AND ELAZIZ 
(2020) 

NA NA NA 6039.69 NA 

LIU et al. (2010) 6059.71 NA 1.0e-10 6059.71 6059.71 

HE E WANG (2007A) 6147.13 NA 86.4545 6061.07 6363.80 

COELLO e MONTES 
(2002) 

6177.25 NA 130.929 6059.94 6469.32 

HE E WANG (2007B) 6099.93 NA 86.2022 6059.71 6288.67 

DEB (1997) NA NA NA 6410.38 NA 

GUO et al. (2016) NA NA 6.34e+3 7206.64 NA 
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Tabela 4.3. Resultados - Performance DPV2 (PEREIRA et al., 2020). 

DPV2 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 6365.11 6368.73 104.526 6096.77 6572.29 

BLX-α 6508.09 6507.23 99.4988 6327.56 6805.68 

GBX2 5822.74 5818.75 12.3449 5806.07 5867.65 

GBX 6039.75 6024.67 90.7742 5890.46 6386.74 

UX 6555.21 6585.02 232.629 6025.47 6988.45 

GASI 

AX (P) 6389.44 6388.71 115.445 6061.46 6680.57 

AX (S) 6407.83 6422.67 126.758 6123.33 6708.46 

BLX- α (P) 6504.32 6500.7 123.629 6244.29 6851.84 

BLX- α (S) 6490.86 6467.3 122.828 6261.6 6804.74 

GBX (P) 6112.47 6099.48 96.0232 5941.19 6466.85 

GBX (S) 6099.37 6100.44 95.9718 5907.17 6283.49 

GBX2 (P) 5827.75 5820.32 17.5942 5806.63 5894.45 

GBX2 (S) 5822.18 5817.75 13.0542 5805.88 5881.23 

UX (P) 6549.07 6553.21 263.377 5914.6 7032.26 

UX (S) 6544.06 6535.23 220.782 6066.19 7103.53 

Outros 

DIMOPOULOS 
(2007) 

NA NA NA 5850.38 NA 

MAHDAVI (2007) NA NA NA 5849.76 NA 

GANDOMI (2011) 5937.33 NA 164.547 5850.38 6258.96 

HEDAR e 
FUKUSHIMA (2006) 

6164.58 NA 257.473 5868.76 NA 

ZHANG et al. (2019) 6261.41 NA 263.675 6059.71 1.5e+22 
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Tabela 4.4. Resultados - Performance HNO1 (PEREIRA et al., 2020). 

HNO1 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX -30530.8 -30534.1 37.943 -30632.0 -30408.3 

BLX-α -30302.6 -30304.7 48.851 -30402.9 -30210.1 

GBX2 -30363.7 -30348.1 80.065 -30636.7 -30183.7 

GBX -30544.1 -30548.4 46.277 -30627.8 -30392.9 

UX -30423.9 -30426.2 45.002 -30520.5 -30333.2 

GASI 

AX (P) -30519.9 -30518.4 40.072 -30622.8 -30440.5 

AX (S) -30522.9 -30524.4 42.431 -30595.6 -30389.4 

BLX- α (P) -30282.3 -30279.5 58.258 -30417.4 -30127.5 

BLX- α (S) -30305.9 -30313.9 66.165 -30455.4 -30165.4 

GBX (P) -30540.3 -30541 42.121 -30630.8 -30454.7 

GBX (S) -30532.7 -30532.9 46.167 -30619.1 -30418.1 

GBX2 (P) -30375.6 -30378.2 82.750 -30617.7 -30119.2 

GBX2 (S) -30359 -30353.6 64.665 -30605.9 -30221.2 

UX (P) -30407.8 -30406 43.889 -30600.8 -30319 

UX (S) -30427.5 -30430.6 50.089 -30589.1 -30301.6 

Outros 

HE et al. (2004) -30643.9 NA 70.043 -30665.53 NA 

DIMOPOULOS 
(2007) 

NA NA NA -30665.54 NA 

GANDOMI et al. 
(2013) 

NA NA 11.623 -30665.23 NA 

GARG (2014)* -30665.4 -30665.4 0.238 -30665.56 -30664.6 

* Melhores resultados encontrados por outras soluções. 
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Tabela 4.5. Resultados - Performance HNO2 (PEREIRA et al., 2020). 

HNO2 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX -30988.7 -30993.6 17.0628 -31016.1 -30933.7 

BLX-α -30800.2 -30802.3 39.4669 -30913.8 -30699.4 

GBX2 -30901.5 -30903.9 42.102 -31007.3 -30804.1 

GBX -31001.3 -31002.8 8.6901 -31011.2 -30965.1 

UX -30872.2 -30871.5 46.0051 -30998.4 -30771.1 

GASI 

AX (P) -30991.3 -30993.6 13.380 -31016.7 -30932.3 

AX (S) -30990.3 -30994 15.672 -31016.2 -30940.9 

BLX- α (P) -30780.4 -30779.8 48.860 -30898.8 -30700.4 

BLX- α (S) -30774.4 -30774.8 42.930 -30880.3 -30685.3 

GBX (P) -31004.9 -31005.4 10.400 -31016.4 -30966.9 

GBX (S) -31004.7 -31005.5 9.1718 -31017.8 -30971.7 

GBX2 (P) -30895.5 -30898.3 46.219 -30979.6 -30796.1 

GBX2 (S) -30890.2 -30908 54.419 -31008.2 -30743.2 

UX (P) -30888.6 -30889.9 34.813 -30958.6 -30780 

UX (S) -30882.9 -30881.8 33.965 -30946.8 -30790.4 

Outros 

SHI e EBERHART 
(1998) 

NA NA NA -31025.5 NA 

COELLO (2000ª) NA NA NA -30810.3 NA 

COELLO (2000b) -30984.2 -31017.2 73.633 -31020.8 -30792.4 

GARG (2014)* -31025.5 -31025.5 0.0153 -31025.5 -31025.4 

* Melhores resultados encontrados por outras soluções. 
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Tabela 4.6. Resultados - Performance SRD11 (PEREIRA et al., 2020). 

SRD11 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 3009.93 3006.25 26.149 2956.28 3069.31 

BLX-α 2894.42 2894.39 0.0090 2894.39 2894.46 

GBX2 2895.16 2894.92 2.7710 2894.51 2899.35 

GBX 2905.9 2905.61 2.4806 2901.39 2910.97 

UXAB 3294.5 2898.79 1016.1 2897.37 6022.81 

GASI 

AX (P) 3005.11 3006.66 19.247 2962.24 3049.24 

AX (S) 3009.96 3005.39 27.801 2958.12 3068.38 

BLX- α (P) 2894.53 2894.52 0.0363 2894.47 2894.67 

BLX- α (S) 2894.45 2894.45 0.0163 2894.42 2894.49 

GBX (P) 2908.14 2907.84 3.1969 2899.86 2917.65 

GBX (S) 2907 2906.89 2.9259 2900.65 2914.33 

GBX2 (P) 2897.71 2896.53 4.8824 2894.66 2906.5 

GBX2 (S) 2896.92 2896.01 3.9028 2894.57 2905.38 

UX (P)AB 3147.17 2898.84 834.25 2898.20 6022.43 

UX (S)AB 2993.54 2899.33 750.641 2898.01 8759.32 

Outros 

MONTES et al. (2003) 3088.77 NA NA 3025.00 3078.59 

AKHTAR et al. (2002) 3012.12 NA NA 3008.08 3028.00 

RAY e LIEW (2003) 3001.75 3001.75 4.0091 2994.74 3009.96 

ZHANG et al. (2008) 2994.47 2994.47 3.58e-12 2994.47 2994.47 

RAY e SAINI (2001)AC 2741.56 NA NA 2732.90 2757.85 

MOHAMMED (2017) 2994.47 2994.47 4.17e-12 2994.47 2994.47 

GONG et al. (2014) 2994.47 NA 7.93e-13 2994.47 2994.47 

MELO e CAROSIO 
(2013) 

2994.47 NA 2.81e-7 2994.47 2994.47 

GANDOMI et al. 
(2013) 

3007.19 NA 4.9634 3000.48 NA 

CAGNINA et al. 
(2008) 

2996.34 NA 0.00e+0 2996.35 NA 

KUANG et al. 
(1998)AC 

NA NA NA 2876.11 NA 

GARG (2019) 2894.71 2894.97 4.9e-4 2894.73 2895.03 

DHIMAN e KUMAR 
(2018) 

2997.48 2996.31 1.78091 2994.24 2999.09 

BRAJEVIC et al. 
(2010) 

2996.34 NA NA 2996.34 NA 

WANG et al. (2009) 2994.58 NA 3.3e2 2994.51 2994.65 

A Soluções inviáveis detectadas durante os experimentos. 
B Solução viável (sem violações). 
C Solução inviável (com violações). 
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Tabela 4.7. Resultados - Performance MWTCS (PEREIRA et al., 2020). 

MWTCS 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 0.013166 0.013160 0.0001670 0.0128653 0.013471 

BLX-α 0.013716 0.013735 0.0003060 0.0129191 0.014355 

GBX2 0.012707 0.012702 3.18404e-05 0.0126665 0.012923 

GBX 0.012816 0.012799 6.96977e-05 0.0127050 0.013012 

UX 0.014850 0.014506 0.001433 0.0128125 0.018921 

GASI 

AX (P) 0.013184 0.013168 0.0001762 0.0128072 0.013588 

AX (S) 0.013218 0.013219 0.0001651 0.0128959 0.013590 

BLX- α (P) 0.013803 0.013813 0.0002862 0.0131753 0.014419 

BLX- α (S) 0.013795 0.013843 0.0002517 0.0130439 0.014376 

GBX (P) 0.012807 0.012801 4.76678e-05 0.0127280 0.012924 

GBX (S) 0.012826 0.012815 5.80852e-05 0.0127198 0.013009 

GBX2 (P) 0.012738 0.012725 3.8622e-05 0.0126688 0.012840 

GBX2 (S) 0.012733 0.012721 4.20345e-05 0.0126673 0.012903 

UX (P) 0.015045 0.014968 0.001297 0.0130303 0.018217 

UX (S) 0.014441 0.013998 0.001257 0.0129389 0.017431 

Outros 

RAY e SAINI (2001) 0.015526 NA NA 0.013060 0.018992 

COELLO e MEZURA-
MONTES (2002) 

0.012742 NA 5.9000e-5 0.012681 0.012973 

MEZURA-MONTES e 
COELLO (2008) 

0.013461 NA 9.6600e-4 0.012698 0.164850 

HE e WANG (2007b) 0.012730 NA 5.1985e-5 0.012674 0.012924 

RAY e LIEW (2003) 0.012922 0.012922 5.9200e-4 0.012669 0.016717 

MIRJALILI (2015) NA NA NA 0.0126669 NA 

 



99 
 

 

Tabela 4.8. Resultados - Performance TBT (PEREIRA et al., 2020). 

TBT 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 263.928 263.922 1.76e-2 263.901212 263.978 

BLX-α 263.896 263.896 5.53e-4 263.895850 263.899 

GBX2 263.897 263.897 6.17e-4 263.8958433 263.898 

GBX 263.948 263.941 3.13e-2 263.912039 264.094 

UX 263.97 263.947 7.55e-2 263.898284 264.213 

GASI 

AX (P) 263.933 263.928 2.14e-2 263.898972 264.001 

AX (S) 263.936 263.93 2.04e-2 263.901323 263.979 

BLX- α (P) 263.896 263.896 7.11e-4 263.895904 263.9 

BLX- α (S) 263.896 263.896 7.54e-4 263.895887 263.901 

GBX (P) 263.939 263.936 2.30e-2 263.899108 263.986 

GBX (S) 263.945 263.942 2.62e-2 263.898020 264.015 

GBX2 (P) 263.897 263.897 6.02e-4 263.896976 263.899 

GBX2 (S) 263.897 263.897 8.16e-4 263.896146 263.9 

UX (P) 263.968 263.953 6.59e-2 263.899513 264.162 

UX (S) 263.965 263.947 8.41e-2 263.897322 264.488 

Outros 

RAY e LIEW (2003) 263.903 263.898 1.26e-2 263.895846 263.969 

ZHANG et al. (2008) 263.8958 263.8958 9.72e-7 263.895843 263.89584 

GANDOMI et al. 
(2013) 

264.067 NA 9.00e-5 263.971560 NA 

SADOLLAH et al. 
(2013) 

263.8979 263.8958 3.93e-3 263.895852 263.91598 
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Tabela 4.9. Resultados - Performance TCD (PEREIRA et al., 2020). 

TCD 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 26.586 26.5865 0.0190879 26.5486 26.6273 

BLX-α 26.5313 26.5313 7.10543e-15 26.53132 26.5313 

GBX2 26.5448 26.5434 0.0105607 26.5315 26.5849 

GBX 26.5725 26.5705 0.0170323 26.5402 26.6195 

UX 26.612 26.5907 0.0692796 26.5381 26.8364 

GASI 

AX (P) 26.5859 26.5852 0.017687 26.5454 26.62 

AX (S) 26.582 26.5812 0.0205643 26.5413 26.6267 

BLX- α (P) 26.5313 26.5313 1.25584e-12 26.53135 26.5313 

BLX- α (S) 26.5313 26.5313 7.10543e-15 26.53134 26.5313 

GBX (P) 26.5778 26.5783 0.0200189 26.5409 26.6269 

GBX (S) 26.5737 26.5712 0.0173479 26.5399 26.6312 

GBX2 (P) 26.5436 26.5426 0.00872535 26.53165 26.568 

GBX2 (S) 26.5449 26.5448 0.00791426 26.5327 26.5688 

UX (P) 26.5872 26.5811 0.0359959 26.5353 26.6758 

UX (S) 26.598 26.5834 0.0523975 26.5355 26.7826 

Outros 

GANDOMI et al. 
(2011) 

26.53504 NA 0.00193 26.53217 26.5397 

RAO (1996) NA NA NA 26.5323 NA 

HSU e LIU (2007) NA NA NA 25.5316 NA 
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Tabela 4.10. Resultados - Performance WBD1 (PEREIRA et al., 2020). 

WBD1 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 2.47782 2.47308 0.020759 2.42703 2.54152 

BLX-α 2.59807 2.59824 0.115900 2.3820 2.97328 

GBX2 2.38525 2.38466 0.002196 2.38122 2.3931 

GBX 2.44322 2.4447 0.020684 2.40769 2.50121 

UX 2.7929 2.78831 0.176192 2.46778 3.22629 

GASI 

AX (P) 2.48919 2.49167 0.025647 2.42681 2.54285 

AX (S) 2.48391 2.48296 0.022293 2.43746 2.53753 

BLX- α (P) 2.5588 2.5462 0.089120 2.43053 2.85094 

BLX- α (S) 2.58244 2.57636 0.094544 2.38155 2.84179 

GBX (P) 2.45257 2.45018 0.024408 2.40307 2.50038 

GBX (S) 2.4522 2.44993 0.02073 2.40169 2.50611 

GBX2 (P) 2.38545 2.38506 0.002022 2.38142 2.3918 

GBX2 (S) 2.38552 2.38538 0.001902 2.38216 2.39076 

UX (P) 2.72134 2.73323 0.154991 2.41933 3.04202 

UX (S) 2.76491 2.77601 0.138921 2.47941 3.08003 

Outros 

RAGSDELL e 
PHILLIPS (1976) 

NA NA NA 2.38593 NA 

RAO (1996) NA NA NA 2.3860 NA 

RAY e LIEW (2003) 3.25513 NA 0.95907 2.38543 NA 

DEB (1991) NA NA NA 2.43311 NA 
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Tabela 4.11. Resultados - Performance WBD2 (PEREIRA et al., 2020). 

WBD2 

Algoritmos Mean Median Std. Dev Best Worst 

GA 

AX 1.77794 1.77638 0.018538 1.74367 1.81354 

BLX-α 1.77031 1.76079 0.050952 1.69547 1.88708 

GBX2 1.69838 1.69833 0.001531 1.69546 1.70247 

GBX 1.73988 1.73619 0.015185 1.71438 1.77571 

UX 1.9222 1.91662 0.123231 1.73373 2.22273 

GASI 

AX (P) 1.78387 1.78542 0.0192 1.73893 1.83343 

AX (S) 1.78436 1.7864 0.016254 1.74692 1.82155 

BLX- α (P) 1.73266 1.73022 0.027136 1.69561 1.8063 

BLX- α (S) 1.75277 1.74909 0.040156 1.69549 1.90567 

GBX (P) 1.74245 1.74143 0.014533 1.71316 1.7798 

GBX (S) 1.74197 1.74027 0.015200 1.71429 1.77755 

GBX2 (P) 1.69933 1.69884 0.001961 1.69631 1.7041 

GBX2 (S) 1.69911 1.6989 0.001286 1.69638 1.70268 

UX (P) 1.88329 1.85564 0.12273 1.72281 2.23464 

UX (S) 1.91409 1.90668 0.14154 1.72612 2.48161 

Outros 

MIRJALILI et al. 
(2016) 

NA NA NA 1.72645 NA 

AWAD et al. (2018) 1.724856 NA 7.69e-06 1.72485 1.72488 

SALIMI et al. (2015) 1.724852 NA 7.07e-06 1.72485 1.72485 

EWEES e ELAZIZ 
(2020) 

NA NA NA 1.72603 NA 

ZHANG et al. (2019) 1.724855 NA 1.14e-05 1.72484 3.22458 

MOHAMED (2017) 1.724852 1.72485 3.73e-12 1.72485 1.72485 

MIRJALILI e LEWIS 
(2016) 

1.7320 NA 0.0226 1.73049 NA 

SHAHROUZI e 
SALEHI (2020) 

1.9648 NA NA 1.7315 NA 
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Nas Tabela 4.12 e 4.13 apresentam-se os resultados referente ao ranking 

(ranqueamento), em alusão a média (Mean Rank) e ao melhor (Best Rank) resultado 

obtido, para os dez problemas. 

Tabela 4.12. Ranking - Média (PEREIRA et al., 2020). 

Algoritmos DPV1 DPV2 HNO1 HNO2 MWTCS SRD11 TBT TCD WBD1 WBD2 
Mean 
Rank 

G
A

 

AX 7 7 4 6 7 12 7 12 7 10 7.9 

BLX-α 12 12 14 13 10 1 1 1 12 9 8.5 

GBX2 1 2 11 7 1 4 4 5 1 1 3.7 

GBX 4 4 1 3 5 7 12 7 4 5 5.2 

UX 14 15 8 12 14 15 15 15 15 15 13.8 

G
A

S
I 

AX (P) 10 8 6 4 8 11 8 11 9 11 8.6 

AX (S) 8 9 5 5 9 13 9 10 8 12 8.8 

BLX-α (P) 13 11 15 14 12 3 3 3 10 4 8.8 

BLX-α (S) 15 10 13 15 11 2 2 2 11 8 8.9 

GBX (P) 6 6 2 1 4 9 10 9 6 7 6.0 

GBX (S) 5 5 3 2 6 8 11 8 5 6 5.9 

GBX2 (P) 3 3 10 8 3 6 6 4 2 3 4.8 

GBX2 (S) 2 1 12 9 2 5 5 6 3 2 4.7 

UX (P) 11 14 9 10 15 14 14 13 13 13 12.6 

UX (S) 9 13 7 11 13 10 13 14 14 14 11.8 

 

Tabela 4.13. Ranking - Melhor Resultado (PEREIRA et al., 2020). 

Algoritmos DPV1 DPV2 HNO1 HNO2 MWTCS SRD11 TBT TCD WBD1 WBD2 
Best 
Rank 

G
A

 

AX 9 11 2 5 9 13 13 15 11 14 10.2 

BLX-α 13 15 15 13 11 1 2 1 4 2 7.7 

GBX2 2 2 1 8 1 4 1 4 1 1 2.5 

GBX 5 4 4 6 4 12 15 11 8 9 7.8 

UX 8 8 12 9 8 7 9 9 14 12 9.6 

G
A

S
I 

AX (P) 11 9 5 2 7 15 10 14 10 13 9.6 

AX (S) 12 12 10 4 10 14 14 13 13 15 11.7 

BLX-α (P) 15 13 14 1 15 3 4 3 12 4 8.4 

BLX-α (S) 14 14 13 15 14 2 3 2 3 3 8.3 

GBX (P) 7 7 3 3 6 10 11 12 7 7 7.3 

GBX (S) 6 5 6 1 5 11 8 10 6 8 6.6 

GBX2 (P) 3 3 7 10 3 6 6 5 2 5 5.0 

GBX2 (S) 1 1 8 7 2 5 5 6 5 6 4.6 

UX (P) 10 6 9 11 13 9 12 7 9 10 9.6 

UX (S) 4 10 11 12 12 8 7 8 15 11 9.8 
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O efeito do processo de Interação Social no desempenho dos algoritmos 

genéticos é analisado nos experimentos realizados, e através dos resultados 

apresentados nas Tabelas 4.12 e 4.13 é possível observar que o método de crossover 

GBX2 apresentou os melhores resultados em cinco funções para média (DPV1, 

DPV2, MWTCS, WBD1, WBD2), bem como valores de fitness superiores em sete 

funções (DPV1, DPV2, HNO1, MWTCS, TBT, WBD1, WBD2). 

Em relação a comparação entre as implementações que utilizam Interação Social 

no processo de seleção (GASI (P), GASI (S)) e aquelas que utilizam apenas o torneio 

padrão (GA), não foram detectadas mudanças expressivas em termos de média da 

população e melhores globais, alcançando resultados superiores em apenas um em 

cinco (média) e dois em sete (melhor). Ainda que a diminuição da pressão seletiva 

baseada no esquema de jogo não tenha contribuído significativamente na qualidade 

da meta-heurística, os melhores valores de ranqueamento foram obtidos, em 

sequência, pelos algoritmos GA GBX2, GASI (S) GBX2 e GASI (P) GBX2. 

No caso dos algoritmos baseados no crossover GBX, estes não apresentaram 

melhorias significativas no que tange os melhores resultados, tendo sido o método 

com melhor performance em apenas duas funções (HNO1, HNO2), ambas com 

intervalos fechados associados as restrições. Por fim, é importante ressaltar que, com 

exceção dos problemas de Himmelblau (HNO1, HNO2), os algoritmos implementados 

obtiveram resultados superiores aos métodos publicados na literatura científica e 

utilizados para comparação. 

4.8.2 Análise Estatística (p-Test) 

Visando demonstrar as diferenças significativas entre os algoritmos propostos 

(GBX, GBX2) e os outros tipos de cruzamentos pré-existentes (BLX-α, AX, UX), 

realizou-se, também, uma bateria de testes não-paramétricos com os dados 

coletados. Para o cálculo do p-test, foi selecionado o método U de Mann-Whtiney, 

onde a significância estatística (não-equivalência) de um algoritmo em relação a outro 

é verificada se 𝑝 < 0.05, caso contrário, as soluções comparadas são equivalentes, 

logo, a hipótese nula (em negrito) deve ser adotada em detrimento da hipótese 

alternativa. 
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Os dados expostos nas Tabelas 4.14 a 4.23 foram obtidos com base nas médias 

de fitness, sendo que todos os algoritmos são executados com o mesmo conjunto de 

populações iniciais. Com base em tais resultados, é possível afirmar que os algoritmos 

baseados no crossover GBX2 sem Interação Social durante a seleção apresenta 

relevância estatística em relação aos métodos BLX-α, AX e UX nos 10 problemas 

usados, enquanto que no método GBX, a hipótese nula foi mantida em dois problemas 

(TBT, WBD2), com a equivalência identificada nos algoritmos UX e BLX-α (S). 

Em relação aos algoritmos GASI (P) e GASI (S), os valores 𝑝 obtidos indicam que 

os algoritmos GASI apresentaram baixa relevância estatística em relação as versões 

GA dos mesmos, com várias das comparações apontando para uma elevada 

quantidade de equivalência entre soluções (Tabela 4.24). De modo geral, é possível 

concluir com base nos testes a seguir que o uso de Interação Social no processo de 

seleção não apresentou diferenças significativas em relação as suas contrapartes. 
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Tabela 4.14. Teste U de Mann-Whitney - DPV1 (PEREIRA et al., 2020). 

DPV1 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 2.03e-08 1.77e-21 1.26e-15 1.02e-08 7.54e-04 2.43e-03 8.87e-11 8.71e-12 2.45e-10 5.88e-16 1.77e-21 1.77e-21 1.39e-03 2.04e-02 

BLX-α - 1.77e-21 2.43e-20 8.82e-02 8.77e-03 2.06e-03 2.61e-01 6.36e-02 3.67e-16 1.49e-20 1.77e-21 1.77e-21 1.89e-01 1.49e-02 

GBX2 - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.74e-3 2.66e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX - - - 1.66e-18 5.44e-19 2.68e-19 7.52e-21 7.52e-21 5.41e-03 3.15e-01 1.77e-21 1.77e-21 1.62e-17 1.19e-13 

UX - - - - 7.41e-04 1.60e-04 1.98e-01 4.61e-01 2.92e-15 1.14e-18 1.77e-21 1.77e-21 4.62e-02 3.74e-03 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 3.73e-01 7.02e-04 7.78e-05 3.38e-14 1.92e-19 1.77e-21 1.77e-21 2.24e-01 3.65e-01 

AX (S) - - - - - - 5.66e-05 5.93e-06 1.63e-14 9.42e-20 1.77e-21 1.77e-21 1.84e-01 4.73e-01 

BLX-α (P) - - - - - - - 1.52e-01 4.33e-17 3.95e-21 1.77e-21 1.77e-21 7.33e-02 7.06e-03 

BLX-α (S) - - - - - - - - 3.79e-17 5.59e-21 1.77e-21 1.77e-21 2.95e-02 1.02e-03 

GBX (P) - - - - - - - - - 7.27e-03 1.77e-21 1.77e-21 2.23e-13 2.24e-09 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 9.46e-18 9.85e-14 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 2.43e-02 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 1.81e-01 
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Tabela 4.15. Teste U de Mann-Whitney - DPV2 (PEREIRA et al., 2020). 

DPV2 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 6.73e-11 1.77e-21 6.41e-20 4.50e-08 1.23e-01 3.44e-02 1.48e-09 2.37e-07 8.26e-18 1.38e-18 1.77e-21 1.77e-21 4.43e-06 8.70e-08 

BLX-α - 1.77e-21 2.52e-21 1.96e-02 4.24e-08 8.90e-06 3.65e-01 1.21e-01 5.32e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.01e-01 2.02e-01 

GBX2 - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 7.55e-02 3.09e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX - - - 3.24e-19 4.57e-20 1.22e-20 2.78e-21 3.57e-21 1.42e-05 2.90e-04 1.77e-21 1.77e-21 6.88e-19 1.57e-20 

UX - - - - 7.93e-07 8.45e-06 1.77e-02 9.15e-03 6.17e-17 1.69e-17 1.77e-21 1.77e-21 3.65e-01 2.35e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 2.30e-01 6.09e-07 2.45e-05 2.89e-18 5.19e-19 1.77e-21 1.77e-21 3.82e-05 3.22e-06 

AX (S) - - - - - - 5.90e-05 9.52e-04 9.53e-19 1.19e-19 1.77e-21 1.77e-21 3.13e-04 4.56e-05 

BLX-α (P) - - - - - - - 2.14e-01 8.71e-21 2.52e-21 1.77e-21 1.77e-21 7.19e-02 1.33e-01 

BLX-α (S) - - - - - - - - 9.62e-21 1.96e-21 1.77e-21 1.77e-21 5.92e-02 6.63e-02 

GBX (P) - - - - - - - - - 3.26e-01 1.77e-21 1.77e-21 5.17e-17 5.97e-19 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 3.63e-17 2.33e-19 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 1.80e-02 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 3.81e-01 
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Tabela 4.16. Teste U de Mann-Whitney - HNO1 (PEREIRA et al., 2020). 

HNO1 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 1.77e-21 1.48e-17 3.25e-02 7.21e-19 4.72e-02 1.75e-01 1.86e-21 2.28e-21 1.34e-01 4.90e-01 1.66e-18 1.17e-20 7.41e-20 9.04e-18 

BLX-α - 1.15e-05 1.96e-21 6.56e-19 1.77e-21 1.96e-21 3.17e-02 3.79e-01 1.77e-21 1.77e-21 2.43e-08 3.64e-06 2.54e-17 1.20e-18 

GBX2 - - 2.64e-18 4.19e-07 2.54e-17 3.63e-17 1.75e-08 1.00e-04 2.19e-18 7.54e-18 9.60e-02 4.94e-01 5.54e-05 3.12e-07 

GBX - - - 6.56e-19 7.41e-04 4.30e-03 1.86e-21 2.78e-21 2.30e-01 6.49e-02 1.26e-18 1.73e-20 1.14e-19 7.21e-18 

UX - - - - 1.29e-17 3.63e-17 8.16e-20 3.66e-16 1.38e-19 3.03e-18 1.08e-04 3.89e-08 2.55e-02 3.38e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 2.35e-01 1.77e-21 2.28e-21 5.66e-03 6.36e-02 5.49e-18 3.26e-20 2.68e-19 5.17e-16 

AX (S) - - - - - - 1.96e-21 3.23e-21 3.13e-02 1.79e-01 1.35e-17 5.55e-20 1.32e-18 7.60e-16 

BLX-α (P) - - - - - - - 2.99e-2 1.77e-21 1.77e-21 2.14e-10 6.46e-09 1.04e-18 2.11e-19 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1.86e-21 2.28e-21 8.14e-07 4.17e-05 2.99e-14 4.00e-16 

GBX (P) - - - - - - - - - 2.01e-01 4.72e-19 5.32e-21 1.64e-20 1.58e-18 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.82e-18 2.10e-20 1.03e-19 3.96e-17 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 8.09e-02 8.89e-03 6.30e-05 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 7.72e-06 3.36e-08 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 1.27e-02 
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Tabela 4.17. Teste U de Mann-Whitney - HNO2 (PEREIRA et al., 2020). 

HNO2 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 1.77e-21 9.88e-20 2.16e-03 2.10e-20 3.85e-01 3.15e-01 1.77e-21 1.77e-21 5.04e-2 9.42e-02 3.26e-20 1.81e-20 3.95e-21 2.28e-21 

BLX-α - 2.40e-18 1.77e-21 1.98e-13 1.77e-21 1.77e-21 8.28e-03 4.85e-04 1.77e-21 1.77e-21 1.24e-16 8.76e-14 6.29e-18 2.22e-17 

GBX2 - - 2.40e-21 3.87e-04 1.22e-20 5.29e-20 6.56e-19 5.29e-20 4.58e-21 3.23e-21 3.15e-01 2.93e-01 3.91e-02 9.15e-03 

GBX - - - 6.48e-21 1.77e-03 1.19e-02 1.77e-21 1.77e-21 8.49e-02 4.00e-02 2.06e-21 1.96e-21 1.77e-21 1.77e-21 

UX - - - - 1.81e-20 1.49e-20 5.66e-15 4.53e-17 1.01e-20 1.29e-20 2.86e-03 7.71e-03 1.49e-02 7.40e-02 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 4.32e-01 1.77e-21 1.77e-21 7.11e-02 1.09e-01 6.81e-21 6.48e-21 2.93e-21 2.28e-21 

AX (S) - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 1.25e-01 2.02e-01 1.91e-20 1.17e-20 2.78e-21 2.28e-21 

BLX-α (P) - - - - - - - 3.44e-01 1.77e-21 1.77e-21 9.04e-18 1.06e-15 1.44e-18 4.57e-18 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 4.72e-19 5.65e-17 9.88e-20 1.44e-19 

GBX (P) - - - - - - - - - 3.38e-01 3.40e-21 2.93e-21 1.77e-21 1.77e-21 

GBX (S) - - - - - - - - - - 2.93e-21 2.93e-21 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 4.07e-01 1.38e-01 3.52e-02 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.46e-01 4.88e-02 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 1.85e-01 
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Tabela 4.18. Teste U de Mann-Whitney - MWTCS (PEREIRA et al., 2020). 

MWTCS 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 7.69e-17 2.52e-21 8.16e-20 7.24e-15 3.42e-01 5.38e-02 8.98e-20 6.88e-19 5.06e-21 2.96e-20 1.77e-21 2.17e-21 2.40e-18 3.98e-13 

BLX-α - 1.86e-21 2.40e-21 9.78e-06 7.28e-16 2.47e-15 8.33e-02 5.85e-02 1.86e-21 2.28e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.22e-08 5.17e-03 

GBX2 - - 7.92e-16 1.86e-21 2.17e-21 2.06e-21 1.77e-21 1.77e-21 2.00e-18 3.09e-19 6.56e-02 3.00e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX - - - 8.71e-21 6.11e-20 1.29e-20 1.77e-21 1.77e-21 3.34e-01 1.05e-01 1.00e-11 9.53e-13 1.77e-21 2.78e-21 

UX - - - - 1.18e-14 3.24e-14 7.00e-05 1.88e-04 5.32e-21 1.06e-20 2.52e-21 2.52e-21 1.38e-01 5.38e-02 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 1.02e-01 4.10e-19 1.6e-18 1.11e-20 4.57e-20 1.77e-21 2.78e-21 3.17e-18 7.89e-13 

AX (S) - - - - - - 7.91e-19 4.17e-18 2.28e-21 6.46e-21 1.77e-21 1.86e-21 1.13e-17 4.70e-12 

BLX-α (P) - - - - - - - 4.84e-01 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.75e-07 3.13e-02 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 3.47e-07 4.42e-02 

GBX (P) - - - - - - - - - 4.32e-02 2.06e-13 3.12e-14 1.77e-21 1.77e-21 

GBX (S) - - - - - - - - - - 3.59e-15 9.80e-16 1.77e-21 2.65e-21 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 5.44e-02 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 3.74e-03 
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Tabela 4.19. Teste U de Mann-Whitney - TBT (PEREIRA et al., 2020). 

TBT 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 1.77e-21 1.77e-21 1.15e-05 5.66e-03 9.87e-02 1.84e-02 1.77e-21 1.77e-21 2.55e-03 1.28e-04 1.77e-21 1.77e-21 1.15e-03 1.05e-03 

BLX-α - 2.03e-09 1.77e-21 2.17e-21 1.86e-21 1.77e-21 4.67e-01 4.84e-01 1.77e-21 1.86e-21 3.60e-11 7.01e-12 1.86e-21 2.06e-21 

GBX2 - - 1.77e-21 2.78e-21 2.06e-21 1.77e-21 8.03e-10 6.67e-09 1.77e-21 1.86e-21 1.82e-01 2.92e-02 1.86e-21 3.08e-21 

GBX - - - 4.07e-01 2.86e-03 2.09e-02 1.77e-21 1.77e-21 1.05e-01 4.80e-01 1.77e-21 1.77e-21 2.17e-01 3.61e-01 

UX - - - - 2.95e-02 7.11e-02 2.52e-21 2.65e-21 1.43e-01 3.34e-01 2.93e-21 6.4e-21 3.09e-01 4.80e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 1.95e-01 2.06e-21 1.86e-21 7.55e-02 5.17e-03 2.06e-21 2.28e-21 4.17e-03 1.25e-02 

AX (S) - - - - - - 1.77e-21 1.86e-21 2.13e-01 3.13e-02 1.77e-21 1.77e-21 1.55e-02 2.92e-02 

BLX-α (P) - - - - - - - 4.82e-01 1.77e-21 1.96e-21 1.12e-11 2.0e-12 1.96e-21 2.17e-21 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1.77e-21 1.86e-21 1.63e-10 2.92e-11 1.86e-21 2.40e-21 

GBX (P) - - - - - - - - - 1.17e-01 1.77e-21 1.77e-21 4.23e-02 8.01e-02 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.96e-21 2.17e-21 1.43e-01 2.86-e01 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 1.25e-01 1.96e-21 3.57e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 2.28e-21 4.81e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 3.09e-01 
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Tabela 4.20. Teste U de Mann-Whitney - SRD11 (PEREIRA et al., 2020). 

SRD11 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 2.17e-12 2.22e-01 4.92e-01 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.76e-15 3.42e-20 

BLX-α - 1.35e-16 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.22e-20 1.77e-21 1.77e-21 9.46e-18 2.23e-13 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 - - 1.06e-20 3.05e-03 1.77e-21 1.77e-21 1.35e-16 1.35e-16 4.36e-21 5.87e-21 8.28e-03 3.30e-01 1.04e-21 1.65e-21 

GBX - - - 1.91e-11 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 7.95e-05 2.23e-02 9.62e-21 1.29e-20 1.76e-15 3.42e-20 

UX - - - - 2.17e-12 2.17e-12 1.77e-21 1.77e-21 1.84e-11 1.91e-11 3.11e-03 6.66e-03 4.19e-01 2.36e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 2.51e-01 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.76e-15 3.42e-20 

AX (S) - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.76e-15 3.42e-20 

BLX-α (P) - - - - - - - 3.08e-21 1.77e-21 1.77e-21 9.90e-18 2.23e-13 1.77e-21 1.77e-21 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 9.46e-18 2.23e-13 1.77e-21 1.77e-21 

GBX (P) - - - - - - - - - 2.99e-02 3.95e-21 5.87e-21 1.76e-15 3.42e-20 

GBX (S) - - - - - - - - - - 5.59e-21 9.62e-21 1.76e-15 3.42e-20 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 6.86e-03 3.08e-23 2.94e-23 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 7.96e-21 1.62e-22 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 3.89e-01 
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Tabela 4.21. Teste U de Mann-Whitney - TCD (PEREIRA et al., 2020). 

TCD 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 2.85e-24 1.51e-19 8.83e-05 2.10e-01 4.61e-01 1.77e-01 6.95e-22 2.85e-24 1.25e-02 1.95e-04 2.10e-20 2.32e-20 2.63e-01 3.95e-01 

BLX-α - 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 8.40e-20 1.84e-01 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 

GBX2 - - 4.00e-16 3.74e-15 2.02e-19 2.12e-17 6.95e-22 2.85e-24 5.40e-17 6.74e-17 3.69e-01 2.43e-01 7.19e-14 1.92e-12 

GBX - - - 3.35e-03 2.09e-05 3.00e-03 6.95e-22 2.85e-24 7.26e-02 3.59e-01 1.77e-17 3.63e-17 4.78e-02 2.34e-02 

UX - - - - 2.19e-01 7.63e-02 6.95e-22 2.85e-24 2.07e-02 5.17e-03 5.17e-16 1.84e-15 6.83e-02 1.93e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 1.20e-01 6.95e-22 2.85e-24 5.33e-03 8.12e-05 5.50e-20 5.5e-20 2.51e-01 3.77e-01 

AX (S) - - - - - - 6.95e-22 2.85e-24 1.09e-01 6.10e-03 3.03e-18 3.98e-18 4.57e-01 2.07e-01 

BLX-α (P) - - - - - - - 8.40e-20 6.95e-22 6.95e-22 6.95e-22 6.95e-22 6.95e-22 6.95e-22 

BLX-α (S) - - - - - - - - 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 2.85e-24 

GBX (P) - - - - - - - - - 1.25e-01 4.78e-18 5.74e-18 2.07e-01 1.00e-01 

GBX (S) - - - - - - - - - - 3.03e-18 3.17e-18 7.11e-02 3.52e-02 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 1.75e-01 1.39e-14 3.68e-13 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 7.19e-14 2.81e-12 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 2.84e-01 
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Tabela 4.22. Teste U de Mann-Whitney - WBD1 (PEREIRA et al., 2020). 

WBD1 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 8.57e-11 1.77e-21 2.23e-13 1.57e-20 2.68e-3 4.28e-02 7.05e-10 2.36e-11 8.95e-08 2.10e-09 1.77e-21 1.77e-21 9.46e-18 7.15e-21 

BLX-α - 1.86e-21 6.95e-15 7.77e-10 2.46e-09 5.79e-10 1.70e-02 2.07e-01 7.78e-14 3.12e-14 1.86e-21 1.86e-21 5.38e-06 8.57e-10 

GBX2 - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 2.36e-01 1.25e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX - - - 2.40e-21 6.15e-15 7.55e-15 3.32e-17 5.65e-17 2.07e-02 1.03e-02 1.77e-21 1.77e-21 5.5e-20 1.96e-21 

UX - - - - 3.26e-20 2.55e-20 1.10e-13 1.16e-11 4.58e-21 3.57e-21 1.77e-21 1.77e-21 2.12e-02 2.73e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 6.49e-02 2.50e-07 6.60e-10 3.36e-11 1.60e-11 1.77e-21 1.77e-21 1.41e-16 1.73e-20 

AX (S) - - - - - - 1.05e-08 1.52e-10 1.00e-09 1.78e-11 1.77e-21 1.77e-21 4.53e-17 1.06e-20 

BLX-α (P) - - - - - - - 6.23e-02 4.24e-15 2.18e-15 1.77e-21 1.77e-21 2.54e-09 1.84e-14 

BLX-α (S) - - - - - - - - 3.59e-15 3.74e-15 1.77e-21 1.77e-21 2.37e-07 5.64e-12 

GBX (P) - - - - - - - - - 4.69e-01 1.77e-21 1.77e-21 2.33e-19 2.78e-21 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 1.38e-19 2.28e-21 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 3.00e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 5.67e-02 
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Tabela 4.23. Teste U de Mann-Whitney - WBD2 (PEREIRA et al., 2020). 

WBD2 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 2.52e-02 1.77e-21 6.74e-17 6.73e-11 5.67e-02 2.23e-02 1.33e-14 2.33e-06 1.76e-16 2.19e-16 1.77e-21 1.77e-21 2.72e-07 1.47e-10 

BLX-α - 1.00e-16 4.33e-04 4.2e-12 6.19e-03 4.11e-03 1.42e-05 4.47e-02 1.89e-03 1.00e-03 1.30e-16 1.30e-16 2.03e-08 1.24e-11 

GBX2 - - 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 1.77e-21 9.00e-16 4.96e-16 1.77e-21 1.77e-21 5.74e-03 1.74e-03 1.77e-21 1.77e-21 

GBX - - - 1.14e-18 2.00e-18 3.09e-19 1.73e-02 5.15e-02 1.53e-01 1.91e-01 1.77e-21 1.77e-21 1.37e-15 1.51e-19 

UX - - - - 8.85e-10 1.79e-09 2.09e-18 8.54e-15 2.64e-18 4.37e-18 1.77e-21 1.77e-21 3.95e-02 2.38e-01 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 4.42e-01 4.18e-16 4.91e-08 3.32e-18 4.78e-18 1.77e-21 1.77e-21 4.77e-06 4.06e-09 

AX (S) - - - - - - 1.09e-16 2.22e-08 7.21e-19 9.10e-19 1.77e-21 1.77e-21 4.32e-06 8.78e-09 

BLX-α (P) - - - - - - - 2.35e-03 3.57e-03 6.01e-03 7.24e-15 3.74e-15 2.49e-16 5.97e-19 

BLX-α (S) - - - - - - - - 9.96e-02 8.33e-02 1.11e-15 9.39e-16 6.76e-12 4.80e-15 

GBX (P) - - - - - - - - - 4.03e-01 1.77e-21 1.77e-21 4.42e-15 2.02e-19 

GBX (S) - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 2.68e-15 2.95e-19 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 4.92e-01 1.77e-21 1.77e-21 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1.77e-21 1.77e-21 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 1.17e-01 
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Tabela 4.24. Teste U de Mann-Whitney - Relação de equivalências (p > 0.05) (PEREIRA et al., 2020). 

 
GA GASI 

BLX-α GBX2 GBX UX AX (P) AX (S) BLX-α (P) BLX-α (S) GBX  (P) GBX (S) GBX2 (P) GBX2 (S) UX (P) UX (S) 

G
A

 

AX 0 0 1 0 7 5 0 0 2 1 0 0 0 0 

BLX-α - 0 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 2 1 

GBX2 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 

GBX - - - 1 0 0 0 1 5 5 1 1 1 1 

UX - - - - 0 1 2 2 1 1 0 0 6 8 

G
A

S
I 

AX (P) - - - - - 9 0 0 2 2 0 0 1 1 

AX (S) - - - - - - 0 0 2 2 0 0 1 1 

BLX-α (P) - - - - - - - 6 0 0 0 0 2 1 

BLX-α (S) - - - - - - - - 1 1 0 0 1 1 

GBX (P) - - - - - - - - - 6 0 0 0 1 

GBX (S) - - - - - - - - - - 0 0 1 1 

GBX2 (P) - - - - - - - - - - - 7 1 0 

GBX2 (S) - - - - - - - - - - - - 1 0 

UX (P) - - - - - - - - - - - - - 7 
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4.8.3 Convergência e Diversidade 

Os Gráficos a seguir ilustram os comportamentos de média associados a 

convergência e diversidade para cada algoritmo implementado e exposto nas Tabelas 

4.12 e 4.13, de ranqueamento. Todos os dados foram normalizados através de (2) e 

(3) de modo a adequar os resultados com violações ao procedimento de plotagem. 

Para ambos os gráficos, convergência e diversidade, são utilizadas as equações (100) 

e (101), respectivamente. 

 Média dos melhores globais (Figura 4.7): Descreve o cálculo de média 

aritmética aplicado aos melhores globais de cada experimento na geração 𝑡. 

Em (100) é apresenta as variáveis: Valor de fitness do melhor global 𝑃𝑔 

associado a geração 𝑡 (𝑃𝑓𝑔(𝑥)[𝑒𝑥]); Número total de experimentos (𝑁[𝑒𝑥]); 

índice de experimento atual (𝑒𝑥). 

𝑚𝑒𝑎𝑛[𝑡] =
1

𝑁𝑒𝑥
× (∑ 𝑃𝑓𝑔(𝑥)[𝑒𝑥]

𝑁𝑒𝑥−1
𝑒𝑥=0 ). (100) 

 Diversidade da população (Figura 4.8): O cálculo da diversidade da 

população proposto por Ursem (2002) é utilizado nos algoritmos 

implementados. Em (101) é apresentada as variáveis: Índice de iterações ou 

gerações (𝑡); Quantidade de indivíduos por população (𝑁𝑝𝑜𝑝); Diagonal do 

espaço de busca (𝐿); Quantidade de alelos para todos os indivíduos (𝑁𝑎𝑙𝑒); 

Valor do alelo j pertencente ao indivíduo 𝑖 (𝑋[𝑖][𝑗]); Média de alelos 𝑗 (𝑀[𝑗]). 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦[𝑡] =
1

𝑁𝑝𝑜𝑝×|𝐿|
× (∑ √∑ (𝑋[𝑖][𝑗] −𝑀[𝑗])2

𝑁𝑎𝑙𝑒−1
𝑗=0

𝑁𝑝𝑜𝑝−1

𝑖=0
). (101) 

4.8.4 Análises dos Resultados 

Os gráficos apresentados neste tese foram gerados através da biblioteca 

Matplotlib1. A Figura 4.7 exibem a plotagem da convergência, indicativa a média dos 

melhores globais em decorrência das gerações. Os resultados dos gráficos assinalam 

os valores indicativos aos problemas DPV1, DPV2, HNO1, HNO2, MWTCS, SRD11, 

TBT, TCD, WBD1 e WBD2. 

                                                 
1 Python plotting (https://matplotlib.org). 
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Figura 4.7. Convergência associada aos Estudos de Casos (PEREIRA et al., 2020). 

Já os gráficos da Figura 4.8 exibem a plotagem para a diversidade da população 

em decorrência, também, das gerações, para o DPV1, DPV2, HNO1, HNO2, MWTCS, 

SRD11, TBT, TCD, WBD1 e WBD2. 
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Figura 4.8. Diversidade associada aos Estudos de Casos (PEREIRA et al., 2020). 
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Ao realizar uma análise dos gráficos das Figuras 4.7 e 4.8, é possível afirmar que: 

1. Os algoritmos baseados no crossover GBX2 (GA GBX, GASI GBX2 (S), GASI 

GBX2 (P)) foi a solução que obteve os melhores valores de fitness em cinco 

problemas testados (DPV1, DPV2, MWTCS, WBD1, WBD2). Verifica-se 

também que o método GBX2 apresentou maior velocidade de convergência em 

seis problemas de engenharia (DPV1, DPV2, MWTCS, SRD11, WBD1, WBD2); 

2. Para funções contendo intervalos no valor de restrições (HNO1, HNO2), os 

algoritmos GBX obtiveram um desempenho ligeiramente superior quando 

comparados aos métodos concorrentes, com destaque àqueles baseados no 

crossover AX (GA AX, GASI (P) AX, GASI (S) AX). Tal performance é expressa 

tanto na média de fitness global, quanto na rápida convergência; 

3. Em relação aos algoritmos com Interação Social na seleção, foi detectada uma 

desaceleração na intensidade da convergência em relação as versões com 

seleção padrão. No âmbito da diversidade, as soluções GASI apresentaram um 

leve aumento, podendo variar com base nos parâmetros da Taxa de Jogo 

(Tabela 4.1); 

4. O uso do modo GBEM (marcado com setas pretas) durante as últimas gerações 

exerceu um impacto significativo na velocidade de convergência (Figura 4.7), 

onde é possível observar um comportamento de queda na média de fitness, 

mais suave para GBX2 e mais acentuada em GBX. No que tange a diversidade 

da população (Figura 4.8), o método GBX apresenta uma queda expressiva 

após o uso do esquema GBEM em todas as funções avaliadas, enquanto que 

em GBX2, a perda de diversidade ocorre com menor intensidade em sete 

problemas testados (DPV1, DPV2, TBT, TCD, MWTCS, WBD1, WBD2); 

5. Durante a execução dos algoritmos baseados nos métodos de cruzamento 

GBX e GBX2, é possível identificar o efeito periódico do modo SM (marcado 

com setas vermelhas) na Figura 4.8, onde o processo de espalhamento 

ocasiona um súbito aumento na diversidade da população. 
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4.9 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo, apresentou-se as aplicações e implicações para dez funções de 

engenharia, implementadas como estudo de casos nesta tese, que foram simuladas 

por quinze algoritmos distintos. As funções abrangeram sobre os problemas TBT, 

HNO (versão 1 e 2), DPV (versão 1 e 2), SRD11, MWTCS, TCD e WBD (versão 1 e 

2), e os problemas são todos do campo da engenharia restrita. 

No próximo capítulo, são apresentadas as conclusões para este trabalho e, 

também, serão apesentadas as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento 

desta tese, bem como as possibilidades de propostas para trabalhos futuros, visando 

a possibilidade de desenvolvimento de outros trabalhos, com a mesma área de 

correlação desta pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

Nesta tese, apresentou-se uma proposta para o controle da pressão seletiva auto 

adaptativa baseada na Teoria dos Jogos onde, através da inclusão da Interação Social 

no Algoritmo Genético, e aplicou-se técnicas e conceitos oriundos da TJ no AG em 

dois estágios distintos: Seleção e Cruzamento. No primeiro caso, o objetivo 

estabelecido foi de ampliar a capacidade de diversificação das soluções disponíveis 

no espaço de busca (GASI), enquanto que no segundo, restringe-se em aplicar 

esquemas de disputas baseados na Teoria dos Jogos para gerar novos descendentes 

(GBX/GBX2). 

A interação social aplicada no AG ocorreu através do jogo Dilema do Prisioneiro 

e foram implementadas seis novas meta-heurísticas, além do uso da abordagem GASI 

em outros métodos de cruzamento (AX, BLX-α, UX). A implementação dos algoritmos 

incidiu sobre o ambiente de programação CUDA-C e todas as soluções foram 

avaliadas na tarefa de busca e otimização aplicada a dez problemas restritivos de 

engenharia, sendo, especificamente, TBT, HNO (Versão 1 e 2), DPV (versão 1 e 2), 

SRD11, MWTCS, TCD e WBD (versão 1 e 2). E, também, outras soluções 

previamente publicadas (enxame de partículas (PSO), evolução diferencial (DE), 

colônia de formigas (ACO), multiplicadores de Lagrange e método de Branch-and-

Bound) foram utilizadas para efeito de comparação com os algoritmos implementados 

nesta tese. 

Os resultados obtidos nos experimentos apontam à viabilidade e boa performance 

no uso de mecanismos baseados em Interação Social aplicado no processo de 

recombinação através do método GBX2, apresentando os melhores valores de fitness 

em oito dos dez problemas testados, além de uma perda de diversidade mais gradual 

no decorrer das gerações. 

No caso do cruzamento GBX, apesar dele apresentar um bom escore de 

ranqueamento (inferior apenas ao método GBX2), e além de ser a solução com maior 

valor de diversidade, este não apresentou um comportamento regular quando se 

averiguou a velocidade de convergência, sendo o algoritmo mais lento, para quatro, 

dos dez problemas de engenharia. Desta forma, uma possível solução para ajustar à 
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lacuna da convergência, incide na implementação de outras técnicas sublimes, 

voltadas ao indicador de direcionamento, não-aleatória, e voltada ao uso de 

informações acerca do estado atual da população, bem como a aplicação de memória 

local associada a soluções previamente encontradas. 

Além disso, como desvantagens dos algoritmos propostos, menciona-se, ainda, o 

aumento da complexidade computacional e o aumento de parâmetros dos algoritmos 

GASI. Em relação a performance dos algoritmos GASI, os dados apontam para um 

impacto restrito em relação ao aumento da diversidade, assim como na capacidade 

de busca. Em suma, o uso de disputa baseada em jogos aplicado ao controle de 

pressão seletiva no processo de seleção dos progenitores não apresenta um impacto 

proeminente, com base nos dados obtidos. 

Por fim, é possível obter um desempenho diferente ao alterar-se os parâmetros 

observados na Tabela 4.1, com destaque para a taxa de jogo. Entretanto, em uma 

análise geral, recomenda-se o uso de abordagens adicionais de modo a aprimorar a 

qualidade na otimização nos métodos da família GASI, como o uso do valor de 

diversidade para ajuste de parâmetros, além da inclusão de outras informações a 

serem utilizadas durante critérios na seleção como, por exemplo, memória local e 

distância espacial entre indivíduos. 

De modo geral, os dados obtidos nos experimentos reforçam o uso de técnicas 

de Interação Social no contexto das meta-heurísticas bioinspiradas. É importante 

ressalvar que esta tese, além de propor novos mecanismos baseados em TJ no 

contexto dos algoritmos genéticos buscou analisar, com base nos dados obtidos de 

forma empírica (PEREIRA, 2020), o impacto e a viabilidade deste tipo de modificação 

em meta-heurísticas bioinspiradas, tanto no uso aplicado a seleção dos indivíduos 

para reprodução (GASI) quanto no procedimento de crossover (GBX/GBX2). Além do 

mais, as análises e as conclusões dos resultados são válidas, apenas, para problemas 

de otimização real com restrições, com poucas variáveis. 

Por fim, na Tabela 4.25 há informações que corroboram a contribuição desta tese, 

ratificadas pela publicação de Pereira et al. (2020), e através da análise comparativa 

de algumas características, associadas à proposta de Teixeira (2012), é possível 

observar as analogias e as diferenças de ambos os trabalhos. 
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Tabela 5.1. Comparação das características presentes nas contribuições dos 

trabalhos de Teixeira (2012) e Pereira et al. (2020). 

Características TEIXEIRA (2012) PEREIRA et al. (2020) 

Utiliza o fenótipo Sim Sim 

Utiliza o jogo DP Sim Sim 

Utiliza o jogo auto adaptativo Não Sim 

Utiliza o jogo aplicado na seleção Sim Sim 

Utiliza o jogo aplicado no cruzamento Não Sim 

Utiliza sistemas fuzzy Sim Não 

Utiliza a simulação para aferir resultados Sim Sim 

Utiliza a computação paralela Não Sim 

Realiza o controle da diversidade Não Sim 

5.1 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros, destacam-se: 

1. O aprimoramento dos mecanismos propostos nesta tese, como a distribuição 

de comportamentos para cada alelo ao invés de apenas uma única informação 

de estratégia para o indivíduo como um todo. 

2. O uso de outras regras de pagamento disponíveis além do Dilema do 

Prisioneiro (Stag Hunt, Harmonic Games, Friend or Foe), a aplicação de 

intensidade do pagamento através de agentes Fuzzy, bem como a expansão 

do modelo de Interação Social usado nos algoritmos propostos para que 

possam abrigar mais regras de disputa e outras combinações de estratégia, 

tornando assim o jogo mais complexo e sujeito a um número maior de 

combinação de resultados. 

3. Através das tecnologias baseadas em múltiplos núcleos (multicore), a 

computação tornou-se mais acelerada, por meio de microprocessadores e/ou 

por placas de vídeo. Nesse contexto, outra proposta se dá em relação a análise 

da aplicabilidade da Computação de Alto Desempenho, isto é, para verificar a 

real incidência desta metodologia em relação ao uso de topologias paralelas e 
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de outras prováveis bibliotecas que podem ser empregadas no ambiente 

paralelo, de modo a ampliar os estudos na área dos Métodos Paralelos e 

Distribuídos Inspirados na Evolução. 

4. Por fim, a adaptação do modelo de TJ descrito nesta tese para outras meta-

heurísticas, mais especificamente em algoritmos baseados inteligência de 

enxames e evolução diferencial, consiste em mais outra possibilidade de se 

expandir os estudos indicados nesta tese. 
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