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Problemas de otimização em engenharia não raro incluem a necessidade de se
realizar muitas simulações com programas seja para o cálculo da função objetivo seja
para o cálculo de restrições. Estas simulações podem ter um tempo de execução
expressivo. Dentre os diversos métodos de solução os algoritmos genéticos têm grande
flexibilidade pois permitem exploração e explotação do espaço de busca.
Entre outros usos as redes neurais têm a capacidade de aproximar funções não
lineares.
Um sistema é desenvolvido para a otimização por algoritmos genéticos em ambientes
paralelos do tipo cluster ou grid utilizando-se a biblioteca MPI. O sistema também possui
ferramentas para a definição, treinamento e uso de redes neurais.
Uma estratégia híbrida paralela utilizando-se redes neurais treinadas com indivíduos
retirados das populações do algoritmo genético é proposta.
A otimização da forma do casco de uma plataforma semi-submersível com o objetivo
de minimizar movimentos é realizada utilizando-se a estratégia híbrida proposta.
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Problems of optimization in engineering frequently include the necessity of carrying
through many simulations with computer programs either for calculation of the objective
function either for calculation of restrictions. These simulations can have an expressive
amount of execution time. Among diverse methods of solution genetic algorithms has
great flexibility therefore allow exploration and exploitation of the search space.
Among others uses neural networks have the capacity to approach nonlinear
functions.
A system is developed for genetic algorithms optimization in parallel environments
like computers clusters or grids using the MPI library. The system also provides tools for
creation, training and use of neural networks.
A parallel hybrid strategy using neural networks trained with individuals from
genetic algorithm populations is proposed.
A semi-submersible platform hull shape optimization for motion minimization is
carried out using the hybrid strategy proposed.
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1 - Introdução.
Os problemas de otimização em sistemas de razoável complexidade não raro exigem
grande capacidade de processamento devido à necessidade de muitas avaliações da
função objetivo. Estas avaliações podem envolver longas simulações que, para muitos
casos práticos, implica na utilização de um ou mais aplicativos de grande porte e
complexidade já desenvolvidos e disponíveis.
Apesar de muitos programas de simulação incluírem módulos para otimização, na
prática as restrições e o cálculo da função objetivo podem envolver o uso de vários
programas. Como exemplo pode-se imaginar uma estrutura naval que para ser otimizada
do ponto de vista de custos necessita de simulações para a análise de tensões na estrutura,
para a verificação da estabilidade da embarcação, para o cálculo de movimentos e forças
hidrodinâmicas, verificações de norma, etc.
A crescente disponibilidade de redes de computadores com máquinas cada vez mais
poderosas e comunicação cada vez mais rápida vem contribuindo para o aumento de
aplicações paralelas em sistemas de memória distribuída. A capacidade de
processamento hoje disponível permite que problemas de grande porte sejam resolvidos.
Dentre os muitos métodos de otimização hoje disponíveis o uso de algoritmos
genéticos (AGs) é uma opção que oferece grande flexibilidade pois permite exploração e
explotação do espaço de busca aliado ao uso de variáveis contínuas ou discretas. Apesar
de normalmente não ser considerado o melhor método para a otimização de um
problema, a otimização via AGs pode ser aplicada e oferece resultados satisfatórios na
maioria dos casos.
Devido à grande demanda computacional associada aos AGs muitas estratégias para
acelerar a convergência foram propostas. Andrade Filho [38] apresentou em 1997 um
algoritmo híbrido baseado em algoritmos genéticos, busca tabu e busca com polytopes
para a otimização baseada em custos do desenvolvimento de um campo de produção
interfaceando um simulador de reservatórios comercial com uma implementação de um
AG híbrido.
Dentre os muitos usos possíveis das redes neurais artificiais (RNAs) pode-se destacar
a sua habilidade para aproximar funções complexas. Como exemplos pode-se mostrar os
trabalhos de Marar et al [48] investigando utilização de redes neurais e wavelets como
aproximadores universais de funções e Lawrence et al. [49] comparando RNAs com
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diversos outros métodos locais e globais para a aproximação de funções.
O cenário de um problema de otimização, com o uso de diversos programas para a
avaliação das restrições e da função objetivo, com variáveis contínuas e discretas e um
tempo de avaliação expressivo para cada alternativa no domínio da busca faz pensar em
uma implementação paralela de um AG.
A habilidade das RNAs em aproximar funções sugere também que o seu uso aliado
aos AGs pode oferecer algum ganho no que diz respeito a aproximar e eventualmente
substituir o complexo cálculo da função objetivo e das restrições.
Há outras iniciativas que usam a rede neural em conjunto com AGs. Omer [43] trata
de como algoritmos genéticos podem ser usados como estratégias de treinamento para
redes neurais em máquinas paralelas com memória distribuída. Alper[42] utiliza
algoritmos genéticos e redes neurais de Kohonen na projeção das estruturas
tridimensionais de aminoácidos.
O desenvolvimento de aplicações paralelas não é tarefa fácil pois envolve, além de
todos os problemas que existem nas aplicações seqüenciais, dificuldades inerentes ao
paralelismo tais como criação e iniciação de processos, sincronismo na transmissão de
dados entre outros.
As abordagens convencionais lançam mão de bibliotecas em linguagens compiladas
tipo Fortran, C ou C++ a partir das quais o programa de otimização é desenvolvido. Com
esta filosofia há diversas bibliotecas para a otimização com algoritmos genéticos. A
biblioteca GAlib [36], orientada a objetos e usando C++ , tem exemplos de
implementações paralelas baseadas no PVM [37]. Já a biblioteca PGAPack [44] é uma
biblioteca para algoritmos genéticos em paralelo usando o MPI [31] para ser utilizada
por programas em C ou Fortran.
Apesar de algum overhead nos tempos de processamento há vantagens no uso de
linguagens interpretadas para a construção de programas pois estas não necessitam dos
passos de compilação e criação do programa executável. O interpretador sozinho é
suficiente para a execução do programa. O código fica mais facilmente portável bastando
apenas que haja a disponibilidade do interpretador na máquina. As linguagens
interpretadas também oferecem grande flexibilidade nas aplicações pois permitem
programação pelo usuário final e acesso aos recursos disponíveis na aplicação.
Linguagens interpretadas em sistemas paralelos oferecem uma vantagem extra. O
programa paralelo é o interpretador e os códigos que rodarão nos processos podem ser
diferentes o que virtualmente transforma uma abordagem SPMD (single program
multiple data) em MPMD (multiple program multiple data).

2

A linguagem Lua[25] é uma linguagem interpretada e expansível. Tem sintaxe
Pascal-like e dispõe de uma poderosa estrutura de dados baseada em tabelas associativas.
Os códigos em Lua são procedurais e com o uso adequado dos recursos da linguagem é
possível a programação orientada a objetos.
Nas referências [34] e [35] a linguagem Lua foi analisada como uma ferramenta para
programação paralela em ambientes distribuídos com um modelo orientado a eventos.
A biblioteca MPI oferece, através do paradigma de passagem de mensagens, uma
grande flexibilidade e portabilidade[31]. Programas que utilizam esta biblioteca podem
rodar em máquinas com múltiplos processadores com memória compartilhada, clusters
de computadores com memória distribuída, redes de workstations, grids ou combinações
de todos esses.
O objetivo da tese é o desenvolvimento de um sistema que permita a otimização via
AGs em ambientes paralelos ou não oferecendo também o suporte a criação, treinamento
e uso de redes neurais. O sistema se propõe a servir como ferramenta para a otimização
de problemas práticos de engenharia, que podem envolver a simulação através do uso de
diversos aplicativos para a o cálculo das restrições e da função objetivo. O sistema é
escrito na linguagem Lua, com abordagem orientada a objetos e utilizando as rotinas do
MPI para implementar a comunicação entre os processos.
A tese está organizada em 7 capítulos. O primeiro capítulo é esta introdução. O
capítulo 2 contém um comentário sobre problemas de otimização e uma revisão de
conceitos básicos sobre os AGs, incluindo a descrição de alguns algoritmos que serão
usados no sistema.
O capítulo 3 trata das redes neurais e seu treinamento. O algoritmo backpropagation
é descrito e 3 variações são analisadas: o gradiente descendente, o gradiente descendente
com adaptação da taxa de treinamento e o gradiente conjugado.
O capítulo 4 contém um breve resumo sobre a biblioteca MPI e uma referência breve
sobre grid computing.
O capítulo 5 mostra a implementação do sistema descrevendo seus diversos módulos.
Há também comentários sobre as técnicas usadas na implementação e sobre a linguagem
Lua.
O capítulo 6 mostra a análise de alguns casos culminando com a otimização de um
problema prático de engenharia de porte razoável. Trata-se da otimização da forma do
casco de uma plataforma semi-submersível com o objetivo de minimizar movimentos.
No capítulo 7 as conclusões do trabalho são expostas e futuros trabalhos são
sugeridos.
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2 - Algoritmos Genéticos
Algoritmos genéticos (AGs) são uma família de métodos computacionais utilizados
para resolver problemas de otimização. São algoritmos de otimização global, idealizados
por John Holland , publicados em 1975 [5] e baseados nos princípios da genética
populacional. Seu funcionamento se baseia numa abstração do processo adaptativo de
sistemas naturais.
Lamarck em 1809 argumentava que o meio ambiente provocaria a necessidade de
modificação nos seres que nele viviam. As mudanças nas espécies seriam produzidas
pela aquisição de novas características, ou seja, novas habilidades que o indivíduo
desenvolveria na tentativa de adaptar-se ao ambiente. Darwin, em 1858 apresentou sua
teoria de evolução através de seleção natural. A seleção natural seria o agente que
propicia a evolução. Os mais aptos sobrevivem e levam suas características para a sua
descendência.
Os AGs lidam com populações de indivíduos onde ocorrerá o processo de evolução
baseado em seleção e reprodução. É criada para os indivíduos uma codificação genética
(genótipo) e ao longo do processo de evolução se aplicam os operadores genéticos de
recombinação e de mutação. O processo e os operadores são inspirados em princípios da
genética clássica.

2.1 - Problemas de otimização.
Nas mais diversas áreas científicas aparecem problemas onde é necessária ou
desejável a solução de problemas de otimização. Um problema de otimização pode ser
definido como:
Minimizar

f  x 1, x 2 , ... , x N 

dado que

g j  x1, x2 , ... , x N ≥0

j=1,2, ... , J

h k  x 1, x 2 , ... , x N =0

k=1, 2, ... , K

sup
x inf
i ≤x i ≤x i

x i ∈X i
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Na definição anterior tem-se que a função f é denominada função objetivo, as
variáveis xi são as variáveis de projeto, as desigualdades gj e as igualdades hk são
denominadas restrições de comportamento e as restrições limitando as variáveis de
projeto são as restrições laterais. Um problema de otimização pode não ter restrições.
O conjunto Xi é o domínio da variável de projeto i e pode ser qualquer. Também
pode configurar restrições laterais para o problema. Normalmente o domínio de uma
variável de projeto é um intervalo de números reais ou inteiros ou um conjunto discreto
de valores. O produto cartesiano dos domínios das variáveis de projeto define o domínio
da função objetivo. Este domínio pode ser então dividido em dois subconjuntos: a região
viável onde todas as restrições são satisfeitas e a região inviável onde alguma restrição
não é observada. Sempre que existir alguma região viável o problema tem solução.
A solução do problema de otimização, quando existe, leva a um valor ótimo da
função associado a um ou mais pontos de ótimo.
Entre os principais métodos para solução de problemas de otimização há os métodos
analíticos e os métodos numéricos.
Os métodos analíticos normalmente se baseiam no cálculo diferencial ou no cálculo
variacional e permitem, em geral, somente a solução de problemas simples de
otimização. Não tem muita aplicação prática contudo permitem a análise e validação dos
métodos numéricos através da geração de exemplos mais simples.
Os métodos numéricos para solução de problemas de otimização são essencialmente
classificados em métodos de programação matemática e métodos probabilísticos. Os
métodos de programação matemática são classificados em métodos de programação
linear, programação não-linear e métodos baseados em teoria de aproximações como
programação linear seqüencial e programação quadrática seqüencial. Entre os métodos
probabilísticos temos os algoritmos genéticos, a programação evolucionária, as
estratégias evolucionárias, o Simulated Annealing e estratégia de colônia entre outros. A
diferença essencial dos métodos de programação matemática para os métodos
probabilísticos é que os últimos procuram encontrar o mínimo global do problema de
otimização tentando evitar os mínimos locais. Já os métodos de programação matemática
podem fornecer um mínimo local. Os métodos probabilísticos, como o próprio nome
sugere, utilizam um processo de busca randômica guiados por decisões probabilísticas
para obter o mínimo global. Além disso, os métodos probabilísticos são também
ferramentas poderosas para problemas com variáveis discretas.
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2.2 - Estrutura básica de um algoritmo genético.
A estrutura básica de um AG está indicada na figura 1.

Início:
Gera população inicial
Avalia população inicial
Enquanto critérios de término não são atingidos faça
Gera nova população:
Seleciona indivíduos para reprodução
Aplica operadores de recombinação e mutação
Avalia nova população
Avalia critérios de término do ciclo de evolução
fim do enquanto
Fim:

Figura 1 - Estrutura básica de um AG

Nesta estrutura básica podem-se identificar alguns conceitos que serão detalhados a
seguir.

2.2.1 - O indivíduo e sua representação.
O indivíduo é o objeto analisado no problema de otimização. Há a necessidade de
representá-lo de forma paramétrica para que o problema possa ser resolvido via AGs.
Esta representação é chamada de genótipo. Genótipo é o conjunto de genes que define a
constituição genética de um indivíduo. Sobre o genótipo é que serão aplicados os
operadores genéticos. Os AGs usam uma vasta gama de representações possíveis para os
genótipos que vão desde uma simples cadeia de bits até complexas estruturas de dados
como matrizes, listas, árvores, etc. Naturalmente para cada representação deve haver
operadores genéticos correspondentes.
A representação clássica é a cadeia de bits onde partes da cadeia definem variáveis
relevantes para a construção de um individuo único. A figura 2 mostra um exemplo
baseado em um indivíduo definido por três parâmetros.

x1
0101111

x2
1100
0101111110010011

Figura 2 - Cadeia de bits como cromossomo
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x3
10011

Outra representação que será bastante explorada neste trabalho é a de um vetor real
(figura 3). Neste caso o genótipo é um vetor onde cada componente representa um
parâmetro para a definição do indivíduo.
X[1]

X[2]

X[3]

23

12

19

Figura 3 - Representação de cromossomo como vetor real

2.2.2 - A população.
A população é um conjunto de indivíduos que representa, ao longo dos ciclos de
evolução, o estágio atual da solução do problema. Na população são calculados diversos
valores estatísticos que servem de medida para avaliar se a busca está próxima do fim.
Normalmente os parâmetros avaliados são o melhor indivíduo, a média dos objetivos
atingidos, o desvio padrão e também a diversidade.
A diversidade se refere à distância média entre os indivíduos na população. A
população tem grande diversidade se a distância média é grande. O valor da diversidade
é normalmente custoso de se calcular. Uma medida robusta e não tão custosa de se
calcular a diversidade[1] é dada pela distância ao ponto médio conforme a equação 1.
Dado um problema definido por N parâmetros tem-se:
∣P∣

1
∑
∣L∣∣P∣ i=1

Diversidade P=

∑
N

j=1

sij−s j 2

(eq. 1)

Onde P é a população, |P| é o número de indivíduos na população, |L| é o valor
diagonal no espaço de busca, sij

é o j-ésimo valor de parâmetro do i-ésimo elemento

da população e s j é o valor da média na população do j-ésimo parâmetro.

2.2.3 - Os esquemas de avaliação para indivíduos.
Uma das principais vantagens na utilização da otimização por AGs é que para a
otimização é necessária apenas uma medida de quanto um indivíduo é bom em relação
aos demais indivíduos da população.
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Esta medida é usada para selecionar quais indivíduos são mais aptos e
conseqüentemente devem gerar mais descendentes. Isto fará que, com a passagem das
gerações, a seleção naturalmente aconteça.
Esta medida é dada por uma função de aptidão (fitness). A primeira idéia que aparece
é a de se utilizar a própria função objetivo como função de aptidão. Contudo poderá ser
conveniente realizar algum tipo de escalamento na função objetivo.
É necessário agora definir o conceito de pressão de seleção. Pressão de seleção é a
relação entre a maior aptidão e a aptidão média na população. Se para alguns indivíduos
a função objetivo tiver valores muito elevados em relação ao restante da população a
pressão de seleção será grande e pode causar convergência prematura do AG. No caso
valores muito próximos da função objetivo a pressão de seleção será muito baixa
tornando a busca quase aleatória.
A seguir comentam-se algumas das possíveis formas de se escalar a função objetivo
para gerar a aptidão[3].

2.2.3.1 - Ranking linear.
No método do ranking linear os indivíduos da população são ordenados e a aptidão é
dada pela equação 2:
f i =minmax−min

N −i
N −1

(eq. 2)

O valor de i é o índice do cromossomo na população em ordem decrescente e N é o
número de indivíduos na população. Normalmente se utiliza

1≤max≤2 e

minmax=3 . O valor de max representa a pressão de seleção e o valor da função de
aptidão fornece o número esperado de filhos de um indivíduo.

2.2.3.2 - Ranking exponencial.
No método do ranking exponencial a população é também ordenada e a aptidão é
dada pela expressão abaixo.
i−1

f i =m

(eq. 3)
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O valor da aptidão do indivíduo i é m vezes maior que a aptidão do indivíduo i-1.
Naturalmente quanto maior for o valor de m maior será a pressão de seleção.

2.2.3.3 - Escalamento linear.
No escalamento linear [2] a aptidão é mapeada a partir do valor da função objetivo
conforme a equação 4.
f =a∗Objetivob

(eq. 4)

Os valores de a e b são calculados para que a aptidão média seja o valor médio da
função objetivo e o da pressão de seleção seja c. O valor de c é normalmente tomado
entre 1.2 e 2 . Quando o escalamento gera aptidões negativas o valor dos coeficientes a e
b são calculados de outra forma impondo que a aptidão mínima seja igual a zero. O
cálculo dos coeficientes está resumido no algoritmo da figura 4 [3].

Calcula valor mínimo, médio e máximo do Objetivo na população (gmin,gmed,gmax)
Se gmin > (C*gmed- gmax)/(C-1) então
Δ = gmax - gmed
a = (C-1) * gmed / Δ
b = gmed * (gmax – C * gmed) / Δ
senão
Δ = gmed - gmin
a = gmed / Δ
b = -gmed * gmin / Δ
fim do se

Figura 4 - Algoritmo para o cálculo dos coeficientes do escalamento linear

2.2.4 - Os esquemas de seleção de indivíduos.
No algoritmo básico há a necessidade de se escolher quais indivíduos serão
selecionados para a reprodução. Os esquemas de seleção normalmente usados são a
seleção por torneio e a roleta e estão descritos com mais detalhes a seguir.

2.2.4.1 - Torneio.
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Na seleção por torneio são selecionados aleatoriamente N indivíduos da população.
Dentre estes N o indivíduo de maior aptidão é escolhido. O usual é utilizar para N o valor
2. Para valores maiores de N a pressão de seleção aumenta.

2.2.4.2 - Roleta.
O método embaralha os indivíduos da população e os arruma numa espécie de
gráfico tipo torta. Na parte externa do gráfico são colocados N ponteiros igualmente
espaçados. Os indivíduos apontados pelos ponteiros serão então selecionados para a
reprodução.

2.2.5 - Os operadores genéticos.
Os operadores genéticos são os responsáveis pela exploração e explotação do
domínio do problema. Como exploração entende-se a capacidade de localizar novas
áreas promissoras no domínio do problema e a explotação é a capacidade de realizar
buscas do ótimo em regiões promissoras já descobertas pela exploração [4]

2.2.5.1 - Recombinação ou crossover.
O operador de recombinação, também chamado de crossover, é a principal
ferramenta de busca dos AGs. Ele é o principal responsável pela exploração e pela
explotação. Seu efeito é o de combinar os genótipos dos pais gerando então novos
indivíduos na busca. Os operadores são aplicados com uma dada probabilidade aos pares
de indivíduos selecionados para a reprodução. A taxa de recombinação (pcross) é na
prática entre 60% e 90%. Se não houver a recombinação os filhos serão iguais aos pais.
Os operadores dependem da estrutura utilizada para a representação dos indivíduos.
A seguir serão mostrados alguns operadores de recombinação para a representação
binária e para a representação real.

2.2.5.1.1 - Crossover uniforme.
No crossover uniforme é gerada uma máscara de bits aleatórios e caso o bit seja zero
ou um é escolhido o conteúdo daquele gene do pai1 ou do pai2 para o filho1. O filho2 fica
10

com o gene do outro pai. Na figura 5 um exemplo da aplicação deste operador.

Máscara

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Pai1

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Filho1

1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pai2

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Filho2

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1

Pai1

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Figura 5 - Crossover uniforme

2.2.5.1.2 - Crossover de n pontos.
No crossover de n pontos são escolhidos aleatoriamente n pontos na cadeia binária
dos indivíduos selecionados e as seções são trocadas entre os pais para gerar dois filhos.
A figura 6 ilustra o operador para n=2. Na prática o crossover de n pontos é usado para
n=1 ou 2.
Pai1

101

1101001
0110010

Pai2

001

0001001
1100001

Filho1
Filho2

10111000011101001
00101100100001001

Figura 6 - Crossover de 2 pontos

2.2.5.1.3 - Crossover da média.
O crossover da média é utilizado para a representação real. Dados dois pais é
produzido apenas um filho cujo valor de cada gene é a média dos valores dos genes dos
pais.

gene

filho
i

 gene ipai1gene ipai2 
=
2

(eq. 5)
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Uma alternativa é o crossover média geométrica representado na equação 6.
gene ifilho=  gene ipai1 gene ipai2

(eq. 6)

2.2.5.1.4 - Blend Crossover.
No blend crossover, que também é chamado de BLX- são gerados dois filhos a
partir de dois pais. Inicialmente é gerado um número  aleatório com distribuição
uniforme no intervalo [-, 1+]. Os filhos são gerados a partir das equações 7 e 8. O
valor de  usual é 0.5 .
gene ifilho1=gene ipai1∗ gene ipai2−gene ipai1 
filho2

gene i

pai2

pai1

pai2

=gene i ∗ gene i −gene i



(eq. 7)
(eq. 8)

2.2.5.2 - A mutação.
Os operadores de mutação são responsáveis pela introdução e manutenção da
diversidade genética nas populações. Seu funcionamento altera de forma aleatória o valor
de genes de alguns indivíduos escolhidos e com isso passa a ser possível a introdução na
população de indivíduos em quaisquer locais do espaço de busca.
Com a aplicação do operador de recombinação nas sucessivas gerações é possível
que se percam os genes de menor aptidão e isso levaria a impossibilidade do AG
explorar todo o espaço de busca levando eventualmente à convergência prematura.
Assim como o operador de recombinação o operador de mutação é aplicado
associado a uma probabilidade de mutação (pmut). A aplicação de taxas adequadas de
mutação manterá uma boa diversidade nas populações.

2.2.5.2.1 - Mutação randômica.
A mutação randômica é a substituição do valor de um gene de um indivíduo por um
valor permitido escolhido aleatoriamente. Para este operador deve-se manter baixa a taxa
de mutação para não tornar a busca aleatória.
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2.2.5.2.2 - Mutação em creep.
A mutação em creep (escorregamento) consiste em somar ao valor de um gene um
valor gerado a partir de uma distribuição normal com média zero e desvio padrão baixo.
Uma alternativa é multiplicar-se o valor do gene por um número aleatório próximo a 1.
Este operador é aplicado no caso da representação real e não gera grande perturbação
nas populações. Isto permite que seja usado com taxas de mutação mais elevadas.
O efeito da mutação em creep auxilia na busca local (explotação) pois parte da idéia
de que se um cromossomo está perto de um valor ótimo uma pequena alteração pode
levá-lo ao ótimo.

2.2.5.3 - O elitismo.
O elitismo não é propriamente um operador genético mas sim uma técnica que visa
preservar o melhor indivíduo já encontrado no processo de busca. Resume-se a manter
na população subseqüente o melhor indivíduo da população anterior.

2.2.6 - Os critérios de finalização
Observa-se no AG básico a necessidade de definir critérios para o fim da busca.
Normalmente são utilizados critérios baseados no andamento da solução usando valores
da função objetivo para o melhor indivíduo, a diversidade e o número de gerações como
referências.

2.2.7 - O algoritmo genético.
Há uma vasta gama de alternativas de AG dentre as quais pode-se ressaltar algumas
como indicado nos próximos itens.

2.2.7.1 - Algoritmo genético geracional.
Este é o mais simples esquema de algoritmo genético que Goldberg descreve em seu
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livro [2]. Nele há a geração de uma população inicial e posteriormente uma seqüência de
gerações. Em cada geração todos os indivíduos são substituídos. Não há superposição
entre as gerações. A figura 7 ilustra o algoritmo geracional adaptado de [6].
Início:
Inicializa população P
Avalia indivíduos da população P
Enquanto não (objetivo final ou número de gerações) faça
Enquanto não população P' completa faça
Seleciona 2 indivíduos em P para reprodução
Aplica operador de crossover, probabilidade Pcross
Aplica operador de mutação, probabilidade Pmut
Inclui filhos gerados em P'
fim do enquanto
Avalia indivíduos em P'
P=P'
fim do enquanto
Fim:

Figura 7 - AG geracional

Como todos os indivíduos da população são substituídos é comum o uso do elitismo
nos AGs geracionais para garantir que o melhor indivíduo da geração anterior sobreviva.

2.2.7.2 - Algoritmo genético em regime (steady state).
Este AG é similar ao descrito por DeJong [30]. O algoritmo usa populações com
superposição das populações onde a quantidade ou percentagem de indivíduos a
substituir é um parâmetro do usuário.
São gerados indivíduos para a nova população e os piores indivíduos são
substituídos. A figura 8 ilustra o algoritmo steady state adaptado de [6].

Inicializa população P
Avalia indivíduos da população P
Enquanto não (objetivo final ou número de gerações) faça
Cria população intermediária P' = P
Enquanto não N novos indivíduos gerados faça
Seleciona 2 indivíduos em P para reprodução
Aplica operador de crossover, probabilidade Pcross
Aplica operador de mutação, probabilidade Pmut
Avalia indivíduo gerado
Se individuo gerado é melhor que o pior indivíduo de P' então
indivíduo substitui pior indivíduo de P'
fim do se
fim do enquanto
P=P'
fim do enquanto

Figura 8 - AG steady state
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3 - Redes Neurais.
Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas paralelos distribuídos compostos por
unidades de processamento simples (neurônios) interconectados. Uma RNA se constitui
em um módulo conexionista cujo aprendizado é efetuado por experiência. Seu
funcionamento foi inspirado no funcionamento do cérebro adquirido pela pesquisa
biológica.
De forma simplificada o cérebro consiste em uma rede com uma grande quantidade
de processadores simples chamados de neurônios interconectados por estruturas
ramificadas chamadas axônios e dendritos. As sinapses conectam os axônios e dendritos
de um neurônio com os demais.
O modelo biológico deve ser considerado como uma inspiração, uma metáfora, pois
muitas das características e propriedades das RNAs não são biologicamente plausíveis.
As RNAs lembram o funcionamento cerebral em dois tópicos principais:
1. O conhecimento é adquirido através de um processo de aprendizado e
2. As conexões entre os neurônios (sinapses) são utilizadas para o armazenamento do
conhecimento.
As RNAs são classificadas conforme a sua topologia e sua forma de treinamento. Um
quadro resumindo esta classificação pode ser encontrado em [9] e foi reproduzido na
figura 10. Neste trabalho serão consideradas apenas as redes feedforward treinadas com
algoritmos que utilizam o backpropagation Um exemplo de uma rede está na figura 9.

saídas
Camada de saída
entradas

Camada escondida

Figura 9 - Rede neural feed-forward

15

Este exemplo é uma rede com 5 entradas, 2 saídas e uma camada oculta. Os
quadrados representam as entradas da rede, os círculos são os neurônios, as setas são as
sinapses e os triângulos as saídas da rede.
Paradigma

Arquitetura

Conectividade

Aprendizado
RTRL

Recorrente

Aprendizado
Supervisionado

Multi-Layer

Recurrent BP

Boltzman

BPTT

ART

ART MAP

Competitive

LVQ

Multi-Layer

Madaline
Back-propagation

Feed-forward
Adaline
Single Layer

SOM

Perceptron
Kohonen
Willshaw,
Malsberg´s

Hopfield
Recorrente

Memória
Associativa

ART1
ART
ART2
Aprendizado não
Supervisionado

Competitive

Multi-Layer
Feed-forward

Vector
Quantization
Linker´s SO
Feature Extraction

Sanger´s Method
Single Layer
Oja´s Method

Aprendizado
Híbrido

Prob NN

Clustering and
Baysian Learning

RBF

Clustering and
Least Square
Learning

Feed-forward

Figura 10 - Quadro com a classificação das RNAs

A rede neural tem como idéia básica a conexão de neurônios arrumados em uma
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topologia apropriada que, após um treinamento adequado, será capaz de identificar e
generalizar os padrões aprendidos.

3.1 - As topologias das redes.
A redes são conjuntos de neurônios organizados em camadas e podem ser de uma
(single layer) ou mais camadas (multilayer). As redes de uma camada têm aplicação
prática limitada e são usadas mais para fins acadêmicos e didáticos. No que diz respeito
às ligações entre neurônios as redes podem ser feedforward ou recorrentes. As redes
feedforward não têm conexões de retorno. Nestas redes a saída dos neurônios de uma
camada serve de entrada para a camada seguinte. Já as redes recorrentes têm pelo menos
uma conexão da saída de um neurônio com entradas da mesma camada ou de camadas
anteriores.

3.2 - O neurônio.
O neurônio é a unidade básica de processamento da rede neural. Seu funcionamento
é simples e se resume a dois estágios. No primeiro são somadas as entradas multiplicadas
pelo valor das suas respectivas sinapses. No segundo o total somado na primeira etapa é
fornecido como entrada a uma função de ativação. A figura 11 ilustra o funcionamento
do neurônio.

x0=1
x1

xn

....

x2

w0

w1



w2
wn

n

net = ∑ wi xi

σ

O = σ(net)

i=0

Figura 11 - Esquema de um neurônio

Como se pode ver na figura 11, existe uma entrada especial de valor 1, a cujo peso se
dá o nome de offset ou bias. A função do valor do offset ou bias será ilustrada a seguir.
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O neurônio é classificado segundo a sua função de ativação. As funções de ativação
mais usadas são:
Linear

•

O neurônio linear (ADALINE) foi desenvolvido em 1959 por Widrow e Hoff e é um
modelo linear do funcionamento do neurônio biológico [7,8].
1,5

 u=u
d
=1
du

1

0,5

(eq. 9)
(eq. 10)

0

d /du
-0,5

-1

-1,5
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

Figura 12 - Função linear

Binário ou Perceptron

•

O perceptron foi criado por Rosemblat na década de 60 e consiste em uma função
binária do tipo degrau ou sinal. Este tipo de função permite representar funcionalidades
de natureza lógica realizadas pelos neurônios biológicos, como por exemplo a tomada de
decisões (uma funcionalidade digital por natureza)[7].
1,5

 u=sinal u
d
=0
u≠0
du

1

0,5

(eq. 11)
(eq. 12)

0

d /du
-0,5

-1

-1,5
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

Figura 13 - Função sinal

•

Sigmóide
O neurônio linear não permite a inclusão de não linearidades importantes ao
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processo de aprendizado e o perceptron de Rosemblat tem uma natureza descontínua do
tipo binária que dificulta a assimilação de valores analógicos. Além disso o fato da
função de ativação não ser diferenciável dificulta alguns esquemas de treinamento não
supervisionado como o backpropagation que será visto a seguir. Para evitar estes
inconvenientes é possível definir uma função de ativação contínua do tipo sigmóide. As
funções mais usadas são a tangente hiperbólica e a função logística.
1

 u=tanh u
d
=1− u2
du

0,8
0,6
0,4
0,2
0

(eq. 13)
(eq. 14)

d /du

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

-3

-2

-1

0

1

2

3

Figura 14 - Função tangente hiperbólica
1
0,9
0,8

1
 u= 1tanh u
2

(eq. 15)

d
=2  u1− u
du

(eq. 16)

0,7
0,6
0,5
d /du

0,4
0,3
0,2
0,1
0
-3

-2

-1

0

1

2

3

Figura 15 - Função logística

Para ilustrar o funcionamento do bias pode-se trabalhar com um neurônio com duas
entradas e uma função de ativação do tipo sinal.

x0=1
x1

w0

w1


x2

Sinal
net = w0+w1 x1+w2 x2

O = Sinal(net)

w2
Figura 16 - Neurônio com duas entradas e função de ativação sinal

O valor da saída é dado pela equação 17 que é equivalente a equação 18. O valor de
w0 funciona como uma mudança no eixo vertical para a função sinal. O valor da saída do
neurônio só será positivo agora para valores da soma ponderada das entradas maiores
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que -w0. O offset ou bias pode ser usado também para as outras funções de ativação.
w 0w 1 x 1w 2 x 20
O= −1
(eq. 17)
1
w 0w 1 x 1w 2 x 2≥0
O=

{
{

}

−1
1

w 1 x 1w 2 x 2−w 0
w 1 x 1w 2 x 2≥−w 0

}

(eq. 18)

3.3 - O treinamento.
Das características inerentes a uma rede neural uma das mais interessantes é a sua
capacidade de “aprender”. A rede é exposta a um conjunto de “experiências”
representadas por um conjunto de pares de vetores sendo um para a entrada e o outro
para a saída. Um par de vetores entrada-saída é chamado de padrão de treinamento e a
“experiência”, que é um conjunto dos pares de entrada-saída, será chamada de conjunto
de treinamento. Algum algoritmo de treinamento ajusta os valores internos dos pesos de
forma a que a rede possa transformar estes padrões de treinamento em conhecimento
armazenado. Normalmente o treinamento é gradual com os pesos da rede sendo ajustados
na medida em que este ocorre.
Os algoritmos de treinamento são classificados em supervisionados e não
supervisionados. Os algoritmos supervisionados há um agente externo que possui o
conhecimento e funciona como um professor. A frase de Haykins [8] define: “In
conceptual terms, we may think of the teacher having the knowledge of the environment
that is represented by a set of input-output examples.”
A figura 17 que foi adaptada de [8] mostra esquematicamente o ajuste nos parâmetros
da rede dependendo da resposta desejada e da resposta atual que são combinados para
gerar um sinal de erro.

Ambiente

vetor descrevendo
o estado do
ambiente

Professor
Rede

Resposta desejada

Resposta atual

-

+

∑

Sinal de erro

Figura 17 - Esquema do treinamento supervisionado

Um vetor de entrada é aplicado na rede e a sua saída (resposta atual) é comparada
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com o valor do vetor de saída (resposta desejada). O sinal de erro calculado realimenta
então a rede para que os pesos sejam ajustados utilizando algum algoritmo que tenda a
minimizar o erro global na rede. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes
necessário para que o algoritmo de treinamento leve o erro global no conjunto de padrões
de treinamento para um valor suficientemente baixo que possa ser considerado aceitável.
O algoritmo backpropagation e suas variações são exemplos de treinamento
supervisionado. Normalmente os algoritmos supervisionados não são biologicamente
plausíveis contudo oferecem resultados bons em muitos casos práticos.
Os algoritmos não supervisionados são mais próximos do funcionamento do cérebro
e não utilizam a figura do professor para o treinamento. Neste trabalho os algoritmos
usados são do tipo supervisionado. A referência [8] trata de alguns de algoritmos de
aprendizado supervisionado como o Hebbian Learning e o Competitive Learning.
O aprendizado supervisionado pode ser visto como um problema clássico de
otimização e apesar de originalmente as soluções para o treinamento terem sido criadas
no contexto da inspiração biológica, o treinamento pode utilizar a vasta gama de
algoritmos de otimização existentes. As referências [8,10,11,12,13] têm descrições
bastante interessantes sobre os algoritmos de treinamento supervisionado especialmente
o backpropagation.

3.3.1 - O backpropagation.
O algoritmo backpropagation permite o cálculo dos pesos de uma rede neural
multicamada que tenha um número fixo de neurônios e de interconexões. A idéia central
do algoritmo é retropropagar o erro na camada de saída para as camadas ocultas da rede
permitindo assim o ajuste dos pesos sinápticos.
Para explicar o algoritmo básico backpropagation define-se uma rede neural R
(figura 18) com Ne entradas, Ns saídas, Nc camadas ocultas onde a camada oculta i tem
NNi neurônios com uma função de ativação contínua e diferenciável σ.
Rede R
-

Ne entradas
Ns saídas
Nc camadas escondidas
NNi neurônios na i-ésima camada escondida

- s função de ativação contínua e diferenciável

Figura 18 - Dados da rede R

21

Seja um conjunto de padrões de treinamento TR com NTR padrões (figura 19). Os
elementos do conjunto de treinamento TR são pares do tipo (input, target) onde input é o
vetor de entradas com Ne elementos e target é o vetor com as saídas esperadas com Ns
elementos (figura 18).
Conjunto de Padrões de treinamento TR
- NTR padrões
- Padrão do tipo (input,target)
- input é um vetor com Ne elementos
- target é um vetor com Ns elementos

Figura 19 - Dados do conjunto de treinamento TR

O treinamento é realizado para um subconjunto do conjunto de padrões que é
chamado de época. No final da época é que os pesos sinápticos são ajustados. E
necessário então definir Nepoca que é o número de padrões que existem na época assim
como também um número máximo de épocas para o treinamento Maxepoca. Para o
controle fluxo de treinamento define-se também um valor  que é a taxa de aprendizado
e um ErroAlvo que é o valor aceitável de erro para a finalização do treinamento.
Dados para o controle do algorítimo
- Nepoca é o número de padrões e uma época
- Maxepoca é o número máximo de épocas
- ErroAlvo é o erro aceitável para finalizar o treinamento
-  é a taxa de aprendizado

Figura 20 - Dados para o controle do algoritmo

Para um determinado estágio das sinapses o vetor de entradas de um padrão (input)
aplicado à rede gera um vetor de saída (output). Cada uma das Nc camadas internas assim
como a camada de saída tem associada uma matriz de sinapses Wi e Wijk é o valor do
peso sináptico que liga o neurônio j da camada i-1 com o neurônio k da camada i. No
caso da primeira camada oculta a ligação é com as entradas da rede. Para incluir o bias o
valor de j começa em zero e está associado a um valor constante igual a um. Wi0k é o
valor do bias associado ao neurônio k da camada i.
Para o cálculo do output associado a um input do conjunto de treinamento é
necessário calcular as saídas das camadas de neurônios e aplicá-las como entrada na
camada seguinte até se obter a saída da rede. Considerando-se uma camada com NNi
neurônios há NNi-1 entradas eij além da entrada ei0=1 para a introdução do bias. O cálculo
da saída ok é dado pela equação 19 onde k varia de 1 até NNi.
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NNi−1

ok = 

∑
j=0

w ijk e j 

(eq. 19)

A figura 21 mostra o algoritmo para o cálculo do output para um padrão de
treinamento.
Cálculo do output para um padrão de treinamento
# Inicializa entradas da primeira camada oculta
e0=1
Para i=1 até Ne faça
ei=inputi
fim do para
# Loop para as camadas intermediárias
Para i=1 até Nc faça
Para k=1 até NNi faça
ok=0
Para j=0 até NNi-1 faça
ok=ok+Wijk*ek
fim do para
ok=s(ok)
fim do para
Para k=1 até NNi faça
ek = ok
fim do para
fim do para
# Cálculo da saída
i=N +1
c
Para k=1 até Ns faça
outputk=0
Para j=0 até NNNc faça
outputk=outputk+Wijk*ek
fim do para
fim do para

Figura 21 - Cálculo do output para um padrão de treinamento

Para um dado padrão de treinamento P (input, target) e a rede neural com pesos
sinápticos W há um erro cometido em cada uma das saídas é dado pela equação 20 e o
erro total no padrão P é dado pela equação 21. Para o conjunto de treinamento TR o erro
é o erro médio quadrático dado pela equação 22.
2

Erroi =target i −output i 

(eq. 20)

Ns

Erro P=∑ Erroi

(eq. 21)

i=1
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ErroMédioQuadrático=

∑

Erro P

P ∈ TR

(eq. 22)

2NTR

O erro obtido na saída de um padrão é retropropagado e gera valores de DWijk que
serão somados para todos os elementos da época. O total será multiplicado pela taxa de
aprendizado . O valor encontrado é somado ao valor do peso sináptico Wijk. A
derivação da forma de cálculo de DWijk pode ser encontrada em [8,10,11]. O algoritmo de
cálculo de DWijk está representado na figura 22.
Cálculo do ΔW para um padrão de treinamento
Para i=Nc+1 até 1 passo -1 faça
#Calcula ΔW
Para j=1 até NNi faça
δj=Erroj* σ'(eij)
Para k=0 até NNi-1 faça
ΔWikj=δj*eik
fim do para
fim do para
#Retropropaga o erro
para j=1 até NNi-1 faça
Erroj=0
Para k=1 até NNi faça
Erroj=Erroj +Wijk* δk
fim do para
fim do para
fim do para

Figura 22 - Cálculo do ΔW para um padrão de treinamento

Para o entendimento do bloco principal do algoritmo backpropagation representa-se
o método do gradiente descendente (steepest descent gradient method) na figura 23.
Gradiente descendente com backpropagation
Inicializa pesos W da rede com valores aleatórios
época=1
Calcula ErroMédioQuadrático
Enquanto ErroMédioQuadrático < ErroAlvo e época < Maxepoca faça
Para i=1 até Nepoca faça
Calcula saídas da rede (output)
Calcula Erros nas saídas
Calcula incrementos nos pesos ΔWépoca retro-propagando os Erros
Acumula ΔWépoca
fim do para
Atualiza pesos da rede Wépoca=Wépoca+ηΔWépoca
Calcula ErroMédioQuadrático
época=época+1
fim do enquanto

Figura 23 - Gradiente descendente com backpropagation
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3.3.2 - O conjunto de teste.
No algoritmo descrito no item 3.3.1 a condição de fim está ligada a um número
máximo de épocas de treinamento e a um erro a ser atingido no conjunto de treinamento.
É sabido [8,10,11] que há um risco em minimizar o erro apenas nos dados de
treinamento. O treinamento pode diminuir muito o erro no conjunto de treinamento TR
as custas da capacidade de generalização da rede (overfitting). A figura 24 mostra
esquematicamente uma rede com overfitting junto com uma treinada adequadamente.

Figura 24 - Comparação entre rede com overfitting e rede treinada adequadamente

Para evitar este comportamento será introduzido agora um novo algoritmo de
backpropagation com um conjunto de testes. A filosofia é separar uma parte dos padrões
disponíveis para testar a rede.
Seja então uma rede R similar a do item anterior mas agora com um outro conjunto
de padrões de treinamento TS com NTS padrões (figura 25). Este conjunto será usado para
definir o critério de parada do treinamento.
Conjunto de Padrões de teste TS
- NTS padrões
- Padrão do tipo (input,target)
- input é um vetor com Ne elementos
- target é um vetor com Ns elementos
- padrões não usados no treinamento apenas no critério de parada

Figura 25 - Dados do conjunto de teste TS

O conjunto TR guia o treinamento calculando as parcelas que ajustam os valores das
sinapses. Já o conjunto de teste TS permite um controle maior da qualidade da rede
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obtida evitando o overfitting e melhorando o critério de parada do algoritmo. É
importante observar que nenhum dos padrões de teste será usado no treinamento da rede.
O treinamento será encerrado quando o erro médio quadrático atingir o valor alvo tanto
no conjunto de treinamento quanto no de teste. Para os casos onde o erro alvo não é
atingido os pesos associados ao menor erro de teste são armazenados. Assim pode-se
resgatar a melhor alternativa de pesos para a rede baseando-se no conjunto de padrões de
teste. A figura 26 mostra o mesmo algoritmo da figura 23 agora incluindo o teste.
Steepest descent gradient method backpropagation com conjunto de teste
Inicializa pesos W1 da rede com valores aleatórios
época=1
Calcula ErroMédioQuadrático(TR)
Calcula ErroMédioQuadrático(TS)
MenorErroMédioQuadráticoTS=ErroMédioQuadrático(TS)
MelhorW=W1
Enquanto (ErroMédioQuadrático(TR) < ErroAlvo ou
ErroMédioQuadrático(TS) < ErroAlvo) e época < Maxepoca faça
Para i=1 até Nepoca faça
Calcula saídas da rede (output)
Calcula Erros nas saídas
Calcula incrementos dos pesos ΔWépoca retro-propagando os Erros
Acumula ΔWépoca
fim do para
Atualiza pesos da rede Wépoca=Wépoca+ηΔWépoca
Calcula ErroMédioQuadrático(TR)
Calcula ErroMédioQuadrático(TS)
Se ErroMédioQuadrático(TS)< MenorErroMédioQuadráticoTS então
MenorErroMédioQuadráticoTS=ErroMédioQuadrático(TS)
MelhorW=Wépoca
fim do se
época=época+1
fim do enquanto

Figura 26 - Gradiente descendente com backpropagation e conjunto de teste

3.3.3 - O momento.
O momento é introduzido para acelerar o tempo de treinamento do backpropagation
e também melhorar a estabilidade do processo de treinamento. Foi proposto por
Rumelhart et al [14] e consiste em adicionar um termo no ajuste de pesos que é
proporcional ao ajuste de pesos anterior. A equação para o ajuste dos pesos fica então:
 W epoca
=ik eij  W epocaAnterior
ijk
ijk

(eq. 23)

Nos dados de controle do algoritmo é necessário incluir o coeficiente de momento α
e o algoritmo está na figura 27.
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Gradiente descendente com backpropagation e momento
Inicializa pesos W da rede com valores aleatórios
época=1
Calcula ErroMédioQuadrático
Inicializa incrementos dos pesos da época anterior ΔwepocaAnterior com 0
Enquanto ErroMédioQuadrático < ErroAlvo e época < Maxepoca faça
Para i=1 até Nepoca faça
Calcula saídas da rede (output)
Calcula Erros nas saídas
Calcula ΔWepoca retro-propagando os Erros
Acumula ΔWepoca
fim do para
ΔWepoca=ηΔWepoca+αΔWepocaAnterior
Atualiza pesos da rede Wepoca=Wepoca+ΔWepoca
ΔWepocaAnterior=ΔWepoca
Calcula ErroMédioQuadrático
época=época+1
fim do enquanto

Figura 27 - Gradiente descendente com backpropagation e momento

O uso do momento pode melhorar significativamente a convergência do gradiente
descendente com backpropagation em alguns casos enquanto em outros pode ter pouco
efeito ou até um efeito negativo [10,12]. Um valor normalmente usado para α é 0.9.

3.3.4 - Backpropagation com adaptação da taxa de treinamento.
O uso do algoritmo do gradiente descendente com backpropagation depende da
escolha do parâmetro η que é crítico para o sucesso da busca pelos pesos ótimos da rede.
No caso em que o momento é considerado também o valor de α deve ser fornecido. Isto
cria uma dificuldade porque para valores de η pequenos o número de épocas necessário a
convergência do algoritmo pode ser muito grande enquanto para valores grandes de η o
algoritmo pode oscilar e não convergir. O coeficiente α do momento também, se mal
escolhido pode vir a atrapalhar a convergência. Há um conjunto de algoritmos na
bibliografia que tentam gerar uma heurística para adaptar o valor de η. Magoulas et al
[15] fazem um estudo comparativo sobre alguns dos algoritmos existentes para adaptar a
taxa de aprendizado.
O algoritmo da figura 28 utiliza uma estratégia baseada no Rprop [16] e usa o sinal
das derivadas parciais da função de erro em relação a cada um dos pesos da rede.
O valor de ηijk para cada peso Wijk varia em um intervalo [ηmin,ηmax]. São definidos
também dois coeficientes: ηinc para incrementar o valor da taxa de aprendizado e ηdec para
reduzi-la. No caso da derivada parcial ΔWijk trocar de sinal o valor de ηijk é multiplicado
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por ηinc e caso contrário é multiplicado por ηdec.
Gradiente descendente com backpropagation e adaptação da taxa de aprendizado
Inicializa pesos W da rede com valores aleatórios
época=1
Calcula ErroMédioQuadrático
Inicializa incrementos dos pesos ΔWepocaAnterior com 0
Inicializa taxas de aprendizado η com ηinicial
Enquanto ErroMédioQuadrático < ErroAlvo e época < Maxepoca faça
Para i=1 até Nepoca faça
Calcula saídas da rede (output)
Calcula Erro nas saídas
Calcula ΔWepoca retro-propagando o Erro
Acumula ΔWepoca
fim do para
se época>1 então
Ajusta taxas de aprendizado η
fim do se
Atualiza pesos da rede
ΔWepocaAnterior=ΔWepoca
Calcula ErroMédioQuadrático
época=época+1
fim do enquanto

Figura 28 - Gradiente descendente com backpropagation e adaptação da taxa de treinamento

Ajuste das taxas de aprendizado η
Se sinal(ΔWepocaijk)=sinal(ΔWepocaAnteriorijk) então
ηepocaijk=mínimo(ηmax,máximo(ηmin,ηinc*ηepocaAnteriorijk))
senão
ηepocaijk=mínimo(ηmax,máximo(ηmin,ηdec*ηepocaAnteriorijk))
fim do se

Figura 29 - Ajuste das taxas de aprendizado

3.3.5 - O gradiente conjugado.
O nome backpropagation foi usado inicialmente por Rumelhart et al [14] em 1986 e
representa o algoritmo do gradiente descendente onde o cálculo do gradiente da função
erro em relação aos pesos sinápticos é feito pela retropropagação do erro. O termo
poderia ser aplicado apenas para o algoritmo que calcula o gradiente. Nada impede o uso
desta maneira de se calcular o gradiente com outros algoritmos de busca mais eficientes
que o gradiente descendente.
O gradiente conjugado é um dos mais efetivos e populares métodos de otimização de
funções de várias variáveis. O método tem uma eficiência comparável a métodos que
utilizam aproximações de segunda ordem sem a necessidade do cálculo do Hessiano da
função objetivo [12].
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Para simplificar a descrição do algoritmo seja a função E(W) o erro médio quadrático
em função dos pesos sinápticos. Numa iteração i do gradiente conjugado o vetor
gradiente negativo é Gi os pesos Wi são atualizados em uma dada direção Pi na forma da
equação 24.
W i1=W i i Pi

(eq. 24)

A direção inicial P1 é feita igual a G1 e Pi+1 é calculado pela equação 25.
Pi1=−Gi1i Pi

(eq. 25)

O valor de βi pode ser calculado de diversas formas mas as mais usadas estão
representadas nas equações 26 e 27.

i =

Gi⋅Gi1
Gi⋅Gi

fórmula de Fletcher-Reeves

(eq. 26)

i =

Gi1⋅Gi1− Gi 
Gi⋅Gi

fórmula de Polak-Ribière

(eq. 27)

O valor de Gi é calculado através do backpropagation e o valor de ηi é determinado
para resolver o problema de otimização em uma dimensão de minimizar o erro médio
quadrático

EW i P i  em relação a η. Esta minimização pode ser realizada por um

algoritmo do tipo line search [12,17].
O gradiente conjugado tem vantagens em relação a descida na direção do gradiente
seja na melhor taxa de convergência seja porque não é sensível a escolhas da taxa de
aprendizado η e do coeficiente de momento α. Os dois coeficientes são adaptados pelo
algoritmo.
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4 - A biblioteca MPI.
A comunicação de processos por troca de mensagens é muito utilizada em
programação paralela, especialmente em máquinas paralelas com memória distribuída. O
MPI (Message-Passing Interface) [31] é uma tentativa de padronização do paradigma da
troca de mensagens, que foi sugerida por um grupo de trabalho formado por pessoas da
indústria, órgãos governamentais e universidades principalmente dos Estados Unidos. O
trabalho se iniciou em 1992 e em novembro de 1993 o primeiro draft do padrão MPI-1
foi apresentado. Em 1995 foi disponibilizado o MPI-1.1 com correções e algumas
extensões ao padrão MPI-1. Atualmente o padrão é o MPI-2 que inclui uma série de
funcionalidades novas como o suporte a processos dinâmicos e o I/O paralelo entre
outros.
O principal objetivo do MPI é disponibilizar uma interface que seja utilizada no
desenvolvimento de programas que utilizem troca de mensagens. Além de garantir a
portabilidade dos programas paralelos, essa interface deve ser implementada
eficientemente nos diversos tipos de máquinas paralelas existentes (reais, clusters de
workstations ou grids).
O MPI é uma biblioteca com funções para troca de mensagens, responsável pela
comunicação e sincronização de processos. Dessa forma, os processos de um programa
paralelo podem ser escritos em uma linguagem de programação seqüencial, tal como C
ou Fortran.
O MPI é adequado tanto para máquinas paralelas como o IBM SP, IBM Regata,
Sunfire 15k, etc., como para clusters de computadores ou grids. O padrão MPI suporta
portabilidade e independência de plataforma, de modo que códigos escritos para uma
máquina IBM RS-6000 com AIX, por exemplo, possam ser portados para um PC
rodando Linux.
O padrão definido pode ser usado tanto em programas do tipo MPMD (multiple
program multiple data) quanto SPMD (single program multiple data).
As vantagens principais de estabelecer um padrão para troca de mensagens entre
processos são a portabilidade e a facilidade de utilização. O padrão também permite que
os fabricantes de hardware e software trabalhem sobre uma base clara possibilitando que
as implementações do padrão nas diversas plataformas sejam mais eficientes para o uso
em máquinas paralelas de memória compartilhada ou distribuída.
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O MPI pode ser considerado uma biblioteca de grande porte. A descrição do padrão
MPI-1.1 tem cerca de 200 páginas e define mais de 125 rotinas. Contudo uma pequena
parte de suas funcionalidades já permite a criação de aplicações. Cerca de 6 rotinas já
permitem que programas úteis sejam escritos [32].
O envio e o recebimento de uma mensagem será agora utilizado para introduzir o
conceito básico do MPI. Estas são operações básicas disponíveis em uma biblioteca de
passagem de mensagens. Na maior parte das bibliotecas disponíveis atualmente o envio é
similar á chamada de rotina que se segue:
send(address, length, destination, tag)
onde:
•

address é o endereço de memória onde inicia a mensagem;

•

length é o comprimento da mensagem em bytes;

•

destination é o identificador do processo para onde se esta enviando a mensagem;

•

tag é um identificador arbitrário (normalmente um inteiro não negativo) para
restringir o recebimento da mensagem.
Já o recebimento é algo similar à chamada de rotina que se segue:
recv(address, maxlen, source, tag, actlen)

onde o par (adress,maxlen) é a área onde a mensagem será recebida (buffer), source é o
identificador do processo que enviou a mensagem e actlen é o número de bytes
efetivamente recebido. O recebimento só será completado se o tag no envio for o mesmo
tag no recebimento. Assim o tag pode ser considerado como o tipo da mensagem.
O conceito pode ser entendido sempre como o processo emissor (source) enviando
uma mensagem (address,length) de um tipo (tag) para o processo receptor (destination).
O processo receptor (destination) então recebe a mensagem do mesmo tipo (tag) em uma
área determinada (address,maxlen) de um determinado tamanho (actlen) enviada pelo
processo emissor (source). As rotinas do MPI seguem esta lógica. Mais detalhes sobre a
sintaxe das chamadas de rotina e demais detalhes da biblioteca podem ser encontradas
em [31,32,33].
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4.1 - Grid Computing
Um grid é uma coleção de recursos computacionais compartilhados trabalhando em
um ambiente cooperativo onde alguns recursos podem estar disponíveis para todos os
usuários do grid e outros podem ter alguma restrição de acesso para outros usuários.
Neste contexto a palavra recurso tem um significado geral e pode designar por exemplo
um programa de computador, um serviço ou um dispositivo de hardware.
O projeto GridBR [23] está sendo conduzido desde abril de 2003 pela PETROBRAS
no seu centro de pesquisas com a colaboração da COPPE/UFRJ e a parceria da IBM.
Este projeto implementa o 1o grid de computadores do país.
Atualmente há um protótipo com 5 máquinas e o exemplo do item 5.4.1 foi rodado
neste grid.
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5 - Implementação do software
Este capítulo trata da implementação de um protótipo de software que permita a
solução de problemas de otimização via AGs em ambiente seqüencial ou paralelo, o
treinamento de redes neurais e também um algoritmo híbrido que utiliza redes neurais
juntamente com os algoritmos genéticos.
O software foi desenvolvido na linguagem Lua [25] com algumas poucas rotinas em
C++. A escolha da linguagem Lua assim como uma descrição de suas funcionalidades
será vista em 5.2. Para permitir a troca de mensagens entre processos e a implementação
de um AG paralelo que rode em ambientes do tipo cluster ou grid foi gerada uma ligação
entre algumas das rotinas do MPI com a linguagem Lua.
A implementação é modulada e está dividida em 6 módulos que são as utilidades, o
MPIlua, o GAlua, o GAlua paralelo, o NNlua e o GANNlua. Estes módulos serão
tratados no item 5.3. A programação é orientada para objetos e cada módulo contém os
objetos necessários à disponibilização das funcionalidades pretendidas. O item 5.1
oferece alguns comentários sobre a programação orientada a objetos.

5.1 - Programação orientada a objetos.
A programação orientada a objetos é um método para a concepção e implementação
de sistemas de software. Os seus maiores objetivos são aumentar a produtividade no
desenvolvimento do software através de uma maior expansibilidade e capacidade de
reutilização do software.
Os programas tradicionais para o cálculo numérico têm sido escritos em FORTRAN
ou C com todas as vantagens e limitações destas linguagens e da estrutura procedural que
normalmente é utilizada. Com a crescente complexidade dos métodos numéricos e os
avanços constantes em novas técnicas a demanda na criação, alteração e adaptação dos
programas tem sido cada vez maior e muitas vezes a reutilização se torna inviável.
A visão usual da criação de software científico é a de considerar o problema como
um conjunto de dados que devem ser tratados por um conjunto de procedimentos. Na
abordagem orientada para objetos há um outro paradigma onde o domínio do problema é
dividido em objetos. Um objeto contém dados que o definem e o conjunto de operações
que manipulam estes dados. Espera-se que uma divisão conveniente do domínio do
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programa em objetos torne o programa mais flexível e utilizável sendo então capaz de
incluir novas idéias mais rapidamente.
Simplificadamente os mecanismos básicos da orientação a objetos são:
•

Classes
Define o comportamento de um tipo de objeto definindo todas as propriedades e

funções que o caracterizam. A classe é responsável pelo encapsulamento dos objetos
definindo uma fronteira clara entre o comportamento interno do objeto e suas interfaces
externas.
•

Instâncias
São os objetos definidos numa determinada classe. A classe define o comportamento

do objeto enquanto as instâncias são os objetos que pertencem àquela classe.
•

Atributos
São os dados que caracterizam os objetos definindo o seu estado.

•

Métodos
São os comportamentos dos objetos de uma classe e estabelecem o que estes objetos

são capazes de fazer.
•

Herança
Define a capacidade de especificação de uma classe. A criação de subclasses permite

a inclusão de novos comportamentos e atributos a uma classe. A herança permite que
todos os atributos e métodos da classe pai sejam herdados pela subclasse.
Como exemplo a tabela 1 mostra a definição de uma classe ponto.
Classe ponto
Atributos

x

coordenada x

y

coordenada y
Métodos

new(x,y)

cria ponto com coordenadas x e y

modulo()

distância do ponto à origem

distancia(outroPonto)

distância até o outro ponto

Tabela 1 - Classe ponto

A classe ponto tem 2 atributos e 3 métodos. Para esta classe pode-se definir 2
instâncias:
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V1=ponto:new(1,2)
V2=ponto:new(2,3)
Para exemplificar a herança a tabela 2 define uma classe pontoColorido:
Classe pontoColorido

Classe pai

ponto
Atributos

cor

cor do ponto
Métodos

new(x,y,umaCor)

cria ponto com coordenadas x e y
com umaCor

trocaCor(novaCor)

troca a cor do ponto

Tabela 2 - Classe pontoColorido

Para esta subclasse foi adicionado um novo atributo (cor) os atributos x e y são
herdados da definição da classe pai. Já o método new foi redefinido para agora criar um
ponto com uma cor, o método trocaCor foi adicionado e os métodos modulo e
distancia são herdados da classe pai.

5.2 - A linguagem Lua.
Lua é uma linguagem de programação de distribuição aberta e gratuita. Foi projetada
para ser usada como uma linguagem de extensão ligada a um programa hospedeiro .
Aplicações em geral podem acoplar códigos em Lua, permitindo prototipagem rápida e
acesso programável à tecnologia implementada pela aplicação. É também bastante
comum o uso de Lua como um interpretador stand-alone e neste caso os códigos
principais de execução são escritos em Lua.
Pacotes de extensão escritos em C, C++ ou outras linguagens podem ter suas
funcionalidades adicionadas à linguagem. O ambiente de programação é então formado
pelas funções pré-definidas de Lua, pelas bibliotecas padrão da linguagem e pelos
pacotes de extensão adicionados [20,21,22].
A sintaxe de Lua é semelhante ao Pascal e as variáveis não precisam ser declaradas.
As variáveis também não têm tipo e assumem o tipo do valor armazenado. Há 8 tipos
definidos em Lua. Os tipos definidos em lua são nil, boolean, number, string, function,
userdata, thread e table. Nil é o tipo do valor especial nil que significa que aquela
variável não tem valor associado. Boolean assume os valores false e true. Number são
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valores reais. Strings são cadeias de caracteres de comprimento variável.
As funções em Lua (function) são tratadas como os demais tipos e podem ser
armazenadas em variáveis, passadas como parâmetro para outras funções ou serem
valores retornados por funções. As funções em Lua podem ter um número variável de
parâmetros e também podem retornar uma quantidade arbitrária de variáveis.
Lua possui uma tabela associativa (table) que permite com facilidade a definição das
mais diversas estruturas de dados tais como vetores, listas, árvores, módulos, etc. A
linguagem também dispõe de metatables que se associadas a uma tabela podem redefinir
o funcionamento de determinadas operações com a tabela. A definição de um
metamethod altera o comportamento da tabela quando exposta a aquela operação. Os
metamethods disponíveis são:
•

__add – operador +(soma)

•

__sub – operador -(subtração)

•

__mul – operador * (multiplicação)

•

__div – operador / (divisão)

•

__pow – operador ^ (exponenciação)

•

__unm – operador unário - (troca de sinal)

•

__concat – operador .. (concatenação de strings)

•

__eq – operador == (igualdade)

•

__lt – operador < (menor que)

•

__le – operador ≤ (menor ou igual que)

•

__index – operador [ ] (referência a um índice na tabela)

•

__newindex – operador [ ] (definição de um novo índice na tabela)

•

__call – operador ( ) (chamada da tabela como função)
O uso conveniente das tabelas associadas às metatables e aos metamethods permite a

abordagem orientada a objetos que não é nativa da linguagem [22,26].
O tipo userdata existe para a interface com blocos de dados arbitrários na linguagem
C ou C++. É basicamente um ponteiro para uma área de memória e sua manipulação
pode ser definida com metatables e metamethods. Threads são linhas independentes de
execução de código e são usadas para implementar co-rotinas.
Os programas são em formato livre e o separador de comandos é o caractere “;” que
não é obrigatório. Mais detalhes podem ser encontrados em http://www.lua.org [15].
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5.3 - Módulos.
Os 6 módulos do sistema estão esquematizados na figura 30.

GANNlua

GAlua paralelo

NNlua

GAlua

MPIlua

Utilidades

Figura 30 - Módulos do sistema

O módulo de utilidades contém objetos para permitir a definição de classes em Lua,
containers usados na definição dos outros módulos tais como sets, bags, arrays, vetores
e matrizes além de algumas rotinas de otimização como o line search e gradiente
conjugado baseadas nos códigos do Numerical Recipes in C [17]. O módulo GAlua tem
os objetos necessários para a solução via AGs de problemas de otimização tais como a
população, genes, etc. O módulo NNlua implementa objetos que permitem a definição,
treinamento e uso de redes neurais feedforward multicamada. O módulo MPIlua
implementa a ligação de algumas rotinas do MPI com a linguagem Lua usando a
ferramenta tolua [25] para a definição e criação das chamadas em Lua das rotinas. O
módulo GAlua paralelo modifica alguns objetos para viabilizar a execução de um
algoritmo genético geracional em um ambiente paralelo tipo grid ou cluster utilizando os
objetos do GAlua e as rotinas definidas no MPIlua. O módulo GANNlua implementa
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uma estratégia híbrida que utiliza o GAlua paralelo para a otimização e o NNlua para
definir uma estratégia de aceleração do AG utilizando redes neurais e AGs não paralelos
para gerar sugestões de indivíduos que possam vir a acelerar a convergência.

5.3.1 - Utilidades.
O módulo de utilidades utilities (figura 31) implementa objetos para a
utilização nos outros módulos. O módulo contém o submódulo class para permitir a
criação e utilização de classes e instâncias em Lua baseado em códigos disponíveis na
internet [25]. Os containers são a definição de 3 classes usadas como estruturas de dados
que são o set, o bag e o array. O módulo também contém uma pequena
implementação de uma classe vector e uma classe matrix com algumas operações
vetoriais e matriciais definidas. O sub-módulo optim inclui rotinas para suportar a
otimização via gradiente conjugado usada em NNlua.
utilities

class

containers
set
bag
array

matrix

optim

Figura 31 - Módulo utilities

•

class
O módulo class implementa as rotinas básicas para permitir uma abordagem

orientada para objetos em lua. O módulo consta de 10 rotinas dentro da tabela class e está
descrito na tabela 3.
Módulo class

create(t)

torna a tabela t uma nova classe. Se o campo t.parent
estiver definido com uma classe válida esta será a
classe pai da nova classe. Os métodos new, check,
whatami, copy e print são então pré-definidos como as
funções homônimas da tabela class.

new(theClass,initObj)

torna a tabela initObj como uma nova instância da
classe theClass. Se initObj não for fornecido uma
tabela vazia será usada.
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Módulo class

isClassDefinition(obj)

retorna true se obj for uma definição de uma classe.

isClassInstance(obj)

retorna true se obj for uma instância de uma classe.

classof(obj)

retorna a classe a que pertence obj.

whatami(obj)

retorna o nome da classe que é ou a que pertence obj e
também o tipo do obj ('class' ou 'instance')

check(theClass,obj,deep)

verifica se obj é uma instância da classe theClass. O
parâmetro deep se especificado estende a busca para a
classe pai, avô e assim por diante.

parent(obj)

retorna a classe pai e o seu nome caso exista uma
classe pai.

copy(obj,levelDepth)

cria uma cópia de obj até o nível leveldepth. Para
objetos nos níveis superiores haverá referências para
os objetos de origem.

print(obj,printDepth,identLevel) imprime obj até o nível printDepth. indentLevel é
quantos caracteres tabs serão colocados antes da
impressão de cada linha. (default 0). A cada nível a
mais de profundidade em obj identLevel é incrementado
de 1 para gerar uma impressão estruturada.

Tabela 3 - Módulo class

•

containers
– set
A classe set (tabela 4) implementa um conjunto de objetos.
Classe set

Classe pai

-

data

tabela para o armazenamento dos valores associados às
entradas da tabela.

n

número de elementos no set

Atributos

Métodos

new(...)

retorna novo
parâmetros.

set

e

inclui

elementos

da

lista

key(x)

chave para a tabela data associada à x.

val(x)

valor para a tabela data associado à x.

key2Elem(key)

rotina que retorna x dado key(x).

belong(x)

retorna true se x pertence ao set

associatedValue(x)

retorna valor associado à x se x pertence ao set.

foreach(f)

chama f(x) para todos os elementos do set

addElem(...)

inclui no set os elementos da lista de parâmetros.

removeElem(...)

remove do set os elementos da lista de parâmetros.

numElem()

retorna o número de elementos no set.

array()

retorna um array com os elementos do set.

de

Tabela 4 - Classe set

A implementação convencional usa as tabelas de Lua e incluir um elemento no
conjunto seria dado pelo algoritmo escrito em Lua da figura 32.
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S={}

-- Define uma tabela para o set

function S:addElem(x)
-- Método para incluir um elemento no set
if not self[x] then self[x]=true end
end
function S:belong(x)
return self[x]
end

-- Verifica se x pertence ao set

Figura 32 - Algoritmo básico para um set

Este algoritmo tem um problema quando os objetos a inserir são tabelas. Uma tabela
seria sempre considerada diferente das outras mesmo que seu conteúdo fosse idêntico.
Para contornar este inconveniente o algoritmo proposto na figura 33 inclui duas
rotinas a mais que podem ser redefinidas conforme necessário. A redefinição adequada
das rotinas key e val do algoritmo modificado abaixo permitirá o controle de que
elementos são considerados iguais. No caso dos AGs e sets com indivíduos a chave
associada ao indivíduo será sua representação genética.
S={}
S.data={}

-- Define uma tabela para o set
-- Define uma tabela para os dados associados a x

function S:key(x)
return x
end

-- Retorna uma chave x

function S:val(x)
return x
end

-- Retorna o valor associado a x

function S:addElem(x)
-- Método para incluir um elemento no set
local r=self:key(x)
local s=self:val(x)
if not self.data[x] then self[x]=true end
end
function S:belong(x)
-- Verifica se x pertence ao set
if self.data[self:key(x)] return true else return false end
end

Figura 33 - Algoritmo modificado para um set

– bag
A classe bag (tabela 5) é uma especialização da classe set. Na classe set há
apenas uma ocorrência de um elemento e na classe bag cada elemento pode ter um
número arbitrário de cópias. Para isto o valor armazenado associado a um elemento no
bag será uma tabela com os campos val e copies. Em val é armazenado o valor
associado e em copies o número de ocorrências do elemento.
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Classe bag

Classe pai

set
Atributos

n

número de elementos total no bag

ndif

número de elementos diferentes no bag
Métodos

new(...)

retorna novo
parâmetros.

bag

e

inclui

elementos

da

lista

de

numCopies(x)

retorna o número de ocorrências de x no bag.

numElem()

retorna o número de elementos no bag.

numDifElem()

retorna o número de elementos diferentes no bag.

array(dif)

retorna um array com os elementos do bag. Se dif é
true retorna apenas uma ocorrência de cada elemento.

Tabela 5 - Classe bag

– array
O container array (tabela 6) é um vetor de objetos. É implementado a partir das
funcionalidades nativas das tabelas em lua.
Classe array

Classe pai

-

n

número de elementos no array.

Atributos
Métodos

new(...)

retorna novo array e inclui os elementos da lista de
parâmetros.

addElem(...)

adiciona no array os elementos da lista de parâmetros.

numElem()

retorna o número de elementos no array.

removeElem(i)

remove o elemento i do array. Ajusta o restante para
que não fique a lacuna.

setElem(i,val)

altera valor da posição i do array se a posição já
tiver um valor.

getElem(i)

retorna o valor armazenado na posição i do array.

sort(comp)

ordena o array usando a função comp para comparar os
elementos.

Tabela 6 - Classe array

•

matrix
Este módulo implementa duas classes implementando vetores unidimensionais e

matrizes. As classes estão descritas a seguir.
– vector
A classe vector (tabela 7) implementa um vetor real unidimensional e algumas
operações vetoriais.
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Classe vector

Classe pai

Atributos

n

dimensão do vetor.

new(n,v)

retorna novo vetor de dimensão n. O vetor é
inicializado a partir do vetor v. Se v não for
fornecido os elementos são inicializados com zero.

resize(m)

redimensiona o vetor para m dimensões.

__unm()

troca o sinal dos componentes do vetor.

__add(m1)

soma de vetores.

__sub(m1)

diferença de vetores.

__mul(x)

multiplica vetor por escalar.

max()

valor máximo no vetor.

min()

valor mínimo do vetor.

dot(v2)

produto escalar do vetor com o vetor v2.

Métodos

Tabela 7 - Classe vector

– matrix
A classe matrix (tabela 8) implementa uma matriz bidimensional e algumas
operações matriciais. Do ponto de vista de dados a classe matrix pode ser vista como
um array de vector. Cada elemento do array é um vector que representa uma
linha da matriz.
Classe matrix

Classe pai

-

n

número de linhas.

m

número de colunas

new(n,m,mat)

retorna nova matriz m x n inicializada pela matriz
mat. Se mat não for fornecida os elementos são
inicializados com zero.

identity(n)

retorna matriz identidade n x n.

resize(n,m)

redimensiona matriz

line(n)

retorna vetor com a linha n da matriz.

column(m)

retorna vetor com a coluna m da matriz

__unm()

troca o sinal dos elementos da matriz.

__add(m1)

soma matrizes.

__sub(m1)

diferença de matrizes.

__mul(x)

multiplica se x for uma matriz multiplica matrizes e
retorna uma matriz. Se x for um vetor multiplica a
matriz pelo vetor e retorna um vetor. Se x for um
escalar
retorna
matriz
com
todos
os
elementos
multiplicados pelo escalar.

max()

valor máximo na matriz.

min()

valor mínimo na matriz.

trace()

traço da matriz.

Atributos

Métodos
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Classe matrix

transpose()

transposta da matriz.

invert()

inverte a matriz.

LUDecomposition()

realiza a decomposição LU da matriz.

backsubstitution(b)

retro-substitui o vetor b em uma matriz decomposta LU

determinant()

retorna o determinante da matriz.

Tabela 8 - Classe matrix

•

optim
Este módulo implementa em Lua 4 rotinas de otimização adaptadas dos códigos

correspondentes encontrados em Numerical Recipes in C [17]. As rotinas estão descritas
na tabela 9.
Módulo optim

brent(ax,bx,cx,f,tol,ITMAX)

Dada a função f(x) e 3 abscissas ax, bx, cx tal que
bx está entre ax e cx e o valor de f(bx) é menor que
os valores de f(ax) e f(cx), a rotina isola o mínimo
com uma precisão de tol usando o método de Brent. A
função retorna 3 valores: o valor da abscissa do
mínimo, o valor mínimo da função e o número de
iterações realizado. ITMAX é o número máximo de
iterações permitido.

frprmn(p,n,ftol,func,dfunc,param)

Dado um ponto inicial p[n], a minimização com o
gradiente
conjugado
baseado
em
FletcherReeves/Polak-Ribiere
é
realizada
na
função
func,usando seu gradiente calculado pela função
dfunc. A tolerância para a convergência no valor da
função é ftol. A função retorna 3 coisas: o ponto de
mínimo encontrado, o valor da função no ponto de
mínimo e o número de iterações realizado. As
minimizações em uma dimensão são realizadas com a
rotina linmin. A tabela param passada conta com
valores que serão usados no controle da minimização.
param.ITMAX
é
o
número
máximo
de
iterações
permitido, param.EPS é um valor pequeno para ajustar
o caso especial onde o valor da função no ponto de
mínimo é exatamente zero.

linmin(p,xi,n,func,TOL,ITMAX)

Dado um ponto p[n] e uma direção xi[n] a função
resolve o problema de minimizar f(λ)= func(p+λ*xi).A
função retorna o ponto de mínimo p+λ*xi, o ponto
λ*xi, o valor de func(p+λ*xi) e o número de iterações
realizado. A minimização é realizada usando as
rotinas mnbrak e brent.

optim.mnbrak(ax, bx,func)

Dada uma função func e 2 pontos ax e bx
rotina busca um conjunto de 3 abscissas
que cumpram as condições necessárias
rotina brent. A função retorna 6 valores
func(ax), func(bx) e func(cx).

distintos a
ax, bx e cx
ao uso na
ax, bx, cx,

Tabela 9 - Módulo optim

5.3.2 - MPIlua – Rotinas do MPI acessíveis de Lua.
No módulo MPIlua estão 6 variáveis de controle e 27 rotinas baseadas no MPI
disponibilizadas para o uso na linguagem Lua. As funções permitem a passagem de
mensagens do tipo número real, vetor de números reais e cadeias de caracteres. A
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implementação é minimalista e implementa o conjunto necessário de funcionalidades
para o uso módulo GAlua paralelo.
Um novo interpretador para Lua , chamado de MPIlua, é compilado juntamente com
a definição do módulo e as bibliotecas do MPI. O interpretado MPIlua implementa o
paralelismo do tipo single program multiple data (spmd). O programa que roda nos
diversos processos é o interpretador Lua mas o código lua interpretado pode ser diferente
nos diversos processos.
As algumas das rotinas em Lua têm o comunicador (comm) como parâmetro.
Contudo não há rotinas disponíveis para manipular comunicadores. O comunicador
default é sempre MPI.commworld e este parâmetro não precisa ser fornecido para as
rotinas. Ele existe apenas pensando em futuras expansões da ligação do MPI com Lua.
•

Variáveis de controle.
As variáveis de controle são valores associados ao processo corrente ou constantes

especiais que são usadas como parâmetros nas rotinas. A tabela 10 mostra as variáveis:
Variáveis

MPI.numprocs

é o número de processos que estão rodando no momento.

MPI.myid

é o id do processo e varia de 0(zero) até MPI.numprocs-1.

MPI.anytag

tag genérico
tipos.

MPI.anysource

emissor genérico para permitir a recepção de mensagens de quaisquer
emissores.

MPI.commworld

Comunicador padrão. É o default para todas as mensagens.

para

permitir

a

recepção

de

mensagens

de

quaisquer

MPI.processorname nome do processador do processo atual.

Tabela 10 - Variáveis de controle

•

Rotinas associadas ao tempo.
Há duas rotinas associadas ao tempo que estão disponíveis (tabela 11).
Rotinas associadas ao tempo

MPI.Wtick()

retorna a resolução de MPI.Wtime() em segundos.

MPI.Wtime()

retorna o número de segundos representando o tempo de relógio com
referência a um tempo de referência no passado.

Tabela 11- Rotinas associadas ao tempo

•

Rotinas para a definição e manipulação de status.
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O status é um userdata em lua que implementa a estrutura MPI_Status. Ele contém
informações sobre uma determinada comunicação. Os dados que podem ser consultados
são o tag da mensagem, o emissor (source), o código de erro e o tamanho da mensagem.
Rotinas para a definição e manipulação de status

MPI.Status.Create()

cria um userdata MPI_status

MPI.Status.Get.Count.Number
(status,count)

retorna a quantidade de números na comunicação
associada ao status.

MPI.Status.Get.Count.Char(status,count) retorna
a
quantidade
de
caracteres
comunicação associada ao status.

na

MPI.Status.Get.Tag(status)

retorna o tag da mensagem associada ao status.

MPI.Status.Get.Source(status)

retorna id do processo que enviou a mensagem
associada ao status.

MPI.Status.Get.Error(status)

retorna código de erro da mensagem associada ao
status.

Tabela 12 - Rotinas para criação e manipulação de status

•

Rotinas para a criação e manipulação de requests:
A request é também um userdata para a implementação em Lua do handle

MPI_Request. Este handle é o que permite a consulta do status das mensagens não
bloqueantes.
Rotinas para a criação e manipulação de requests

MPI.Request.Create()

cria um novo handle MPI_request.

MPI.Request.Wait(request,status)

espera o término da comunicação não bloqueante
associada à request. Retorna após o final da
comunicação. Informações sobre a mensagem podem
ser consultadas em status.

MPI.Request.Test(request,flag,status) consulta a request e retorna em flag se a
comunicação terminou. Informações sobre a mensagem
podem ser consultadas em status.
MPI.Request.Free(request)

Libera request. Se a request for liberada não será
mais possível consultar o status da comunicação
não-bloqueante associada a ela.

Tabela 13 - Rotinas para a criação e manipulação de requests

•

Rotinas de comunicação broadcast
Na comunicação broadcast um processo envia mensagem para todos os outros

processos no comunicador. A comunicação é bloqueante e o processo que enviou
continua após a mensagem ser recebida por todos os outros processos.
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Rotinas de comunicação broadcast

MPI.Barrier(comm)

sincroniza os processos.

MPI.Bcast.Number(number,root,comm)

processo root envia number para todos os
processos. Outros processos recebem number
do processo root. Retorna código de erro e
número recebido.

MPI.Bcast.NumberArray(ndim,array,root,comm) processo root envia array de ndim números
para todos os processos. Outros processos
recebem o array do processo root. Retorna
código de erro e o array recebido.
MPI.Bcast.String(nchar,string,root,comm)

processo
root
envia
string
de
nchar
caracteres para todos os processos. Outros
processos recebem a string do processo
root. Retorna código de erro e a string
recebida.

Tabela 14 - Rotinas de broadcast

•

Rotinas de comunicação bloqueante.
As 6 rotinas de comunicação bloqueante implementam o envio e a recepção síncrona

de mensagens . As mensagens bloqueantes travam o processo aguardando que o receptor
receba a mensagem no caso do envio ou que a mensagem enviada chegue ao processo no
caso da recepção.
Rotinas de comunicação síncrona

MPI.Send.Number(number,dest,tag,comm)

envia number para o processo dest com o
tag especificado. Retorna código de erro.

MPI.Send.NumberArray(dim,array,dest,tag,comm) envia um array com ndim números para o
processo
dest
com
tag
especificado.
Retorna código de erro.
MPI.Send.String.(nchar,string,dest,tag,comm)

envia string com nchar caracteres para o
processo dest com o tag especificado.
Retorna código de erro.

MPI.Recv.Number(val,source,tag,status,comm)

recebe number do processo source com o
tag especificado. Retorna código de erro
e o número recebido.

MPI.Recv.NumberArray(dim,array,source,tag,

recebe um array com até ndim números para
do processo source com tag especificado.
Retorna código de erro e o array.

status,comm)
MPI.Recv.String(nchar,string,source,tag,

recebe string com até nchar caracteres do
processo source com o tag especificado.
Retorna código de erro e a string.

status,comm)

Tabela 15 - Rotinas para a comunicação bloqueante

•

Rotinas para comunicação não-bloqueante.
Nas rotinas de comunicação não-bloqueante a mensagem é enviada e o processo que

a enviou não é bloqueado podendo continuar suas tarefas. O status do envio pode ser
consultado através do handle do tipo MPI_request que vai como parâmetro nas rotinas.
Para as mensagens assíncronas foram implementadas apenas as rotinas de envio de
mensagens. A recepção deste tipo de mensagem pode ser realizada com a combinação de
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uma consulta via MPI.probe ou MPI.Iprobe da chegada de mensagens e uma recepção da
mensagem com as rotinas de recepção síncrona.
Rotinas para comunicação assíncrona

MPI.Isend.Number(number,dest,tag,
request,comm)

envio não bloqueante de number para o processo
dest com o tag especificado. O parâmetro request é
um handle tipo MPI_request para a consulta do
status do envio. Retorna código de erro.

MPI.Isend.NumberArray(dim,array,dest, envio não bloqueante de um array com ndim números
para o processo dest com tag especificado. O
tag,request,comm) parâmetro request é um handle tipo MPI_request
para a consulta do status do envio. Retorna código
de erro.
MPI.Isend.String(nchar,string,dest,
tag,request,comm)

envio
não
bloqueante
de
string
com
nchar
caracteres para o processo dest com o tag
especificado. O parâmetro request é um handle tipo
MPI_request para a consulta do status do envio.
Retorna código de erro.

Tabela 16 - Rotinas de comunicação não-bloqueante

•

Rotinas para inquirir a chegada de mensagens.
São disponibilizadas 2 rotinas para a consulta da chegada de mensagens de um

determinado processo.
Rotinas para inquirir a chegada de mensagens

MPI.Iprobe(source,tag,flag,status,comm)

consulta não bloqueante da chegada de
mensagem com o tag especificado do processo
source. Retorna em flag se houve ou não a
chegada da mensagem e a variável status
retorna
informações
sobre
a
mensagem
recebida que podem ser consultadas. Retorna
mensagem de erro e flag.

MPI.Probe(source,tag,status,comm)

Consulta
bloqueante
da
chegada
de
mensagens. O funcionamento é análogo à
MPI.Iprobe com a diferença de que a rotina
só retorna após o recebimento de alguma
mensagem. Retorna mensagem de erro.

Tabela 17 - Rotinas para inquirir a chegada de mensagens

5.3.3 - GAlua – Algoritmos Genéticos em lua.
O módulo GAlua implementa os algoritmos para a otimização com algoritmos
genéticos com a definição de algumas classes conforme o esquema da figura 34.
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setOfIndividuals

constants
population
parameters
gerationalGA

individual

geneArray

realGene

interval

Figura 34 - Módulo GAlua
•

A classe interval.
A definição do módulo se inicia na classe interval (tabela 18). Esta classe contém

as funcionalidades que permitirão a representação das variáveis de projeto dos AGs
assim como a sua representação. A classe representa um intervalo de números reais de
precisão dupla e um incremento. Será usada como domínio para as variáveis de projeto.
Classe interval

Classe pai

-

lowerBound

limite inferior do intervalo

upperBound

limite superior do intervalo

step

incremento

count

número de valores contidos no intervalo

base

base para a conversão de um valor no intervalo para um
valor inteiro com representação na base. Não pode ser
maior que 62 e o valor default é 62.

val

tabela com uma correspondência de caracteres para a
conversão de base. Tem os 10 dígitos, as 26 letras
maiúsculas e as 26 letras minúsculas totalizando 62
entradas.

new(init)

retorna novo intervalo com limites e incremento da
tabela init. Se init não for fornecido o default é o
intevalo [0,1] step 1.

changeUpperBound(val)

modifica o limite superior do intervalo

changeLowerBound(val)

modifica o limite inferior do intervalo

changeCount(n)

recalcula step para que o intervalo contenha n valores

changeStep(nStep)

troca o valor do step

randomValue()

retorna um valor aleatório no intervalo

valueN(val)

retorna o índice do elemento mais próximo de val

Atributos

Métodos
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Classe interval

closerValue(val)

retorna o valor mais próximo a val que esteja contido
no intervalo discreto

charId(val,base)

retorna uma representação de valueN(val).na base
fornecida. Se a base não for fornecida o valor default
é o definido globalmente na classe.

value(id,base)

retorna o valor na base 10 referente ao id definido na
base.

Tabela 18 - Classe interval

Como exemplo seja o intervalo definido na figura 35. A sintaxe da definição é a da
linguagem lua[26].
a=interval:new{lowerBound=200,
upperBound=1200,
step=0.01}

Figura 35 - Instância de interval

O intervalo a definido acima tem um total de 100001 valores possíveis. A string de
representação do valor 683.61 que é o valor 48362 do intervalo será de “Ca2” na base 62.
A troca do valor da base permite outras representações inclusive a binária. Basta para
isso redefinir o valor do atributo base para a classe como 2.
•

A classe realGene.
A classe realGene (tabela 19) agora é definida baseando-se na classe interval.

Esta classe representa o gene que define uma variável de projeto. Os operadores
genéticos de blend crossover, mutação aleatória e em creep são definidos aqui.
Classe realGene

Classe pai

-

domain

intervalo de domínio do gene (interval)

name

string nome do gene

alfa

coeficiente para o blend crossover

creepSdev

desvio padrão para a mutação em creep

new(init)

retorna novo real com domain e name da tabela init. Os
defaults são o intevalo [0,1] step 1 para domain e
“noname” para name.

blendCrossover(v1,v2)

retorna 2 valores sv1 e sv2 com os filhos dos valores
v1 e v2 do intervalo.

randomMutation()

retorna um valor aleatório em domain

creepMutation(v1)

retorna valor após aplicar a mutação em creep no valor
de entrada v1

Atributos

Métodos

Tabela 19 - Classe realGene
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•

A classe geneArray.
A partir da definição da classe realGene é definida a classe geneArray (tabela

20). Esta classe é a responsável pela definição do cromossomo que será utilizado para
um determinado conjunto de variáveis de projeto. Ela é uma especialização da classe
array definida no módulo utilities e seus elementos são instâncias da classe
realGene.
Classe geneArray

Classe pai

array
Atributos

separator

separador que concatenará as representações em string
dos genes do vetor. O valor default é “|”.

charId(vect)

retorna uma string com as representações em string dos
elementos do vetor vect concatenadas separadas pelo
separador.

value(id)

retorna um vetor com os valores correspondentes a cada
uma das representações entre separadores na string id.

Métodos

Tabela 20 - Classe geneArray

A classe geneArray estende a representação dada na classe realGene para um
esquema de vetor onde a cada gene do geneArray corresponde um valor no vetor e
uma substring entre separadores na string de representação .
Por exemplo seja a definição de uma instância de geneArray da figura 36.
intervalo_1 = interval:new{lowerbound=10,
upperbound=40,
step=0.5}
intervalo_2 = interval:new{lowerbound=500,
upperbound=4000,
step=10}
gene_1=realGene{name=”espessuras”,
domain=intervalo_1}
gene_2=realGene{name=”comprimento”,
domain=intervalo_2}
genoma=geneArray:new(gene_1,gene_2)

Figura 36 - Instância de geneArray

Na figura 36 está definido um cromossomo com 2 genes. Contudo ele pode ser usado
para vetores com quaisquer quantidades de elementos. Se o número de elementos for
menor que o número de genes os genes excedentes serão ignorados e se o número de
elementos for maior o último gene será usado para os elementos que não tem gene
correspondente.
Como exemplo o vetor (22.5,1230,3800) está associado a uma representação em
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string para a base 62 que é |Q|1C|5L| quando convertido baseado no cromossomo
genoma definido na figura 36.
•

A classe individual.
O módulo GAlua define uma classe individual (tabela 21) para permitir a

representação de um indivíduo no espaço de busca do AG. Nesta classe estão definidos
os operadores genéticos de crossover e mutação. O sistema permite a aplicação de um
operador de crossover global que gera filhos sem alterar o valor de cada gene e um
crossover local onde os valores dos genes são efetivamente combinados. Estes
operadores estão associados a valores de probabilidade distintos. Na mutação os
operadores da mutação aleatória e da mutação em creep também podem ser aplicados
simultaneamente também estando associados a valores de probabilidade distintos.
Classe individual

Classe pai

-

ndim

número de variáveis no indivíduo.

stringGenotype

string com a representação do cromossomo do indivíduo.

objectiveValue

valor da função objetivo para o indivíduo.

fitnessValue

valor da aptidão para o indivíduo.

Atributos

Métodos

new(ndim)

retorna um novo indivíduo com a dimensão ndim.

isEvaluated()

retorna true se o indivíduo já teve a função objetivo
avaliada caso contrário false.

initialize(genome)

inicializa o indivíduo com
domínio do geneArray genome

onePointCrossover(indiv,genome)

realiza o crossover de um ponto tendo como pais o
próprio indivíduo e o outro passado como parâmetro
(indiv) usando o geneArray genome. Retorna os filhos.

uniformCrossover(indiv,genome)

realiza o crossover uniforme tendo como pais o próprio
indivíduo e o outro passado como parâmetro (indiv)
usando o geneArray genome. Retorna os filhos

localCrossover(indiv,genome,p)

realiza o crossover localmente em cada uma das
dimensões tendo como pais o próprio indivíduo e o
outro
passado
como
parâmetro
(indiv)
usando
o
geneArray genome e a probabilidade p. Retorna os
filhos

localMutation(genome,pr,pc)

aplica no indivíduo os dois operadores de mutação
local usando o geneArray genome. A mutação randômica é
aplicada com a probabilidade pr e a mutação em creep
com a probabilidade pc.

L2_distance(indiv)

retorna o valor da distância euclidiana entre
indivíduo e o indivíduo passado como parâmetro.

__LT(indiv)

sobrecarrega o operador < e retorna true caso o valor
da aptidão do indivíduo seja menor que a aptidão do
parâmetro indiv.

__LE(indiv)

sobrecarrega o operador ≤ e retorna true caso o valor
da aptidão do indivíduo seja menor que a aptidão do
parâmetro indiv.
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um

valor

aleatório

no

o

Classe individual

write(file,mode,genome,nolabel)

escreve um registro no arquivo file com os seguintes
formatos:
1)mode='string' e nolabel=false
- “%individual.stringGenotype”
- individuo.stringGenotype
- individuo.objectiveValue
2)mode='number' e nolabel=false
- “%individual.realGenotype”
- os elementos do array retornado por
genome:value(individuo.stringGenotype)
- individuo.objectiveValue
Se nolabel é true então os labels
“%individual.stringGenotype” ou
“%individual.realGenotype” não são escritos.
Campos são separados por brancos.

read(file,genome)

le o registro de um indivíduo do arquivo
registro tem que estar no formato com label.

file.

O

Tabela 21 - Classe individual

•

A classe setOfIndividuals.
A classe setOfIndividuals (tabela 22) especializa a classe set para que o

conjunto contenha apenas indivíduos de dimensão igual à definida na classe e define
como chave da tabela de conteúdo do set a string individual.stringGenotype.
Esta classe funciona como um repositório de indivíduos e será usada para armazenar
todos os indivíduos que forem avaliados na busca do ótimo.

Classe setOfIndividuals

Classe pai

set

dimension

número de variáveis dos indivíduos no set.

evaluated

se true indica que todos os indivíduos têm a função
objetivo calculada

nEvaluations

contador do número de vezes que a função objetivo foi
chamada para os elementos deste set.

new(ndim)

retorna uma nova instância da classe que armazenará
indivíduos com ndim variáveis.

key(ind)

redefine o método key da classe set para que a chave
do indivíduo no set seja o seu stringGenotype.

addElem(...)

redefine o método addElem da classe set para que só
sejam adicionados à classe instâncias da classe
individual com ndim variáveis.

evaluate(objFunc,genome,redo)

avalia a função objetivo objFunc para os elementos do
set ainda não avaliados.
O genoma converte
a
representação
em
string
do
indivíduo
para
a
representação de um vetor real. Se redo for true
avalia todos os indivíduos do set.

populate(n,genome)

inclui n elementos gerados
usando o geneArray genome.

Atributos

Métodos
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aleatoriamente

no

set

Classe setOfIndividuals

sort(ord)

retorna um array com os indivíduos do set ordenados
pelo objetivo. Se ord for GALUA_ASCENDING a ordenação
é crescente. O default é decrescente.

Tabela 22 - Classe setOfIndividuals

•

O submódulo constants.
O submódulo constants reúne um conjunto de constantes definidas no módulo

GAlua que são usadas para especificar alguns parâmetros. As constantes definidas estão
na tabela 23.
Constante

Valor

GALUA_MINIMIZE

"minimization problem"

GALUA_MAXIMIZE

"maximizatiom problem"

GALUA_DESCENDING

"descending order"

GALUA_ASCENDING

"ascending order"

GALUA_BLENDCROSSOVER

"blend crossover"

GALUA_ONEPOINTCROSSOVER

"one point crossover"

GALUA_UNIFORMCROSSOVER

"uniform crossover"

GALUA_RANDOMMUTATION

"random mutation"

GALUA_CREEPMUTATION

"creep mutation"

GALUA_NOSCALING

"no scaling"

GALUA_LINEARSCALING

"linear scaling"

GALUA_LINEARRANKING

"linear ranking"

GALUA_EXPONENTIALRANKING

"exponential ranking"

Tabela 23 - submódulo constants

•

A classe parameters.
A classe parameters (tabela 24) reúne as informações de controle para o

funcionamento de alguns dos métodos implementados nas classes population e
gerationalGA.
Classe parameters

Classe pai

Atributos

minimax

define se o problema é minimização
maximização (default GALUA_MINIMIZE).

additionalIndividualsforInitialPopulation número de
inicial.

indivíduos

a

mais

na

ou

população

scalingScheme

define o esquema de escalamento para o
cálculo da aptidão (default GALUA_NOSCALING).

selectionScheme

define o esquema de seleção usado (default
GALUA_TOURNAMENT).

localCrossover

operador de crossover que será usado em cada
uma das variáveis do indivíduo (default
GALUA_BLENDCROSSOVER)
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Classe parameters

globalCrossover

operador de crossover que será usado no vetor
das
variáveis
do
indivíduo
(default
GALUA_ONEPOINTCROSSOVER)

pLocalCrossover

probabilidade
0.85).

do

pGlobalCrossover

probabilidade
0.30).

do

pRandomMutation

crossover

local

(default

global

(default

probabilidade
0.001).

da mutação aleatória

(default

pCreepMutation

probabilidade
0.10).

da

(default

elitism

quantidade de indivíduos que sobrevive de uma
geração para outra. Se 0 não há elitismo.

maxGenerations

número máximo de gerações para o AG

minDiversity

valor mínimo da diversidade para o critério
de fim do AG

desiredObjective

valor da função objetivo que, se atingido,
termina a busca.

crossover

mutação

em

creep

Tabela 24 - Classe parameter

•

A classe population.

population 1

individualsArray 1

individual 1

individual 3

setOfIndividuals

individual 1

individual 5

individual 1

individual 3

individual 1

individual 2

individual 3

individual 3

individual 5

individual 4
individual 5
individual 6

.
.
.
.
individual N

population 2

individualsArray 2

individual 2

individual 3

individual 3

individual 2

individual 3

individual 6

individual 4

individual 4

individual 6

Figura 37 - Visões dos indivíduos na população

A classe population (tabela 25) é uma especialização da classe bag. Esta classe
tem mais dois containers associados. Estes containers são uma instância da classe
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setOfIndividuals e um array. Isto permite que a população seja vista como um
bag que é a visão mais comum, como um array onde os indivíduos podem ser
ordenados pela aptidão e também como parte de um grande repositório de indivíduos
através de um setOfIndividuals que pode ser compartilhado com outras
populações. A figura 37 mostra a visão dos indivíduos de duas populações distintas que
compartilham o setOfIndividuals .
Nesta classe há métodos para os esquemas de seleção, para a avaliação da função
objetivo e para a avaliação da aptidão. Há também um método para o cálculo das
estatísticas e métodos para ler indivíduos de arquivo e inserir na população e escrever os
indivíduos da população em arquivo. O método newPopulation é capaz de gerar uma
nova população a partir da atual.
Classe population

Classe pai

bag

ndim

número de variáveis dos indivíduos

individualsSet

setOfIndividuals onde serão armazenados os indivíduos
da população

evaluated

se true indica que todos os indivíduos têm a função
objetivo calculada

nEvaluations

contador do número de vezes que a função objetivo foi
chamada para os elementos da população.

numOfIndividualsforTournamant

parâmetro que diz quantos indivíduos
para a seleção por torneio (default 2).

minValueForLinearRanking

valor mínimo para a definição da aptidão pelo ranking
linear (default 1).

maxValueForLinearRanking

valor máximo para a definição da aptidão pelo ranking
linear (default 2).

baseValueForExponentialRanking

valor base para a definição da aptidão pelo ranking
exponencial (default 0.95).

cValueForLinearScaling

parâmetro c para o cálculo da aptidão pelo escalamento
linear (default 1.5).

individualsArray

array com os indivíduos da população ordenados pela
aptidão.

file

arquivo para leitura ou escrita da população.

new(individualsSet)

retorna uma nova instância de population. O número de
variáveis dos indivíduos da população é dado pelo
setOfIndividuals fornecido como parâmetro.

key(ind)

redefine o método key da classe bag para que a chave
do indivíduo no bag seja o seu stringGenotype.

addIndividual(...)

Adiciona indivíduo na população. Isto adiciona o
indivíduo
no
individualsSet
e
na
população
propriamente dita.

initialize(n,genome)

inicializa a população com n indivíduos.

sort(ord,dif)

retorna um array com os indivíduos da população
ordenados pelo objetivo. Se ord for GALUA_ASCENDING a
ordenação é crescente. O default é decrescente. Se dif
for true o vetor retorna apenas uma cópia de cada
indivíduo.

evaluate(objFunc,genome,redo)

avalia a função objetivo objFunc para os elementos da
população ainda não avaliados. O genoma converte a
representação
em
string
do
indivíduo
para
a
representação de um vetor real. Se redo for true
avalia todos os indivíduos.

Atributos

são

sorteados

Métodos
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Classe population

evaluateFitness(scalingScheme,
minmax)

avalia
a aptidão
para todos
os indivíduos
da
população. O parâmetro scalingScheme define qual a
forma
de
escalamento
pretendida.(GALUA_NOSCALING,
GALUA_LINEARSCALING,
GALUA_EXPONENTIALRANKING
ou
GALUA_LINEARRANKING).
Cria
também
o
array
individualsArray
com
os
elementos
da
população
ordenados
de
forma
crescente
se
minmax
for
GALUA_MINIMIZE
ou
decrescente
se
minmax
for
GALUA_MAXIMIZE.

rouletteSelection()

retorna indivíduo da população selecionado pela roda
da roleta.

tournamentSelection()

retorna indivíduo da população selecionado por torneio

newPopulation(nIndiv,genome,

retorna uma nova população com nIndiv indivíduos
baseada no geneArray genome e usando probabilidade e
esquemas de seleção e escalamento definidos na
instância de classe parameter param.

param)
statistics(genome)

retorna estatísticas da população que são o valor
máximo, mínimo e médio da função objetivo para os
indivíduos da população e a diversidade.

openFile(filename,mode)

abre o arquivo filename no modo de leitura ('r') ou
escrita ('w'). O arquivo fica associado ao atributo
file.

closefile()

fecha o arquivo associado à população

Tabela 25 - Classe population

•

A classe gerationalGA.
A classe gerationalGA (tabela 26) implementa o ciclo de otimização de um

algoritmo genético geracional.
Classe gerationalGA

Classe pai

-

dimension

número de variáveis de projeto

nGenerations

número de gerações já realizadas

population

array de objetos da classe population. Neste array
serão armazenadas todas as populações geradas.

individualsSet

instância da classe setOfIndividuals onde todos
indivíduos de todas as gerações serão armazenados.

os

numOfIndividuals

número total
gerações.

as

genome

instância da classe geneArray
genética dos indivíduos.

com

a

param

instância da classe
necessários ao AG.

com

os

printFlag

flag que se true indica que um registro por geração
com a estatística será impresso.

printInterval

intervalo de impressão da estatística das gerações

logFile

arquivo onde será escrito o log de estatísticas

logFilename

nome
do
arquivo
estatísticas

logFileMode

modo de abertura do arquivo
'w'(write) ou 'a' (append).

logFlag

flag que se true indica que um registro por geração
com a estatística será escrito em arquivo.

logInterval

intervalo para a escrita do log de estatísticas

Atributos

Métodos
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de

indivíduos

analisados

parameter

onde

será

em

escrito
logFile.

todas

codificação
parâmetros

o

log
Pode

de
ser

Classe gerationalGA

new(dimension, genome,

retorna instância da classe gerationalGA.

numIndividuals, param,

- dimension é o número de variáveis de projeto,

objFunction)

- genome é um geneArray com a codificação genética
do problema
- numIndividuals é o tamanho da população,
- param é um parameter com os parâmetros do AG
- objFunction é a função objetivo.

nextGeneration()

cria a população N+1 a partir da população N

terminator()

função de teste para a finalização do AG.

evolve()

realiza o ciclo de otimização do AG até que seja
atingido o critério de finalização definido no método
terminator.

statistics(n)

gera estatísticas para a geração n.

bestIndividual()

retorna o melhor indivíduo da população.

objectiveFunction(a)

é a função objetivo. O parâmetro a é uma representação
real de um indivíduo em um vetor.

Tabela 26 - Classe gerationalGA

A criação de uma nova instância da classe precisa de um geneArray para definir a
codificação genética dos indivíduos, do número de variáveis de projeto, do tamanho da
população, de um parameter com os demais parâmetros de controle do AG e da
função objetivo. A função objetivo deve receber como único parâmetro um vetor com a
representação real de um indivíduo. A função retornará o valor do objetivo.

5.3.4 - GAlua paralelo - AG geracional usando o MPIlua.
A implementação em paralelo do AG é do tipo mestre-escravo onde o processo
mestre é responsável pelo ciclo de otimização e os processos escravos realizam o cálculo
da função objetivo.
Para rodar um AG geracional conforme definido na classe gerationalGA
definida em 5.3.3 foi criada uma instância da classe array chamada machineData
(tabelas 27, 28 e 29) que encapsula as funcionalidades de iniciação e encerramento dos
processos em paralelo além das trocas de mensagens entre os processos.
Array machineData
Atributos

numTotProc

número total de processos rodando (MPI.numprocs)

id

índice do processo corrente (MPI.myid+1)

procName

nome do processo (MPI.processorname)

MPIstat

status associado às mensagens enviadas se o processo é
um processo escravo.

MPIreq

request
associada
às
mensagens
não
bloqueantes
enviadas pelo processo se ele for um processo escravo.
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Array machineData

tag

tabela com os tags das mensagens que serão passadas
entre o processo mestre e os processos escravos. Há 4
tags servMsg=1, inMsg=2, retMsg=3, endMsg=4.

masterProcess

id do processo mestre (default 1).

proc

tabela com o contador de processos. Tem 3 campos que
são started, running e ended. Estes campos contam
quantos processos estão em cada um destas três
situações durante o AG propriamente dito.

statistics

tabela com 2 campos que são ttime para armazenar o
tempo total de processamento somado de todos processos
escravos e mtime que armazena o tempo médio.

mach

tabela para a estatística por máquina. Cada uma das
máquinas onde estão rodando os processos tem uma
entrada nesta tabela. A descrição das entradas está na
tabela 29.

init()

inicializa processos escravos e monta a tabela
machineData.mach . Ajusta também a referência nos
processos do índice da máquina onde eles estão
rodando.

sendParam(i,p)

envia indivíduo p para avaliação no processo escravo
i.

sendParamOk(i)

verifica se o envio do
escravo i terminou ok.

recvParam()

recebe indivíduo enviado pelo processo mestre.

sendResult(r,tt)

envia o resultado da avaliação da função objetivo (r)
e o tempo de processamento (tt) para o processo
mestre.

sendResultOk()

verifica se o envio
mestre terminou ok.

recvResult(i)

recebe resultado calculado e o tempo de processamento
do cálculo no processo escravo i.

sendEndSignal(i)

envia mensagem de finalização para o processo escravo
i.

sendEndSignalOk(i)

verifica se o envio da mensagem de finalização para o
processo escravo i terminou ok.

recvEndSignal()

Recebe mensagem de finalização.

endSlaveProcesses()

envia a mensagem
processos escravos.

Métodos

do

de

indivíduo

resultado

finalização

para

para

para

o

o

processo

processo

todos

os

Tabela 27 - Array machineData

Cada entrada machineData[i] está associada a um processo e é uma tabela com os
campos descritos na tabela 28.
Campos de machineData[i]

procname

nome do processo (MPI.processorname)

mach

índice da máquina na tabela machineData.mach onde está
rodando o processo i

Tabela 28 - Campos de machineData[i]

A tabela machineData.mach tem uma entrada para cada uma das máquinas que estão
envolvidas na rodada e contém campos para avaliar estatísticas de tempo e número de
processos na máquina.
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Campos de machineData.mach[i]

name

Nome da máquina (MPI.processorname)

proc

tabela com o contador de processos. Tem 3 campos que
são started, running e ended. Estes campos contam
quantos processos estão em cada um destas três
situações nesta máquina durante o AG propriamente
dito.

statistics

tabela com 2 campos que são ttime para armazenar o
tempo total de processamento somado de todos processos
escravos que rodaram nesta máquina e mtime que
armazena o tempo médio.

Tabela 29 - Campos de machineData.mach[i]

Foi redefinido o método evaluate da classe population para controlar a
avaliação da função objetivo pelos processos escravos. Também é criada uma rotina
slaveEvaluation() que roda nos processos escravos para realizar a avaliação. O
fluxo do AG está representado na figura 38.

Processo mestre

Processos escravos

Inicializa processos
escravos

1

Ciclo de otimização
por Algoritmos

2

Genéticos
Encerra processos
escravos

3

Inicializa processo
Avalia função
objetivo
Encerra processo

Figura 38 - esquema do AG paralelo

A figura 38 mostra as 3 etapas do processo. As etapas são a inicialização, o AG
propriamente dito e o encerramento do processo.
Na fase 1 (inicialização) o processo mestre manda mensagem aos processos escravos
pedindo informações sobre o nome da máquina. Esta informação servirá para que seja
montada uma estrutura junto ao array MachineData que será usada para estatísticas
de tempo de processamento, tempo de relógio e o número de processos que rodam em
cada máquina. Isto é necessário pois pode haver mais de um processo rodando em uma
máquina se assim se desejar.
Na fase 2 (AG propriamente dito) o processo mestre manda uma mensagem
requisitando um cálculo da função objetivo e fica aguardando uma mensagem de
finalização do processo escravo. Esta comunicação é do tipo não bloqueante e o processo
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mestre distribui indivíduos para as máquinas disponíveis. Os processos escravos então
realizam a avaliação da função objetivo para o indivíduo passado na mensagem do
processo mestre e manda uma mensagem com o valor calculado ficando então à espera
de outra mensagem do processo mestre.
Após o termino do ciclo de otimização inicia-se a fase 3 (encerramento). O processo
mestre envia mensagem de encerramento para todos os processos escravos e finaliza a
execução.
O novo método evaluate da classe population controla a distribuição dos
indivíduos da população para o cálculo da função objetivo nos processos escravos. Um
indivíduo é enviado para cada processo escravo e o processo mestre fica aguardando
mensagens de resposta dos processos escravos retornando o valor calculado da função
objetivo. Assim que um processo escravo manda a mensagem com o valor do objetivo o
processo mestre envia novo indivíduo para a avaliação. O ciclo termina quando toda a
população foi avaliada.
A rotina slaveEvaluation fica aguardando mensagens do processo mestre. Dois
tipos de mensagem são possíveis: a requisição de um cálculo da função objetivo ou o
encerramento do processo.

5.3.5 - NNlua – Redes Neurais em lua.
O módulo NNlua implementa a definição, treinamento e uso de redes neurais
multicamada tipo feedforward. A implementação consiste de 3 classes que são
trainningData, neuron e neuralNetwork.
A classe trainningData implementa o controle dos dados de treinamento e
teste. Os padrões são armazenados em dois arrays que são campos da classe sendo que
um armazena as entradas e o outro as saídas. Há rotinas para leitura e escrita dos dados e
também para a normalização. A descrição da classe está na tabela 30.
Classe trainningData
Atributos

nInputs

número de entradas

nOutputs

número de saídas

n

número de padrões de treinamento armazenados.

inputData

array com as entradas dos padrões de treinamento.

outputData

array com as saídas dos padrões de treinamento

normVectInputs

vector
de nInputs
posições
com os
normalização
para
as
entradas
dos
treinamento.
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fatores
padrões

de
de

Classe trainningData

normVectOutputs

vector de nOutputs posições com os fatores
normalização
para
as
saídas
dos
padrões
treinamento.

file

arquivo associado à instância.

de
de

Métodos

new(nInputs,nOutputs)

cria instância da classe
entradas e nOutputs saídas.

para

dados

com

nInputs

clear()

limpa todos os padrões armazenados.

normalize(factInput,factOutput)

Normaliza os padrões armazenados e guarda vetores de
normalização. Tanto factInput quanto factOutput podem
ser um número ou uma tabela. Se for número será usado
para todas as entradas ou saídas conforme o caso. Se o
parâmetro não for fornecido os dados são normalizados
usando como fator a ocorrência de maior valor absoluto
associada àquela entrada ou saída.

getInput(n,flag)

Retorna tabela com as entradas do padrão n. Se flag
for true então as entradas serão não normalizadas.

getOutput(n,flag)

Retorna tabela com as saídas do padrão n. Se flag for
true então as saídas serão não normalizadas.

setData(n,...)

Insere ou altera valores de entradas e saídas para o
padrão n. Os valores das entradas e saídas devem ser
fornecidos em ordem na lista de parâmetros.

extract(n,start,step)

retorna nova instância da classe trainningData com n
padrões extraídos a partir de start com o incremento
step.

openFile(filename,mode)

abre arquivo filename para leitura (mode='r') ou para
escrita (mode='w' - write ou 'a' – append)

closeFile()

fecha arquivo associado.

read(n)

lê n padrões do arquivo. Se n não for fornecido lê
todo o arquivo.

write(n,start)

escreve no arquivo n padrões a partir de start. Se
start não for fornecido o default é 1. Se n não for
fornecido escreve todos os padrões no arquivo.

Tabela 30 - Classe trainningData

A classe neuron encapsula o funcionamento de um neurônio e contém rotinas para
o cálculo das diversas funções de ativação e suas derivadas assim como as funções de
resposta do neurônio. A classe está descrita na tabela 31.
Classe neuron
Atributos

k

coeficiente para as funções de ativação
tangente hiperbólica e sigmóide (default 1).

linear,

thresholdValue

valor do threshold para a função sinal

activationFunctionType

tipo da função de ativação do neurônio. Pode
NN_LINEAR, NN_THRESHOLD, NN_SIGMOID OU NN_TANH.

new(activationFunctionType)

cria neurônio do tipo dado como parâmetro.

linearActivationFunction(x)

retorna o valor da função e da derivada da função de
ativação linear.

sigmoidalActivationFunction(x)

retorna o valor da função e da derivada da função de
ativação sigmóide.

tanhActivationFunction(x)

retorna o valor da função e da derivada da função de
ativação tangente hiperbólica.

thresholdActivationFunction(x)

retorna o valor da função e da derivada da função de
ativação sinal.

activationFunction(x)

a função de ativação σ do neurônio.

NET(x,w)

retorna ∑wixi

ser

Métodos
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Classe neuron

OUT(x,w)

retorna o valor de σ(∑wixi)

Tabela 31 - Classe neuron

A classe neuralNetwork implementa a criação e utilização das redes neurais
além do seu treinamento. Há métodos definidos para o treinamento, para geração da
resposta da rede e também para a leitura e escrita da topologia e dos pesos da rede em
arquivo. As tabelas 32, 33, e 34 mostram a classe e a tabela 35 o formato do arquivo com
a topologia e pesos da rede.
Classe neuralNetwork
Atributos

nInputs

número de entradas

nOutputs

número de saídas

nHiddenLayers

número de camadas ocultas

inputLayerNeuronType

tipo dos neurônios da camada de entrada

hiddenLayerNeuronType

tipo dos neurônios das camadas ocultas

outputLayerNeuronType

tipo dos neurônios da camada de saída.

nNeuronsHiddenLayer

tabela onde a entrada i é o número de
neurônios na camada oculta i.

weights

array de matrix com os pesos w

Dweights

array de matrix
função de erro.

normVectInputs

vector de nInputs posições com os
fatores
de
normalização
para
as
entradas dos padrões de treinamento.

normVectOutputs

vector de nOutputs posições com os
fatores de normalização para as saídas
dos padrões de treinamento.

bestWeigths

tabela com os pesos para o menor erro
de treinamento e de teste que já
ocorreram no treinamento.(tabela 33)

history

tabela
com
dados
históricos
treinamento para log (tabela 34)

file

arquivo associado à rede para leitura
ou escrita de topologia e/ou pesos.

com

o

gradiente

da

do

Métodos

new(init)

cria nova rede neural a partir da
tabela init. Os campos para a criação
da
rede
são
nInputs
(número
de
entradas), nOutputs (número de saídas),
nHiddenLayers
(número
de
camadas
ocultas),
inputLayerNeuronType
(tipo
dos neurônios da camada de entrada,
hiddenLayerNeuronType
(tipo
dos
neurônios
das
camadas
ocultas),
outputLayerNeuronType
(tipo
dos
neurônios
da
camada
de
saída)
e
nNeuronsHiddenLayer
(tabela
onde
a
entrada i é o número de neurônios na
camada oculta i).

initilize(val,onlyNil)

inicializa todos os pesos com val. Se
onlyNil for true então mantém valores
de pesos já existentes.

randomInitialize(lb,up,onlyNil)

inicializa pesos da rede com valores
aleatórios no intervalo [lb,ub]. Se
onlyNil é true então mantém valores de
pesos já existentes.
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Classe neuralNetwork

getNormalizationFactors(tdata)

copia
os
valores
dos
fatores
de
normalização o trainningData tdata para
a rede.

OUT(inputData)

retorna tabela com a saída da rede
correspondente à entrada inputData. O
valor da entrada deve ser normalizado e
a saída será normalizada.

realOUT(inputData)

retorna tabela com a saída da rede
correspondende a entrada inputData. O
valor
da
entrada
não
pode
ser
normalizado e o a saída não será
normalizada.

openFile(filename,mode)

abre arquivo filename para leitura
(mode='r') ou para escrita (mode='w' write ou 'a' – append)

closeFile()

fecha arquivo associado.

writeWeights()

escreve os
associado.

writeData()

escreve topologia e pesos da rede no
arquivo associado.

readWeights()

lê pesos do arquivo associado

readData(filename)

cria nova rede a partir da leitura da
topologia
e dos pesos
no
arquivo
filename.

writeLog(filename)

escreve dados
filename.

steepestDescentBPTraining(p)

realiza o treinamento com o algoritmo
steepest Descent com momento usando
padrões de treinamento e teste. Os
parâmetros de treinamento estão na
tabela p.

steepestDescentBPTrainingNoTesting(p)

realiza o treinamento com o algoritmo
steepest Descent com momento usando
padrões de treinamento e sem padrões
para
teste.
Os
parâmetros
de
treinamento estão na tabela p.

adaptativeSteepestDescentBPTraining(p)

realiza o treinamento com o algoritmo
steepest
Descent
com
momento
e
adaptação da taxa de treinamento usando
padrões de treinamento e teste. Os
parâmetros de treinamento estão na
tabela p.

pesos

de

da

rede

history

no

no

arquivo

arquivo

adaptativeSteepestDescentBPTrainingNoTesting(p) realiza o treinamento com o algoritmo
steepest
Descent
com
momento
e
adaptação da taxa de treinamento usando
padrões de treinamento e sem padrões
para
teste.
Os
parâmetros
de
treinamento estão na tabela p.
conjugateGradientBPTraining(p)

realiza o treinamento com o algoritmo
do gradiente conjugado usando padrões
de treinamento e teste. Os parâmetros
de treinamento estão na tabela p.

conjugateGradientBPTrainingNoTesting(p)

realiza o treinamento com o algoritmo
do gradiente conjugado usando padrões
de treinamento e sem padrões para
teste. Os parâmetros de treinamento
estão na tabela p.

Tabela 32 - Classe neuralNetwork

O atributo bestWeights na classe neuralNework é uma tabela onde serão
armazenados os pesos e informações relacionadas para a época onde foi atingido o
menor erro de treinamento e o menor erro de teste até o momento. As informações
ligadas a este campo estão na tabela 33.
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Tabela neuralNetwork.bestWeights

neuralNetwork.bestWeights.train

tabela para o menor erro de treinamento.

neuralNetwork.bestWeights.train.epoch

época em que ocorreu o erro.

neuralNetwork.bestWeights.train.errorTrain

erro para os padrões de treinamento.

neuralNetwork.bestWeights.train.errorTest

erro para os padrões de teste

neuralNetwork.bestWeights.train.weights

array de matrix com os pesos.

neuralNetwork.bestWeights.test

tabela para o menor erro de teste

neuralNetwork.bestWeights.test.epoch

época em que ocorreu o erro.

neuralNetwork.bestWeights.test.errorTrain

erro para os padrões de treinamento.

neuralNetwork.bestWeights.test.errorTest

erro para os padrões de teste

neuralNetwork.bestWeights.test.weights

array de matrix com os pesos.

Tabela 33 - neuralNetwork.bestWeights

O atributo history na classe neuralNetwork é uma tabela que armazena dados
sobre o treinamento para posterior análise. As informações associadas estão na tabela 34.
Tabela neuralNetwork.history

epoch

tabela com as épocas. epoch[i] é a época a qual se referem os valores
dos outros campos da tabela.

nTotalIter

nTotalIter[i] é número total de iterações realizado até a epoch[i]. É
relevante para o gradiente conjugado.

trainingError

trainingError[i] o erro de treinamento em epoch[i].

testError

testError[i] o erro de teste em epoch[i].

eta

eta é a tabela para os valores da taxa de treinamento. É relevante para
o algoritmo com a adaptação da taxa de treinamento.

eta.max

eta.max[i] é o valor máximo da taxa de treinamento em epoch[i]

eta.min

eta.min[i] é o valor mínimo da taxa de treinamento em epoch[i]

eta.med

eta.med[i] é o valor médio da taxa de treinamento em epoch[i]

Tabela 34 - neuralNetwork.history

Os dados da rede neural podem ser lidos ou escritos em arquivo. O tipo de registro
do arquivo está na figura 39.
%<palavra reservada> campo 1 campo 2 .... campo n

Figura 39 - Tipo de registro do arquivo da rede

Os registros válidos existentes estão na tabela 35.
Registro

Comentário

1

%neuralNetwork.data

Dados para definição da rede. Os campos são o
número de entradas, o número de saídas e o
número de camadas ocultas na rede.

2

%neuralNetwork.inputLayerNeuronType

Define tipo de neurônio da camada de entrada.
Há apenas um campo tipo string entre aspas que
campo é o tipo de neurônio.

3

%neuralNetwork.hiddenLayerNeuronType

Idem para as camadas ocultas.

4

%neuralNetwork.outputLayerNeuronType

Idem para a camada de saída.
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Registro

Comentário

5

%neuralNetwork.nNeuronsHiddenLayer

Indica o número de neurônios em uma camada
escondida. Os campos são o número da camada e
o número de neurônios na camada.

6

%neuralNetwork.normInputFactor

Fator de normalização para a entrada i. Os
campos são o número da entrada e o fator de
normalização.

7

%neuralNetwork.normOutputFactor

Fator de normalização para a saída i. Os
campos são o número da saída e o fator de
normalização.

8

%neuralNetwork.create

Cria rede com os dados fornecidos. Não tem
campos associados e deve ser incluído antes da
leitura dos pesos no caso de uma rede nova
criada através do método readData.

9

%neuralNetwork.weight

É o peso associado a uma sinapse. Os campos
são o número da camada, o neurônio da camada
anterior, o neurônio da camada em questão e o
valor do peso.

Tabela 35 - Tipos de registro válidos para o arquivo da rede

Como exemplo a figura 40 mostra um arquivo de uma rede com 3 entradas, 1 saída e
uma camada oculta com 2 neurônios.
%neuralNetwork.data 3 2 1
%neuralNetwork.inputLayerNeuronType “linear activation function”
%neuralNetwork.hiddenLayerNeuronType “tanh activation function”
%neuralNetwork.outputLayerNeuronType “tanh activation function”
%neuralNetwork.normInputFactor 1 50.
%neuralNetwork.normInputFactor 2 2000.
%neuralNetwork.normInputFactor 3 100000.
%neuralNetwork.normOutputFactor 1 25.
%neuralNetwork.nNeuronsHiddenLayer 1 2
%neuralNetwork.create
%neuralNetwork.weight 1 0 1 -0.312456
%neuralNetwork.weight 1 0 2 2.124678
%neuralNetwork.weight 1 0 3 1.120017
%neuralNetwork.weight 1 1 1 0.543121
%neuralNetwork.weight 1 1 2 -5.001351
%neuralNetwork.weight 1 1 3 2.110098
%neuralNetwork.weight 1 2 1 1.112211
%neuralNetwork.weight 1 2 2 3.056670
%neuralNetwork.weight 1 2 3 2.123451
%neuralNetwork.weight 2 0 1 -0.889761
%neuralNetwork.weight 2 1 1 5.30111
%neuralNetwork.weight 2 2 1 1.123359
%neuralNetwork.weight 2 3 1 0.983811

Figura 40 - Exemplo de arquivo de interface para rede

5.3.6 - GANNlua - Otimização através de AGs com o auxílio de redes neurais.
O módulo GANNlua implementa uma estratégia híbrida para otimização através de
algoritmos genéticos com o auxílio de redes neurais. O ciclo de otimização do AG
fornece padrões para o treinamento de redes neurais que aproximam a função objetivo e
para cada uma das redes obtidas será rodado um AG seqüencial substituindo-se a
avaliação da função objetivo pela função aproximada pela rede. O ótimo obtido desta
otimização será incluído na próxima população do AG. A figura 41 mostra um esquema
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de como funciona a estratégia.

AG principal
.
.
.
Gera arquivo com
padrões de
treinamento
.
.
.
Le do arquivo o
ótimo obtido e
inclui na
população
.
.
.

Treina rede
Padrões de
Treinamento
AG com a função
aproximada

Ótimo
Obtido

Escreve ótimo
encontrado em
arquivo

Figura 41 - Esquema básico do AGNN

O AG principal é um AG paralelo conforme descrito no item 5.3.4. Os métodos
nextGeneration e evolve da classe gerationalGA são modificados e antes de
iniciar o ciclo de avaliação da função objetivo é verificada a existência de uma massa de
dados suficiente para o treinamento de uma rede neural. Caso haja o processo mestre
grava um arquivo com padrões para treinamento e inicia um outro interpretador Lua na
máquina onde roda o processo mestre que fará o trabalho de treinar a rede, rodar o AG
com a função aproximada e escrever o ponto de ótimo em um arquivo. Enquanto ocorre
este ciclo o processo mestre continua normalmente o ciclo do AG principal monitorando
também se há retorno de da otimização com a rede. Uma vez que o processo mestre
identifique que já há um novo indivíduo gerado pela otimização da função aproximada
este indivíduo é incluído no início da próxima população e novamente fica avaliando se
já há indivíduos suficientes para o treinamento de nova rede neural. O ciclo continua até
o final do AG principal.
O processo mestre agora necessita de outros parâmetros de controle que são a
quantidade de padrões que se considera suficiente para o início do treinamento da rede e
o incremento mínimo a esta quantidade que permitirá o início do treinamento de nova
rede. O algoritmo para o AG híbrido está na figura 42.
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início:
redeRodando=false
Inicializa população P
Armazena indivíduos da população P num conjunto de indivíduos
Avalia indivíduos da população P
Enquanto não (objetivo final ou número de gerações) faça
Se redeRodando então
Se existe arquivo flag então
le arquivo com indivíduo indicado pela rede
inclui indivíduo na população P'
redeRodando=false
fim do se
fim do se
Se não redeRodando então
Se há novos indivíduos suficientes então
grava arquivo com padrões de treinamento
inicia processo assíncrono para treinamento da rede e otimização
redeRodando=true
fim do se
fim do se
Enquanto não população P' completa faça
Seleciona 2 indivíduos em P para reprodução
Aplica operador de crossover e mutação
Inclui filhos gerados em P'
fim do enquanto
Avalia indivíduos em P'
Adiciona novos indivíduos de P' ao conjunto de indivíduos
P=P'
fim do enquanto
Fim:

Figura 42 - AGNN - AG principal
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5.4 - Exemplos.
Para mostrar o funcionamento dos módulos de utilidades , do GAlua paralelo e do
NNlua serão analisados a seguir dois exemplos. A primeiro é uma otimização de uma
função de 2 variáveis multimodal [23] e o segundo é o treinamento de uma rede neural
para o reconhecimento de padrões utilizando a base de dados Íris [27].

5.4.1 - Otimização de função de 2 variáveis.
Para testar a implementação do AG vai-se maximizar a seguinte função:
F  x , y=1−y 2 2−x 2−x 4 cos 3  xsen 2  y 
−1≤x≤1
−1≤y≤1
A função tem diversos máximos locais e o ponto ótimo é (0,0) onde a função tem o
valor 2 como mostra a figura 43.

Figura 43 - Gráfico da função

A população inicial tem 30 indivíduos e as populações subseqüentes apenas 10. A
execução termina na geração 178 onde o valor 2 especificado para o objetivo é atingido.
A figura abaixo mostra a evolução das populações e um histórico dos valores da função
objetivo ao longo das gerações. Este exemplo foi rodado numa única máquina e também
em 5 máquinas do GridBR [23] e os resultados obtidos foram rigorosamente os mesmos.
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5a geração

1a geração

10a geração

15a geração

Objetivo

2
1
0
-1
-2

0

máximo

20a geração

50
100
Geração
mínimo

150

média

Figura 44 - Evolução das populações

5.4.2 - Rede neural para o reconhecimento de padrões – Base de dados Íris.
Para testar os algoritmos de treinamento do módulo NNlua vai-se treinar uma rede
neural para o problema clássico de reconhecimento de padrões da base de dados Íris.
Este é um dos mais analisados e publicados exemplos de reconhecimento de padrões. Os
dados contêm 3 classes onde cada uma das classes se refere a um tipo de íris. Uma das
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classes é linearmente separável das outras 2 porém as outras 2 não são linearmente
separáveis.
A íris é uma flor. e o problema consiste em se separar as 3 classes que são Íris Setosa,
a Íris Versicolor e a Íris Virgínica. Os atributos usados para a definição das classes são
dimensões (comprimento e largura) da sépala e da pétala da Íris.
A base de dados consta de 150 registros completos do tipo:
Sépala

Pétala

Classe

Comprimento Largura Comprimento Largura Setosa,Versicolor ou Virgínica
Os comprimentos são em cm e as classes Setosa, Versicolor e Virgínica são
representadas pelos valores (1,0,0), (0,1,0) e (0,0,1) respectivamente. A rede a ser
treinada terá 4 entradas que são o comprimento da sépala, a largura da sépala, o
comprimento da pétala e a largura da pétala, 1 camada oculta com 6 neurônios com a
função de ativação do tipo tangente hiperbólica e 3 saídas. As saídas serão interpretadas
da seguinte forma:
Valor das saída (out)

Classe

1

2

3

>0.7

<0.3

<0.3

Íris Setosa

<0.3

>0.7

<0.3

Íris Versicolor

<0.3

<0.3

>0.7

Íris Virgínica

Tabela 36 - Interpretação da saída da rede

Saídas fora das faixas da tabela acima serão consideradas como não conclusivas
serão contadas como um erro do treinamento. O erro alvo será 0 (zero). O que significa
que o treinamento será encerrado caso a rede acerte todos os padrões de treinamento e de
teste. O treinamento será realizado com os 3 algoritmos disponíveis no módulo NNlua
utilizando 120 padrões. Os 30 restantes serão usados no conjunto de teste. Os 150
padrões disponíveis são igualmente distribuídos nas 3 classes.
A rotina de cálculo do erro é então modificada para contar os padrões que são
classificados erradamente seja sendo colocados em outra classe seja tendo uma
classificação não conclusiva.
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5.4.2.1 - Gradiente descendente
Para o gradiente descendente serão realizadas até 3600 épocas de treinamento com os
120 elementos do conjunto de treinamento em todas as épocas. A taxa de aprendizado η é
de 0.01 e será considerado um coeficiente α de momento de 0.9 .
O treinamento é levado então até a época 3600 onde o erro no conjunto de teste é
zero e no conjunto de treinamento é quatro. Observa-se uma grande oscilação nas épocas
iniciais mas após a época 200 o processo estabiliza e o erro decresce tanto para o
conjunto de treinamento quanto para o conjunto de teste.
Histórico do Treinamento

Quantidade de erros

1000

100
treinamento
teste

10

1
0

1000

2000

3000

4000

Figura 45 - Histórico do treinamento

Vale observar que para uma taxa de treinamento de 0.1 o processo de treinamento
não converge conforme o gráfico abaixo e se a taxa de treinamento for 0.001 o número
de épocas para se atingir um erro equivalente a primeira análise é de cerca de 7000
épocas.

5.4.2.2 - Gradiente descendente com adaptação da taxa de treinamento.
Para este exemplo serão realizadas as mesmas 3600 épocas de treinamento do item
anterior. O valor da taxa de treinamento inicial será de 0.001 e variará de 0.00001 até
0.01 . O fator para incrementar a taxa de treinamento será de 1.05 e o fator de redução
será de 0.9 . O comportamento é pior que o caso anterior. Para o mesmo número de
épocas o erro ainda é maior apesar de se observar uma maior estabilidade no início do
processo.
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Histórico de treinamento

Número de erros

1000

100
treinamento
teste

10

1
0

1000

2000

3000

4000

época

Figura 46 - Histórico de treinamento

5.4.2.3 - Gradiente conjugado.
No caso do gradiente conjugado não é necessário uma taxa de aprendizado ou um
coeficiente de momento. Para o controle do algoritmo será considerado um número
máximo de 50 iterações por época e o processo de treinamento irá até no máximo 3600
iterações. O processo converge para o mesmo patamar de erro do gradiente descendente
porém com mais estabilidade e não depende de uma taxa de aprendizado informada. A
convergência não é tão sensível ao número de iterações por época. O erro de zero no
conjunto de testes e 4 no conjunto de treinamento é atingido na iteração 2850.
Histórico do treinamento

Número de Erros

100

10

treinamento
teste

1
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Número de iterações

Figura 47 - Histórico de treinamento
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6 - Estudo de Casos
Neste capítulo serão analisados alguns casos para a validação dos algoritmos
implementados e também para verificar a eficácia da combinação entre os AGs e as redes
neurais.
O item 6.1 avalia para a função 1 de DeJong o comportamento da busca do ótimo
usando a função e aproximações de redes neurais variando o número de neurônios, a
quantidade e origem dos padrões para treinamento e o erro alvo do treinamento.
O caso analisado no item 6.2 lança mão de uma função mais complexa (a função 2 de
DeJong) variando apenas o erro alvo do treinamento.
O exemplo item 6.3 utiliza a função 3 de DeJong que é “uma escada em 5
dimensões” para avaliar o comportamento das aproximações da rede neural para funções
descontínuas. A penalização da função objetivo em muitos problemas práticos gera uma
função objetivo penalizada com descontinuidades e degraus.
O item 6.4 mostra a otimização da área de uma viga biapoiada com restrições nas
tensões e nos deslocamentos Neste item são mostrados arquivos de entrada para a
solução do problema de otimização, do treinamento da rede neural e arquivos de saída.
Os itens 6.4.3 e 6.4.4 mostram alternativas para melhorar o funcionamento das
aproximações com RNAs.
No item 6.5 realiza-se a otimização da forma do casco de uma embarcação semisubmersível. A avaliação da função objetivo é relativamente complexa e envolve a
utilização de um programa avaliação das restrições e outro para o cálculo da função
objetivo. Este exemplo é analisado em um ambiente paralelo tipo cluster com PCs
rodando Linux. A estratégia híbrida acoplando o AG e as RNAs é testada para este
problema.
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6.1 - Função 1 de DeJong
3

F1  x=∑ x 2i

(eq. 28)

−5.12≤x i ≤5.12

1

6.1.1 - Otimização via AG:
Ponto de mínimo :

(0,0,0)

Valor da função:

0

Parâmetros
População

15 indivíduos

População inicial

45 indivíduos

Incremento

1,00E-006

Operador de recombinação global

uniforme

Probabilidade de recombinação global

0.20

Operador de recombinação local

blend

Probabilidade de recombinação local

0.95

Probabilidade de mutação aleatória

0.01

Probabilidade de mutação creep

0.20

Esquema de seleção

torneio com 2 indivíduos

Esquema de avaliação

ranking linear

Número máximo de gerações

200

Tabela 37 - Parâmetros AG - Função 1 de DeJong

Resultado obtido:
Objetivo: 3.409e-09
Ponto de mínimo: (-4.8e-05, 3.3e-05, 4.0e-06)
Avaliações da função: 2697
As figuras 48 e 49 mostram a evolução da otimização e a figura 50 o índice de
diversidade ao longo das 200 gerações.
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Figura 48 - Mínimo x Geração - Função 1 de DeJong

Figura 49 - Mínimo x Geração - Detalhe até a geração 50

Figura 50 - Índice de diversidade
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6.1.2 - Treinamento de rede neural.
Foram treinadas redes neurais para ajustar a função 1 de DeJong utilizando diversas
configurações e massas de dados. A topologia da rede tem uma camada oculta e foram
criadas redes com 4, 8 e 12 neurônios. Como dados para o treinamento e teste foram
geradas 2 massas de dados sendo uma aleatória e a segunda criada a partir dos indivíduos
gerados na otimização por algoritmos genéticos. O treinamento foi realizado com 3
diferentes quantidades de padrões. Um resumo das condições está na tabela 38.

Dados

Neurônios

Padrões de
treinamento

Padrões
de teste

Caso

40

5

1

80

10

2

120

15

3

40

5

4

80

10

5

120

15

6

40

5

7

80

10

8

120

15

9

40

5

10

80

10

11

120

15

12

40

5

13

80

10

14

120

15

15

40

5

16

80

10

17

120

15

18

4

Aleatórios

8

12

4

AG

8

12

Tabela 38 - Casos de teste - Função 1 de DeJong

Para cada um dos 18 casos o treinamento foi realizado em 3 etapas. A primeira
buscava um erro médio quadrático de 10-3, na segunda etapa se buscava atingir o valor de
10-4 e na terceira 10-5. O treinamento foi realizado com o gradiente conjugado com teste
e o limite de iterações para cada etapa de teste foi de 20000 com um máximo de 50
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iterações por época. O treinamento da etapa 2 parte dos pesos finais da etapa 1 e a etapa 3
parte do resultado da etapa 2. No total foram 54 casos de treinamento. Na tabela 39 um
resumo com os resultados para os casos analisados separados pela quantidade de
neurônios.

Caso Etapa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Erro no
Erro no
treinamento Teste

Épocas Iterações

Tempo
(s)

1

5.16e-5

9.97e-4

594

1435

65

2

4.00e-6

2.32e-4

770

20008

998

3

2.93e-6

1.71e-4

581

20017

1012

1

2.92e-4

8.30e-4

237

729

62

2

7.07e-5

9.94e-5

72

818

70

3

8.58e-6

1.41e-5

401

20047

1998

1

4.26e-4

9.87e-4

173

461

61

2

6.89e-5

9.79e-4

78

991

131

3

1.05e-5

1.85e-5

401

20050

3004

1

1.73e-4

9.95e-4

351

425

29

2

9.73e-5

1.66e-4

900

20028

1441

3

9.66e-7

4.44e-4

522

20005

1472

1

6.08e-4

9.95e-4

80

134

19

2

5.37e-5

9.93e-5

126

654

90

3

6.24e-6

9.92e-6

112

3647

536

1

6.41e-4

9.96e-4

64

119

26

2

7.20e-5

9.52e-5

66

434

93

3

4.78e-6

9.87e-6

362

18085

3922

1

3.52e-4

7.01e-4

103

195

19

2

8.98e-5

7.61e-4

964

20035

1924

3

7.00e-7

1.15e-3

574

20004

1920

1

8.64e-4

4.33e-4

3

105

20

2

9.98e-5

5.56e-5

3

117

23

3

1.00e-5

7.65e-6

44

2189

446

1

6.09e-4

9.99e-4

102

213

61

2

9.89e-5

9.68e-5

4

94

28

3

6.83e-6

9.76e-6

107

3374

980
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Caso Etapa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Erro no
Erro no
treinamento Teste

Épocas Iterações

Tempo
(s)

1

2.62e-4

9.53e-4

267

581

25

2

2.29e-5

1.58e-4

827

20017

920

3

2.81e-6

1.53e-4

468

20007

915

1

8.93e-4

9.64e-4

6

59

5

2

6.71e-5

9.96e-5

83

839

70

3

1.00e-5

8.25e-6

138

6883

645

1

9.15e-4

9.99e-4

5

63

8

2

6.34e-5

9.97e-5

95

795

103

3

1.00e-5

5.68e-6

114

5653

789

1

1.32e-4

9.99e-4

402

472

35

2

1.18e-6

2.87e-4

964

20031

1362

3

6.83e-7

2.06e-4

819

20010

1503

1

4.54e-4

9.97e-4

73

124

18

2

7.85e-5

9.97e-5

52

561

78

3

1.00e-5

9.40e-6

36

1799

243

1

6.15e-4

9.94e-4

32

81

17

2

9.03e-5

9.93e-5

24

291

60

3

7.22e-6

9.92e-6

135

6106

1426

1

9.90e-5

9.32e-4

443

585

55

2

4.87e-5

4.77e-4

896

20009

1826

3

1.10e-6

1.58e-3

517

20028

1962

1

5.51e-4

9.95e-4

120

212

40

2

7.44e-5

9.81e-5

62

483

88

3

7.47e-6

9.81e-6

93

3221

618

1

7.09e-4

9.75e-4

63

144

38

2

8.98e-5

9.56e-5

24

220

62

3

8.64e-6

9.88e-6

61

2304

620

Tabela 39 - Resumo dos resultados do treinamento

Para a visualização da função aproximada pela rede juntamente com a função 1 de
DeJong foram plotados gráficos sobre os eixos coordenados. A figuras de 51 até 56
mostram seções 2D para os casos 1 e10 ambos na etapa 1 do treinamento. Nestes casos
tem-se a menor massa de dados, o menor número de neurônios e também o maior erro de
treinamento.
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Figura 51 - Caso 1 – Etapa 1 - seção (x,0,0)

Figura 52 - Caso 1 – Etapa 1 - seção (0,x,0)

Figura 53 - Caso 1 – Etapa 1 - seção (0,0,x)
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Figura 54 - Caso 10 – Etapa 1 - seção (x,0,0)

Figura 55 - Caso 10 - Etapa 1 - seção (0,x,0)

Figura 56 - Caso 10 - Etapa 1 - seção (0,0,x)
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Pode-se observar que neste caso mesmo com um pequeno esforço de treinamento da
rede já é possível se aproximar da função. Não se observa diferença qualitativa entre os
resultados para a massa dados gerada aleatoriamente (caso 1) e os dados que foram
obtidos a partir da rodada do AG (caso 10). Isto já era esperado pois os 45 primeiros
indivíduos no AG foram gerados aleatoriamente. As figuras 57 e 58 mostram os gráficos
com o histórico de treinamento referente às aproximações mostradas acima.

Figura 57 - Caso 1 - Etapa 1 - Histórico de treinamento

Figura 58 - Caso 10 - Etapa 1 - Histórico de treinamento

As terceiras etapas do treinamento nos casos 9 e 18 mostram as redes com mais
neurônios e maior massa de treinamento. As figuras de 59 até 64 mostram seções 2D da
função 1 de DeJong e a aproximação dada pela rede.
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Figura 59 - Caso 9 - Etapa 3 - seção (x,0,0)

Figura 60 - Caso 9 - Etapa 3 - seção (0,x,0)

Figura 61 - Caso 9 - Etapa 3 - seção (0,0,x)

82

Figura 62- Caso 18 - Etapa 3 - seção (x,0,0)

Figura 63 - Caso 18 - Etapa 3 - seção (0,x,0)

Figura 64 - Caso 18 - Etapa 3 - seção (0,0,x)
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Com um maior esforço de treinamento já se pode observar uma boa aproximação da
função pela rede. Não se observa diferenças na utilização dos dados gerados
aleatoriamente comparados com os dados gerados pelo AG. Dos 135 padrões usados
para o treinamento e teste 45 foram gerados aleatoriamente na primeira geração da
otimização da função e os outros 90 foram incluídos nas gerações subseqüentes.
As figuras 65 e 66 mostram os históricos de treinamento para os casos 9 e 18.

Figura 65- Caso 9 - Etapa 3 - Histórico de treinamento

Figura 66 - Caso 18 - Etapa 3 - Histórico de treinamento

6.1.3 - Otimização das funções aproximadas pelas redes neurais.
Cada uma das 54 redes geradas no item anterior foi alvo de otimização por
algoritmos genéticos usando os mesmos parâmetros usados na otimização da função 1 de
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DeJong (tabela 37). Os resultados estão resumidos na tabela 40.
As colunas x[i] são as coordenadas do ponto mínimo obtido, F1 é o valor da função 1
de DeJong no ponto de mínimo, D é a distância do mínimo obtido ao mínimo real (0,0,0)
e G é a última geração no processo de otimização da função onde o mínimo é menor que
o valor obtido na otimização da aproximação pela rede.
Caso Etapa
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x[1]

x[2]

x[3]

F1

D

G

1

-1.6392E-02 3.8806E-01 -4.9678E-02 1.5333E-01 3.9157E-01 2

2

4.1304E-02 7.3064E-02 -3.3127E-02 8.1418E-03 9.0232E-02 23

3

3.6134E-02 6.2702E-02 -3.0162E-02 6.1470E-03 7.8403E-02 24

1

-2.1548E-01 -2.0212E-01 2.3498E-01

2

1.6620E-02 -1.1008E-01 -1.3460E-03 1.2395E-02 1.1133E-01 23

3

3.7543E-02 -3.6504E-02 -5.7980E-03 2.7756E-03 5.2684E-02 28

1

-4.2514E-01 4.1026E-02 3.9069E-02

2

-1.2137E-01 -1.2556E-01 -1.9542E-02 3.0879E-02 1.7573E-01 10

3

-5.3954E-02 -6.2772E-02 -1.8075E-02 7.1781E-03 8.4723E-02 24

1

-6.5858E-02 -3.5738E-01 -1.3585E-01 1.5051E-01 3.8796E-01 2

2

-1.1017E-01 -1.9967E-02 -9.4618E-02 2.1488E-02 1.4659E-01 14

3

4.0740E-02 6.6550E-02 -6.4917E-02 1.0303E-02 1.0150E-01 23

1

1.6379E-01 -2.3282E-01 7.2435E-01

6.0572E-01 7.7828E-01 2

2

-2.5636E-02 -2.5321E-02 1.3707E-01

2.0088E-02 1.4173E-01 14

3

-1.7468E-02 -7.9830E-03 1.7743E-02

6.8367E-04 2.6147E-02 31

1

5.3646E-02 -1.7076E-01 5.7317E-01

3.6056E-01 6.0046E-01 2

2

3.0974E-02 1.9340E-03 5.5042E-02

3.9928E-03 6.3188E-02 27

3

-1.5188E-02 -7.9470E-03 2.5440E-02

9.4102E-04 3.0676E-02 31

1

-1.1574E-01 -3.1691E-01 -3.1600E+02 2.1369E-01 4.6226E-01 2

2

-7.7988E-02 -2.7364E-02 -1.5451E-01 3.0703E-02 1.7522E-01 10

3

3.7471E-02 1.1747E-01 -1.2899E-02 1.5369E-02 1.2397E-01 20

1

-5.8436E-01 -3.9140E-01 -7.4075E-02 5.0017E-01 7.0722E-01 2

2

-9.7105E-02 -7.4507E-02 9.6019E-02

2.4200E-02 1.5556E-01 14

3

1.4127E-02 3.3567E-02 7.4152E-02

6.8248E-03 8.2613E-02 24

1

-3.9943E-01 -1.6946E-01 -2.8139E-02 1.8905E-01 4.3480E-01 2

2

-1.4651E-01 -1.0492E-01 4.4553E-02

3.4459E-02 1.8563E-01 10

3

4.1170E-02 3.6946E-02 3.6840E-02

4.4172E-03 6.6462E-02 27
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1.4250E-01 3.7749E-01 2

1.8395E-01 4.2889E-01 2

Caso Etapa
10

11

12

13

14

15

16

17

18

x[1]

x[2]

x[3]

F1

D

G

1

-1.7695E-01 5.4635E-01 1.4755E-01

3.5158E-01 5.9294E-01 2

2

3.5527E-02 7.2597E-02 -9.6220E-03 6.6251E-03 8.1395E-02 24

3

3.1586E-02 1.8323E-02 1.2220E-03

1.3349E-03 3.6536E-02 31

1

5.1379E-02 1.9914E-01 3.9312E-01

1.9684E-01 4.4367E-01 2

2

-6.0859E-02 1.4785E-01 -4.3477E-02 2.7452E-02 1.6569E-01 14

3

-8.2843E-02 2.4785E-02 -3.2571E-02 8.5381E-03 9.2402E-02 23

1

-3.2459E-01 1.7519E-01 5.5449E-01

2

-3.7171E-02 9.5289E-02 -4.6402E-02 1.2615E-02 1.1232E-01 23

3

-7.4037E-02 3.1696E-02 -2.6160E-02 7.1705E-03 8.4679E-02 24

1

-1.2970E-01 7.3998E-02 2.7294E-01

9.6794E-02 3.1112E-01 9

2

7.4192E-02 -3.9521E-02 1.2959E-01

2.3860E-02 1.5447E-01 14

3

8.9863E-02 -2.3293E-02 1.2339E-01

2.3842E-02 1.5441E-01 14

1

-6.7049E-01 3.0642E-01 -1.8503E-01 5.7768E-01 7.6005E-01 2

2

-2.1132E-01 1.7526E-02 -5.0621E-02 4.7525E-02 2.1800E-01 10

3

8.4781E-02 4.1274E-02 7.8423E-02

1

-6.3385E-01 4.1335E-01 -1.7271E-01 6.0244E-01 7.7617E-01 2

2

-2.7390E-01 8.4359E-02 -9.2869E-02 9.0763E-02 3.0127E-01 9

3

-4.3496E-02 4.0139E-02 -1.8175E-02 3.8334E-03 6.1914E-02 27

1

1.4408E-01 -1.1251E-01 -2.2388E-01 8.3538E-02 2.8903E-01 9

2

4.2786E-02 -1.0801E-01 -2.1582E-01 6.0075E-02 2.4510E-01 10

3

8.5660E-03 4.8065E-02 -3.8320E-03 2.3983E-03 4.8972E-02 28

1

6.4680E-01 -2.0421E-01 -5.4409E-01 7.5609E-01 8.6954E-01 2

2

3.1810E-02 -1.9769E-01 -1.7225E-01 6.9764E-02 2.6413E-01 9

3

2.2488E-02 1.1000E-05 8.2519E-02

1

8.5325E-01 -3.3549E-01 -5.3743E-01 1.1294E+00 1.0627E+00 2

2

4.6821E-02 -1.7062E-01 -1.5811E-01 5.6302E-02 2.3728E-01 1

3

6.0933E-02 8.1330E-03 1.0905E-01

4.4351E-01 6.6597E-01 2

1.5042E-02 1.2264E-01 20

7.3151E-03 8.5528E-02 24

1.5671E-02 1.2519E-01 20

Tabela 40 - Resumo da otimização das redes

Nas figuras de 67 até 72 há gráficos correlacionando o erro de treinamento com os
valores de D e G da tabela.
Observa-se uma correlação clara entre o erro de treinamento e o valor de D para as 3
topologias de rede analisadas. Os gráficos confirmam o resultado intuitivo de que quanto
menor o erro de treinamento mais próximo o valor de ótimo da função aproximada pela
rede fica do ótimo da função.
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Os gráficos do erro de teste versus o valor de G também mostram a tendência de que
quanto menor o erro de teste mais cedo o valor do ótimo da função aproximada
contribuirá para o processo de otimização da função.

Figura 67 - Erro treinamento x D (4 neurônios)

Figura 68 - Erro treinamento x D (8 neurônios)
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12

G

Figura 69 - Erro Treinamento x D (12 neurônios)

G

Figura 70 - Erro teste x G (4 neurônios)

Figura 71 - Erro teste x G (8 neurônios)
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G

12

Figura 72 - Erro teste x G (12 neurônios)

6.2 - Função 2 de DeJong
2

2

2

F2  x=100∗ x 1−x 2  1−x 1 

−2.048≤x i≤2.048

6.2.1 - Otimização via AG.
Ponto de mínimo :

(1,1)

Valor da função:

0
Parâmetros

População

10 indivíduos

População inicial

30 indivíduos

Incremento

1,00E-006

Operador de recombinação global

uniforme

Probabilidade de recombinação global

0.20

Operador de recombinação local

blend

Probabilidade de recombinação local

0.95

Probabilidade de mutação aleatória

0.01

Probabilidade de mutação creep

0.20

Esquema de seleção

torneio com 2 indivíduos

Esquema de avaliação

ranking linear

Número máximo de gerações

1000

Tabela 41 - Parãmetros AG - Função 2 de DeJong
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(eq. 29)

Resultado obtido:
Objetivo: 1.228e-06
Ponto de mínimo: (0.998895, 0.997783)
Avaliações da função: 8948
As figuras 73 e 74 mostram a evolução da otimização e a figura 75 mostra a
diversidade ao longo das 1000 gerações realizadas.

Figura 73 - Mínimo x Geração - Função 2 de DeJong

Figura 74 - Mínimo x Geração - Detalhe até a geração 50
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Figura 75 - Índice de diversidade

A função 2 de DeJong tem uma forma mais complexa (figura 76) e oferece um
pouco mais de dificuldade para a solução por AG.

Figura 76 - Função 2 de DeJong

6.2.2 - Aproximação da função através de redes neurais.
Neste exemplo foram realizadas aproximações para uma única topologia de rede
neural com 12 neurônios na camada escondida. O algoritmo de treinamento utilizado foi
gradiente conjugado e o treinamento partiu de 120 padrões com 15 padrões para teste. O
treinamento foi realizado em 5 etapas buscando erros que foram de 10-3 até 10-7. A tabela
42 mostra o resumo do treinamento.
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Etapa

Meta
Erro de
de Erro treinamento

Erro de
teste

Épocas

Iterações

Tempo
(s)

1

1e-3

9.53e-4

7.89e-4

3

106

29

2

1e-4

9.99e-5

6.55e-5

3

129

34

3

1e-5

7.11e-6

9.98e-6

99

2329

626

4

1e-6

9.55e-7

9.96e-7

129

6355

1638

5

1e-7

3.46e-7

4.45e-7

401

20050

5345

Tabela 42 - Resumo do treinamento

Para visualizar a qualidade do treinamento são mostradas as figuras de 77 até 79 com
as superfícies aproximadas pelas redes neurais e as figuras de 80 até 82 com as
superfícies de erro para as etapas 1, 3 e 5.

Figura 77 - Superfície aproximada - etapa 1

Figura 78 - Superfície aproximada - etapa 3
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Figura 79 - Superfície aproximada - etapa 5

Figura 80 - Erro na etapa 1

Figura 81 - Erro na etapa 3
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Figura 82 - Erro na etapa 5

Visualmente as superfícies nas figuras 77, 78 e 79 se parecem com a função. Contudo
observando as figuras 80, 81 e 82 com o erro vê-se que a primeira aproximação é ainda
muito pobre.
Para visualizar melhor ainda a evolução da aproximação as figuras 83 e 84 mostram
seções paralelas aos eixos passando pelo ponto de ótimo para as etapas 1, 3 e 5.

Figura 83 - Seção (x,1)
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Figura 84 - Seção (1,x)

6.2.3 - Otimização das funções aproximadas pelas redes neurais.
O item anterior mostra uma boa aderência da aproximação pela rede à função. Agora
se vai avaliar o quanto as redes treinadas nas etapas de 1 até 5 conseguem chegar perto
do ponto de mínimo em (1,1). A otimização por algoritmos genéticos foi realizada para
as 5 redes treinadas anteriormente. Abaixo a tabela 43 mostra o resumo dos resultados.
Etapa

x[1]

x[2]

F2

D

G

1

-0.127553 -0.430075 21.19

1.8211

0

2

0.731676

0.560176 0.1336

0.5152

10

3

0.998091

0.943646 0.2760 0.05639

5

4

1.418060

2.048

0.3125

1.128

5

5

1.421852

2.048

0.2473

1.130

5

Tabela 43 - Resultado do otimização das redes nas etapas

O resultado apresentado mostra que mesmo com a diminuição do erro na rede as
etapas 4 e 5 não se aproximam do ótimo em (1,1). O erro na aproximação faz com que
um ótimo local prepondere. No gráfico de isolinhas da figura 85 vê-se que a função varia
muito e um pequeno erro médio pode significar um erro relevante na proximidade dos
mínimos da função.
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Figura 85 - Isolinhas para a função 2 de DeJong

6.3 - Função 3 de DeJong
5

F3  x=∑ Inteiro  x i 
1

−5.12≤x i ≤5.12

(eq. 30)

6.3.1 - Otimização via AG
A função 3 é como uma “escada” em 5 dimensões. Há um patamar para os pontos
 x i  i∈1,2 ,3 ,4 ,5 , x i ∈[−5.12,−5] onde o valor da função atinge o mínimo
de -25.

Parâmetros
População

25 indivíduos

População inicial

75 indivíduos

Incremento

1,00E-006

Operador de recombinação global

uniforme

Probabilidade de recombinação global

0.20

Operador de recombinação local

blend

Probabilidade de recombinação local

0.95

Probabilidade de mutação aleatória

0.01

Probabilidade de mutação creep

0.20
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Parâmetros
Esquema de seleção

torneio com 2 indivíduos

Esquema de avaliação

ranking linear

Número máximo de gerações

50

Tabela 44 - Parâmetros AG - Função 3 de DeJong

Resultado obtido:
Objetivo: -25
Ponto de mínimo:
(-5.119999, -5.118405, -5.065301, -5.063194, -5.032257)
Avaliações da função: 1227

Figura 86 - Mínimo x Geração - Função 3 de DeJong

Não há dificuldade em encontrar um ponto de mínimo para esta função. Com apenas
50 iterações o objetivo é alcançado.

6.3.2 - Treinamento de rede neural.
A função 3 de DeJong apesar de fácil para o AG é complicada para ser aproximada
por uma rede neural. Seria necessária uma massa de testes bastante grande para que se
conseguisse um resultado semelhante ao das funções 1 e 2. O experimento então é o
treinamento de uma rede pequena de apenas 4 neurônios com uma massa de dados
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pequena equivalente aos 75 indivíduos gerados aleatoriamente para a primeira geração
do AG divididos em 66 indivíduos para treinamento e 9 para teste.
A meta de erro é 10-3 que é atingida na época 1 com apenas 10 iterações do algoritmo
de gradiente conjugado. Naturalmente não é obtida uma boa aproximação para a função
contudo a tendência de crescimento da função é aproximada.
As figuras de 87 até 91 mostram seções sobre os eixos para uma visualização da
aproximação obtida.

Figura 87 - Seção (x,0,0,0,0)

Figura 88 - Seção (0,x,0,0,0,0)

98

Figura 89 - Seção (0,0,x,0,0)

Figura 90 - Seção (0,0,0,x,0)

Figura 91 - Seção (0,0,0,0,x)
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6.3.3 - Otimização da função aproximada pela rede
Apesar da rede treinada anteriormente ser pequena e aproximar a função apenas
globalmente o resultado obtido pela otimização foi o mesmo da função. Os dados para a
otimização foram os mesmos utilizados para a otimização da função. O gráfico da figura
92 mostra a evolução do treinamento.

Figura 92 - Mínimo x Geração - Função aproximada

O ótimo ocorre no ponto (-5.118267, -5.116621, 5.12, 5.12, 5.12) e é também um
mínimo da função. Pode-se observar também que o valor aproximado é bem diferente do
valor da função e que isso não atrapalhou a busca do ponto de mínimo.
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6.4 - Viga I
O exemplo é a viga I da figura 93. Este exemplo foi utilizado em [6] para uma
otimização multi-objetivo. Os objetivos eram a o deslocamento no meio do vão e a área
da seção. Neste exemplo o deslocamento no meio do vão será usado como restrição.

L
L/2
P
Q

X4
X1

X3
X4
X2

Figura 93- Viga com seção I

As propriedades da viga são :
•

E=2 x 104 kN/cm3 (módulo de elasticidade);

•

k g=16 kN/cm

2

(tensão limite).

As cargas aplicadas são:
•

P=600 kN ;

•

Q=50 kN .
O deslocamento máximo admissível é:

•

Fg=0.5cm
Há 4 variáveis de projeto que são a altura da viga, a largura da mesa e as espessuras.

As dimensões estão em cm. O objetivo a minimizar será a área da seção transversal em
cm² conforme a equação abaixo.
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A  x=2 x 2 x 4x 3  x 1−2 x 4 

(eq. 31)

Como restrições geométricas tem-se:
•

10≤x 1≤80 (eq. 32 - altura da viga);

•

10≤x 2≤50 (eq. 33 - largura das mesas);

•

0,9≤x3≤5 (eq. 34 - espessura da alma);

•

0,9≤x 4≤5 (eq. 35 - espessura das mesas).
Como restrições de projeto tem-se:

•

My Mz

≤k g
Wy Wz

(eq. 36 - restrição nas tensões);

My e Mz são os momentos máximos nas direções y e z;
Wy e Wz são os módulos resistentes da seção nas direções y e z;
•

FFg

( eq. 37 - restrição no deslocamento)

F é o deslocamento no meio do vão da viga.

6.4.1 - Otimização da seção da viga por AG
Com os dados definidos no item anterior será realizada a otimização da área da seção
da viga. Os parâmetros usados no AG estão na tabela 45

Parâmetros
População

25 indivíduos

População inicial

100 indivíduos

Operador de recombinação global

uniforme

Probabilidade de recombinação global

0.20

Operador de recombinação local

blend

Probabilidade de recombinação local

0.95

Probabilidade de mutação aleatória

0.01

Probabilidade de mutação creep

0.20

Esquema de seleção

torneio com 2 indivíduos

Esquema de avaliação

ranking linear

Número máximo de gerações

200

Tabela 45 - Parâmetros AG – Viga I

102

A penalidade dada para as restrições de tensão e de deslocamento é:

Pi=

SR −1
∗FP i
SRlim i−1
FP i
0

, 1SRSRlim i
,SRSRlim i

(eq. 38)

,SR1

A função objetivo com penalidade é:
Areacom Penalidade=AreaMAX FPi 
i

(eq. 39)

Neste caso o FP utilizado foi de 850 e o SRlim foi de 1.5 tanto para a restrição de
tensão quanto para a restrição de deslocamento.
Para a solução do problema foram criados dois arquivos. Conteúdos e comentários
podem ser vistos a seguir.
•

VigaI.lua:
Neste arquivo estão as rotinas para o cálculo da função objetivo, das restrições e

penalidades. Nele também se encontram os dados do problema.

--- vigaI.lua – Funcao objetivo, restricoes e penalidades
-para a otimizacao da secao I
-P=600
Q=50
L=200
E=2e4
kg=16
Fg=0.5
SRSlim=1.5
SRFlim=1.5
FPS=850
FPF=850
function A(x)
-- Area da secao
local val
val=2*x[2]*x[4]+x[3]*(x[1]-2*x[4])
return val
end
function Wy(x)
-- modulo de elasticidade na direcao y
local val
val=x[3]*(x[1]-2*x[4])^3
val=val+2*x[2]*x[4]*(4*x[4]^2+3*x[1]*(x[1]-2*x[4]))
val=val/6/x[1]
return val
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end
function Wz(x)
-- modulo de elasticidade na direcao z
local val
val=(x[1]-2*x[4])*x[3]^3
val=val+2*x[4]*x[2]^3
val=val/6/x[2]
return val
end
function I(x)
-- Momento de inercia da secao
local val
val=x[3]*(x[1]-2*x[4])^3
val=val+2*x[2]*x[4]*(4*x[4]^2+3*x[1]*(x[1]-2*x[4]))
val=val/12
return val
end
function F(x)
-- desloc. no meio do vao
local val
val=P*L^3/48/E/I(x)
return val
end
function S(x)
-- tensao maxima
local val
val=P*L/4/Wy(x)
val=val+Q*L/4/Wz(x)
return val
end
function SRS(x)
return S(x)/kg
end

-- stress ratio das tensoes

function SRF(x)
return F(x)/Fg
end

-- stress ratio do desloc.

function Objetivo(x)
-- funcao objetivo com penalizacao
local SS=SRS(x)
local SF=SRF(x)
local AA=A(x)
local LFPS,LFPF,LFP=0,0,0
if SS>SRSlim then
LFPS=FPS
elseif SS>1 and SS<=SRSlim then
LFPS=FPS*(SS-1)/(SRSlim-1)
end
if SF>SRFlim then
LFPF=FPF
elseif SF>1 and SF<=SRFlim then
LFPF=FPF*(SF-1)/(SRFlim-1)
end
LFP=math.max(LFPF,LFPS)
return AA+LFP
end

Arquivo vigaI.lua

•

GA_vigaI.lua:
Este arquivo define e realiza o processo de otimização. Inicialmente se define o

genoma para o problema (genomaViga). O genoma é um objeto vetor de genes com 3
genes. O primeiro (geneAltura) define o domínio e o comportamento para a variável de
projeto x1 que é a altura da viga. Já o segundo (geneLargura) está associado a largura das
mesas que é a variável de projeto x2 enquanto o terceiro gene (geneEspessura) serve as
espessuras das mesas e da alma que são as variáveis de projeto x3 e x4.
Após a definição do genoma para o problema é definido o objeto com os parâmetros
para a solução (pViga) Este objeto contém os controles para o processo de otimização por
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AG. Também são definidos aqui a variável de controle do tamanho da população
(popsize) e o número de variáveis de projeto (nProjectVariables).
Em seguida é definido o objeto que realizará o ciclo de otimização por algoritmos
genéticos geracional (solucao) e a solução é realizada.

--- GA_vigaI.lua - Otimizacao de viga I biapoiada
-dofile("../luaPath.lua")
require("GAlua")
dofile("vigaI.lua")
traco=string.rep("-",80)
--- Definicao do genoma
-geneAltura=realGene:new{name='altura'}
geneAltura.domain=interval:new{lowerBound=10,upperBound=80,step=0.1}
geneLargura=realGene:new{name='altura'}
geneLargura.domain=interval:new{lowerBound=10,upperBound=50,step=0.1}
geneEspessura=realGene:new{name='espessura'}
geneEspessura.domain=interval:new{lowerBound=0.9,upperBound=5,step=0.01}
genomaViga=geneArray:new(geneAltura,geneLargura,geneEspessura)
--- Parametros e variaveis de controle
-pViga=parameters:new()
nProjectVariables=4
popsize=25
pViga.minmax=GALUA_MINIMIZE
pViga.maxGenerations=200
pViga.additionalIndividualsForInitialPopulation=3*popsize
pViga.scalingScheme=GALUA_LINEARRANKING
pViga.elitism=1
pViga.selectionScheme=GALUA_TOURNAMENT
pViga.localCrossover=GALUA_BLENDCROSSOVER
pViga.globalCrossover=GALUA_UNIFORMCROSSOVER
pViga.pLocalCrossover=0.95
pViga.pGlobalCrossover=0.20
pViga.pRandomMutation=0.01
pViga.pCreepMutation=0.20
--- Objeto para a solucao
-solucao=generationalGA:new (nProjectVariables, genomaViga,
popsize, pViga, Objetivo)
solucao.printInterval=pViga.maxGenerations/10
solucao.logFilename="graphData.grp"
solucao.logFileMode="w"
solucao.logIndividualsValues=true
print(traco)
print("\t\tE S T A T I S T I C A S D A S G E R A C O E S")
print(traco)
solucao:evolve()
pontoOtimo=solucao:bestIndividual()
pontoOtimoArray=solucao.genome:value(pontoOtimo.stringGenotype)
print(traco)
print(solucao.individualsSet.nEvaluations.." calculos da funcao objetivo")
print(solucao.individualsSet.n.." individuos")
print(traco)
print("Genotipo da melhor solucao :")
print(pontoOtimo.stringGenotype)
print(traco)
print("Fenotipo da melhor solucao:")
print("Altura da viga
: "..pontoOtimoArray[1])
print("Largura da mesa
: "..pontoOtimoArray[2])
print("Espessura da alma
: "..pontoOtimoArray[3])
print("Espessura das mesas
: "..pontoOtimoArray[4])
print(traco)
print("Area
: "..pontoOtimo.objectiveValue)
print("Valor da restricao de tensao
: "..SRS(pontoOtimoArray))
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print("Valor da restricao de deslocamento : "..SRF(pontoOtimoArray))
print(traco)

Arquivo GA_VigaI.lua

A saída da execução do arquivo GA_vigaI.lua segue abaixo.

E S T A T I S T I C A S D A S G E R A C O E S
-------------------------------------------------------------------------------G
Genotype
Max
Min
Med
Diversity
-------------------------------------------------------------------------------1
|9C|3S|P|f|
1129.55
156.305
560.676
0.572321
20
|8Z|4s|0|0|
270.019
127.588
164.545
0.092009
40
|8Z|4s|0|0|
383.982
127.588
161.218
0.054290
60
|8T|4v|0|0|
926.427
127.530
167.959
0.067087
80
|8T|4v|0|0|
946.432
127.530
165.903
0.062284
100
|83|58|0|0|
269.158
127.530
148.608
0.069805
120
|83|58|0|0|
939.435
127.530
173.964
0.091490
140
|83|58|0|0|
158.342
127.530
135.727
0.052501
160
|83|58|0|0|
380.245
127.530
156.387
0.042773
180
|82|58|0|0|
459.098
127.440
199.319
0.258053
200
|82|58|0|0|
502.274
127.440
207.408
0.213794
200 generations evolved - maximum number of generations reached
-------------------------------------------------------------------------------4513 calculos da funcao objetivo
4513 individuos
-------------------------------------------------------------------------------Genotipo da melhor solucao :
|82|58|0|0|
-------------------------------------------------------------------------------Fenotipo da melhor solucao:
Altura da viga
: 59.8
Largura da mesa
: 41.8
Espessura da alma
: 0.9
Espessura das mesas
: 0.9
-------------------------------------------------------------------------------Area
: 127.440
Valor da restricao de tensao
: 0.999702
Valor da restricao de deslocamento : 0.125165
time 3.68

Saída da rodada do AG para a viga I

Abaixo a figura 94 mostra a evolução do objetivo nas gerações.

Figura 94 - Geração x mínimo - Viga I
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Como ilustração do processo de evolução a figura 95 mostra a evolução da altura da
alma e da largura da mesa até a geração 50 e a figura 96 mostra a evolução da espessura
da alma e da espessura da mesa também até a geração 50.

Figura 95 - Detalhe da evolução da altura da viga e largura das
mesas

Figura 96 - Detalhe da evolução das espessuras

6.4.2 - Treinamento de rede neural com 4 neurônios..
Agora será treinada uma rede com 4 neurônios buscando um erro de 10-3 para
otimização global. Os dados de treinamento serão os 100 indivíduos da primeira geração
da otimização por AG. Neste exemplo não há massa de teste. A seguir arquivo de dados e
comentários.
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--- NN_vigaI_global.lua - arquivo para o treinamento da rede global para a viga I
-dofile("../luaPath.lua")
t1i=os.time()
require("neuralNetwork")
require("trainingData")
--- Dados do problema
-nInp=4
nOut=1

-- numero de entradas na rede
-- numero de saidas da rede

nNeuronios = 4
metaErro = 1e-3

-- neuronios na camada oculta da rede
-- meta de erro medio quadratico para treinamento

fatorNormalizacaoAltura=80
fatorNormalizacaoLargura=50
fatorNormalizacaoEspessura=5
fatorNormalizacaoArea=1700

-- fatores para normalizacao dos dados
-- de treinamento

valorPesoBase = 0.1

-- valor base para a inicializacao dos pesos

--- Le dados de treinamento
-dadosTreina=trainningData:new(nInp,nOut)
dadosTreina:openFile("train.txt","r")
dadosTreina:read()
dadosTreina:closeFile()
--- Normaliza os dados de treinamento e teste
-dadosTreina:normalize( {fatorNormalizacaoAltura,
fatorNormalizacaoLargura,
fatorNormalizacaoEspessura,
fatorNormalizacaoEspessura},
fatorNormalizacaoArea)
--- Define a rede
-rede=neuralNetwork:new{ nInputs=nInp,
nOutputs=nOut,nHiddenLayers=1,
nNeuronsHiddenLayer={nNeuronios},
}
--- Inicializa rede
-rede:randomInitialize(-valorPesoBase,valorPesoBase)
--- Informa fatores de normalizacao para a rede
-rede:getNormalizationFactors(dadosTreina)
--- Treina rede
-ok=rede:conjugateGradientBPTrainingNoTesting
{
trainData=dadosTreina,
ITMAX=50,
maxEpoch=2000,
epochSize=dadosTreina.n,
maxTotalIter=4000,
printFlag=true,
printInterval=20,
logInterval=1,
logFlag=true,
trainingErrorGoal=metaErro
}
--- Guarda arquivos com a topologia e pesos
-rede:openFile("networkDataG.net","w")
rede:writeData()
rede:writeWeights(rede.bestWeights.train.weights)
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rede:closeFile()
--- Escreve arquivo de log de treinamento
-rede:writeLog("NN_logFileG.log")

Arquivo NN_vigaI_global.lua

Inicialmente são definidos os parâmetros de controle do treinamento (número de
entradas, de saídas, camadas ocultas,etc...). A seguir é lida e normalizada a massa de
dados de treinamento. A topologia da rede é definida e o treinamento é realizado. A saída
para o treinamento segue abaixo.

NNlua - Conjugate Gradient Backpropagation Training
-------------------------------------------------------------------------------epoch
trnErrorL2
desiredObjectiveValue
nIter
-------------------------------------------------------------------------------1
0.0079203351018856
0.001
50
20
0.0028009458539541
0.001
1000
40
0.0027453145849746
0.001
2000
60
0.0026628016412198
0.001
3000
80
0.0025528772649098
0.001
4000
81
0.0025432822377029
0.001
4050
Maximum number of iterations (4000) reached
-------------------------------------------------------------------------------Best training error in epoch 81
Associated error in training data 0.0025432822377029 - error goal 0.001

Saída do treinamento da rede

Para uma visualização do treinamento realizado podemos ver gráficos 2D nas figuras
de 97 até com respectivamente a altura, largura, espessura da alma e a espessura das
mesas em referência ao ponto (80,50,1,1).

Figura 97 - Seção (Altura, 50, 1, 1)
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Figura 98 - Seção (80,Largura,1,1)

Figura 99 - Seção (80, 50, Espessura da alma,1)

Figura 100 - Seção (80, 50, 1, Espessura das mesas)
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6.4.3 - Otimização da função aproximada pela rede de 4 neurônios.
A rede treinada no item anterior quando submetida à otimização por AG chega a um
ponto ótimo em (35, 30.8, 0.9, 4.99) que tem uma área de 329.902 cm² . Não é um
resultado bom já que na massa de dados de teste gerada aleatoriamente há valores
melhores que o encontrado na otimização. A rede aproxima a função de forma muito
pobre e não oferece uma solução boa.
A mesma análise feita com uma rede de 8 neurônios e um erro médio de 7.3e-4
obtido após 20050 iterações do gradiente conjugado em 401 épocas leva a um ponto
ótimo em (43.2, 25, 0.9, 3.8) com uma área de 222.04 cm² que continua sendo pior que
valores na massa de dados inicial. A rede não consegue aproximar bem a função no
sentido de se obter algo próximo do ponto de ótimo.

6.4.4 - Treinamento de rede próxima ao melhor ponto da massa inicial.
Agora a tentativa é de realizar uma busca local próxima ao melhor ponto que foi
obtido na etapa anterior. Como o resultado da otimização da função aproximada pela
rede não foi bom o ponto a se usar é o melhor da massa de testes aleatória inicial.
O ponto é (53.5, 48.1, 1.01, 1.15). Os limites para as variáveis de projeto serão cerca
de 20% do total.
Dai tem-se que o novo domínio das variáveis de projeto é dado pelas equações de 40
até 43.
•

46.5≤x 1≤60.5 (altura da viga – eq. 40);

•

40≤x 2≤50 (largura das mesas – eq 41);

•

0.9≤x3≤1.72 (espessura da alma – eq. 42);

•

0.9≤x 4≤1.72 (espessura das mesas – eq. 43);
Serão gerados 100 pontos aleatórios nestes intervalos para o treinamento da rede. A

rede terá 6 neurônios, partirá com os pesos da rede de 4 neurônios anterior e vai tentar
atingir um erro de 10-5 em no máximo 20000 iterações do gradiente conjugado .
A rede foi treinada e após 20002 iterações do gradiente conjugado em 401 épocas
atingiu um erro de 1.56e-5.
A nova função aproximada pela rede neural será agora otimizada por algoritmos
genéticos. A otimização utilizando os mesmos parâmetros da anterior e o novo domínio

111

agora leva até um ponto de ótimo bem mais próximo do ótimo da função.
O ponto é (60.5, 42.3, 0.9, 0.9) resultando numa área de 128.97cm² . Isto foi
conseguido com apenas 200 avaliações da função objetivo e o treinamento de duas redes.
Na otimização por AG da função original o valor obtido acima é atingido na geração 14
onde 409 indivíduos já tinham sido avaliados.
Para visualização da função aproximada pela rede as figuras de 101 até 104 mostram
as seções no ponto inicial (53.5, 48.1, 1.01, 1.15) restritas ao novo domínio de busca.

Figura 101 - Seção (altura, 48.1, 1.01, 1.15)

Figura 102 - Seção (53.5, largura, 1.01, 1.15)
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Figura 103 - Seção (53.5, 48.1, espessura da alma, 1.15)

Figura 104 - Seção (53.5, 48.1, 1.01, espessura das mesas)

6.4.5 - Treinamento de redes separadas para a função Objetivo e para as restrições.
Nos itens anteriores vê-se alguma dificuldade em treinar a função objetivo
penalizada. Neste item serão treinadas redes neurais para 3 funções separadas: A área, a
razão de tensões e a razão de deslocamentos. A penalidade será introduzida numa função
onde as parcelas são aproximadas por redes.
Nos três treinamentos serão usados 100 padrões gerados aleatoriamente e o
treinamento será de limitado a 20000 iterações do gradiente conjugado.
O treinamento da rede para aproximar a área leva a uma boa aproximação. Foi
atingido o valor de 1.670e-7 para 20050 iterações em 401 épocas. A figuras de 105 até
108 mostram gráficos 2D para uma visualização da aproximação obtida.
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Figura 105- Seção (altura, 50, 1, 1)

Figura 106 - Seção (80, largura, 1, 1)

Figura 107 - Seção (80, 50, espessura da alma, 1)
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Figura 108 - Seção (80, 50, 1, espessura das mesas)

As redes que aproximam a razão de tensões e a razão de deslocamentos atingiram
respectivamente um erro de 8.679e-05 e um erro de 1.904e-05. Ambas rodaram 20050
iterações em 401 épocas. Apesar de não serem tão boas quanto a aproximação da área
estas redes fornecem boas aproximações. Para os dados do problema a restrição das
tensões domina definindo assim a maior parte da região inviável no domínio do
problema. A restrição de deslocamentos domina apenas a região de vigas com pequena
altura. A figuras de 109 até 112 mostram gráficos 2D para uma visualização da
aproximação obtida para a razão de tensões.e as figuras de 113 até 116 para a razão de
deslocamentos.

Figura 109 - Seção (altura,50,1,1)
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Figura 110 - Seção (80, largura,1,1)

Figura 111 - Seção (80,50, espessura da alma,1)

Figura 112 - Seção (80,50,1, espessura das mesas)
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Figura 113 - Seção (altura,50,1,1)

Figura 114 - Seção (80, largura,1,1)

Figura 115 - Seção (80,50, espessura da alma,1)
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Figura 116 - Seção (80,50,1, espessura das mesas)

O problema de otimização por algoritmos genéticos agora é resolvido usando as 3
redes para gerar uma aproximação para a função objetivo que é a área com penalização.
Na tabela 46 o resultado é comparado com a solução obtida com a função real.
Rede

Função

Área

133.02 cm²

127.44 cm²

Ponto Ótimo

(53.6, 48, 0.9, 0.9)

(59.8, 41.8, 0.9, 0.9)

Razão de Tensões

0.940

1.000

Razão de deslocamentos

0.142

0.125

Tabela 46 - Comparação resultado da função com aproximação pelas redes
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6.5 - Otimização de movimentos no casco de uma plataforma semi-submersível.
Neste exemplo será otimizada a forma de um casco de semi-submersível com o
objetivo de minimizar o movimento em alguns pontos do casco[29].
O exemplo se baseia nas análises realizadas para a viabilização de um casco de semisubmersível para uma lâmina d'água de 1800 metros utilizando risers rígidos em
catenária (steel catenary riser – SCR). Os SCRs têm limitações no que tange a
movimentos e o estudo visa determinar uma forma de casco viável.
A forma do casco da análise é a de 4 pontoons com colunas quadradas conforme a
figura 117.

z

y

x

Figura 117- Forma do casco

Os movimentos são calculados em 8 pontos na face interior dos pontoons conforme
indicado na figura 118. Para os SCRs há limitações do movimento vertical da
embarcação (heave) e dos movimentos angulares nos eixos x e y (roll e pitch). O
aproamento do casco considerado é nordeste. Três condições são levadas em conta. Estas
condições são a condição máxima operacional, a condição de fadiga média e a ondulação
longínqua média de baixa freqüência (swell). Para cada ponto e para cada condição está
associado um estado de mar e possui o seu critério de máximo próprio. O desvio padrão
máximo do movimento vertical no ponto é comparado com um valor aceitável através de
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uma razão entre o valor calculado e o aceitável que deve ter um valor menor que 1.

P1

NE
P5

P8

P2

P4
P7

P6
P3

Figura 118 - Pontos de cálculo de movimentos

Cada casco para a análise é definido por 5 parâmetros que são:
Ec – espaçamento de cavernas;
Nc – número de cavernas na largura da coluna;
Nl – número de cavernas ao longo de ¼ de pontoon;
Nh – numero de cavernas na altura do pontoon;
T – calado da embarcação.
Assim as dimensões do casco (figura 119) são definidas conforme as equações 44, 45
e 46.
B

T
H
L1
Figura 119 - Esquema para geração das dimensões do casco

L1=4 Ec∗Nl

(eq. 44)
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H=Ec∗Nh

(eq. 45)

B=Ec∗Nc

(eq. 46)

Cada um dos 8 pontos de calculo de movimento gera 3 razões entre os desvios
padrão do movimento vertical calculados nos pontos e seus respectivos valores
admissíveis. Destes 24 valores se deriva a função objetivo que será usada no problema.
8

3

Objetivo=∑ ∑ R ij

(eq. 47)

i=1 j=1

Onde

R ij é a razão entre o desvio padrão do movimento vertical calculado no

ponto i para a condição j.
O cálculo dos movimentos é realizado com o programa wamit [29].
O comprimento total do casco dado pela equação 48 tem uma restrição construtiva
para permitir que a embarcação possa ser construída num conjunto maior de locais. O
comprimento total não pode exceder 120m.
L=L12B

(eq. 48)

L≤120 m

(eq. 49 - restrição 1)

O deslocamento total é de cerca de 95000 toneladas. O casco também terá que
respeitar uma restrição que o volume total não varie mais que 2% em relação ao
deslocamento desejado.
0.98 ≤c≤1.02 

(eq. 50 - restrição 2)

Onde c é o deslocamento calculado para o casco.
Adicionalmente há uma restrição na altura metacêntrica (GM) do casco proposto. A
restrição é que o GM não deve ser inferior a 1 metro. A restrição no GM fica então:
GM≥1 m

(eq. 51 - restrição 3)

As 5 variáveis de projeto que definem o casco são todas consideradas discretas e seus
intervalos de validade estão nas equações de 52 até 56:
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27 m≤T≤40 m

 T=0.1 m

(eq. 52)

11≤Nc≤60

Nc=1

(eq. 53)

7≤Nh≤43

Nh=1

(eq. 54)

7≤Nl≤51

Nh=1

(eq. 55)

0.5 m≤Ec≤0.8 m

Ec=0.025 m

(eq. 56)

Estes domínios discretos para as variáveis de projeto definem um espaço de busca
com cerca de 142 milhões de cascos possíveis.
As restrições foram tratadas a partir de penalidades. As restrições são aplicadas em
seqüência e no caso de uma restrição não ser respeitada o valor da função objetivo com
penalidade é atribuído. As outras restrições e o cálculo da função objetivo propriamente
dita não é então realizado. O fluxo de cálculo do objetivo com penalização para um
ponto do espaço de busca está representado na figura 120.
inicio:
Calcula L
Se L>120 então
Objetivo=720
senão
Calcula deslocamento Δc
Se Δc < 0.98Δ ou Δc > 1.02Δ então
Objetivo=480
senão
Calcula GM
Se GM < 1 então
Objetivo=240
senão
Calcula movimentos
Calcula Objetivo
fim do se
fim do se
fim do se
fim:

Figura 120 - Função Objetivo com penalidades

A função objetivo é calculada pelo programa em Fortran optim [28] modificado. O
programa original está preparado para realizar uma busca de força bruta no domínio do
problema. A modificação introduzida permite que apenas 1 casco seja calculado e é
deixada ao AG a determinação de quais serão os cascos a analisar.
A função objetivo em Lua cria o arquivo de dados para o programa optim. Este então
procede ao cálculo das restrições conforme o algoritmo da figura 120. Caso seja
necessário o cálculo de movimentos o programa optim gera a malha para a geometria do
casco, roda o programa wamit e posprocessa os resultados.
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O problema é resolvido então com um AG geracional rodando em paralelo em 41
processadores. A tabela 47 mostra os parâmetros usados.

Parâmetros
População

120 indivíduos

População inicial

480 indivíduos

Operador de recombinação global

uniforme

Probabilidade de recombinação global

0.20

Operador de recombinação local

blend

Probabilidade de recombinação local

0.95

Probabilidade de mutação aleatória

0.01

Probabilidade de mutação creep

0.20

Esquema de seleção

roleta

Esquema de avaliação

ranking linear

Número máximo de gerações

250

Tabela 47 - Parâmetros AG – Otimização da forma do casco de uma semi-submersível

Após as 250 gerações o algoritmo analisou 30124 cascos dos quais apenas 307 são
viáveis e portanto chegaram a ter os movimentos calculados pelo wamit. Dos restantes
4007 foram penalizados pela restrição do comprimento, 25467 pela restrição do volume e
os restantes 343 pela restrição do GM. A restrição do volume é a mais severa porque o
volume varia numa faixa muito estreita fazendo da restrição quase uma restrição de
igualdade. O gráfico da variação do objetivo ao longo das gerações está na figura 121.

Otimização AG
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Figura 121 - Gerações x Ótimo
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Para a função objetivo escolhida os valores potencialmente bons se situam abaixo do
valor de 24. O ponto de ótimo atingido é
(T, Nc, Nh, Nl, Ec) = (40m, 40, 7 , 9 , 0.55m).
O valor do Objetivo neste ponto foi de 13.0977 e as dimensões do casco associadas
ao ponto de ótimo são
(B, H, L)=(22m , 3.85m , 83.60m).
Para verificar num problema real a contribuição que uma aproximação da função
objetivo por uma rede neural pode dar será treinada uma rede neural de 6 neurônios
utilizando um pequeno conjunto de casos que satisfazem as restrições 1, 2 e 3 do
problema. Dos 307 cascos viáveis analisados pelo algoritmo genético 202 tem o valor do
objetivo maior que 24 e portanto tem a condição de movimentos no problema não
satisfeita em pelo menos 1 ponto. Desses 202 cascos foram escolhidos aleatoriamente 25.
As dimensões dos cascos e respectivos valores de objetivo estão na tabela 48.
Casco

T

L1

H

B

Objetivo

11.5

22.5

31.775

19.25

27.062

1

27.4 18

2

30

3

27.2 34.1 7.75

4

27

5

29.3 32.2 8.05

20.7

24.754

6

29.1 24.2 12.1

19.8

28.852

7

27.9 21.6 10.2

22.2

28.895

8

31.3 17.5 9.375 22.5

24.668

9

30

32.2 8.625

20.125 24.452

10

29.1 20.3 6.525

23.925 24.338

11

27

25.2

24.84

12

27.6 29.4 13.65

17.85

31.568

13

27.4 14

26.5

27.073

14

30.8 19.8 9.35

22

24.999

15

29.4 29

16

29

17

27.2 28

18

26.4 11.55

20.925 26.835

29.9 10.925 19.55

24

4.8
5.5

29.879

13.05 18.125 28.681

28.8 10.2

19.8

26.9

19.6

30.581

27.1 28.8 8.8

21.6

27.89

19

30.2 22.5 8.75

21.875 24.848

20

27

36

17.4

21

27

26.1 13.775 18.85

11.9

12
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30.489
32.976

Casco

T

L1

H

B

Objetivo

22

27

19.2 7.8

24

28.215

23

30

16.8 7.8

24

24.745

24

31.1 20

25

31.1 25.3 11.5

10

21.875 25.115
19.55

25.837

Tabela 48 - Cascos usados para o treinamento da rede

O treinamento realizado utilizou 1138 iterações do gradiente conjugado em 23
épocas. O erro que se buscou atingir foi de 10-5. A figura 122 mostra um gráfico com o
histórico do treinamento.

Figura 122 - Evolução do erro no treinamento

Imaginando-se o erro igual em todos os padrões de treinamento, o erro de 10-5 seria
equivalente a um erro em cada padrão dado pelo produto da raiz quadrada do erro médio
quadrático e do fator de normalização usado para o objetivo neste problema. Para este
erro de treinamento e com o fator de normalização de 40 o erro seria de 0.1264 que é
pequeno em relação aos valores da função objetivo que se esperam estar na faixa de 10
até 40.
O problema de otimização agora é resolvido substituindo-se o cálculo dos
movimentos realizado pelo programa wamit e o cálculo da função objetivo pelos
resultados fornecidos pela rede neural treinada. A avaliação da função objetivo é agora
realizada por outra versão modificada do programa optim onde a análise dos movimentos
do casco e o posprocessamento são substituídos por uma chamada ao interpretador Lua
que roda uma rotina baseada no módulo NNlua para retornar o valor do objetivo
utilizando a rede treinada.
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Os parâmetros do AG são os mesmos usados para a otimização da função objetivo
(tabela 47). A evolução da busca está no gráfico da figura 123.
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Figura 123 - Gerações x Ótimo

Esta rodada com a função objetivo aproximada leva ao ponto de ótimo
(T, Nc, Nh, Nl, Ec) = (40m , 32 , 7 , 12 , 0.65m)
O valor do Objetivo aproximado pela rede neste ponto foi de 12.0256 e as dimensões
do casco associadas ao ponto de ótimo são
(B, H, L)

(20.8m , 4.55m , 104m).

Para estas dimensões o valor da função objetivo real é de 14.0867 que é obtido com
uma fração do esforço e do tempo para a otimização da função objetivo original. O AG
original chega a este valor por volta da geração 50.
As análises anteriores tanto a da otimização utilizando a função real quanto a que usa
a função aproximada pela rede rodam relativamente poucos casos viáveis da função
objetivo. Na análise com a função real são 307 casos e na aproximada são 323 casos. Isto
se deve à característica das restrições do problema associadas ao algoritmo geracional
usado. Agora o problema será resolvido pelo algoritmo híbrido descrito no item 5.3.6 e
para que haja padrões suficientes para o treinamento de uma rede neural numa geração
próxima ao início da otimização o problema teve seus parâmetros de controle do AG
modificados para diminuir a diversidade e gerar mais indivíduos viáveis por geração. As
modificações são:
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•

Aumento na população inicial de 480 indivíduos para 2400 indivíduos;

•

O elitismo, que mantinha apenas o melhor indivíduo da população, manterá agora os
15 melhores indivíduos.
Com estas modificações o AG é novamente analisado com a função real do problema

e chega a um ponto de ótimo em:
(T, Nc, Nh, Nl, Ec) = (40m, 45 , 7 , 10 , 0.5m)
O valor do Objetivo neste ponto foi de 12.8421 e as dimensões do casco associadas
ao ponto de ótimo são:
(B, H, L) = (22.5m , 3.5m , 85m)
O ponto está bem próximo do encontrado na rodada anterior com a função real que
foi (22m , 3.85m , 83.60m). para um valor do objetivo de 13.0977. Nesta rodada foram
analisados 802 indivíduos viáveis.
Com este mesmo conjunto de parâmetros será rodado o algoritmo híbrido. As redes a
serem treinadas terão 6 neurônios, o erro alvo é 10-6 e são permitidas no máximo 2000
iterações de gradiente conjugado. Para o controle da geração de padrões de treinamento
para a rede neural o conjunto de padrões deverá ter no mínimo 10 padrões para que se
inicie o treinamento da primeira rede e a cada novo incremento de pelo menos 5 padrões
uma nova rede será treinada. Apenas o melhor indivíduo do AG com a função
aproximada pela rede será incluído no AG com a função real.
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Figura 124 - Comparação AG geracional com o AG híbrido

A figura 124 mostra uma comparação da evolução do AG geracional com o AG
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híbrido. O ponto de ótimo encontrado foi o mesmo contudo o histórico da otimização foi
diferente.
Na rodada com o algoritmo híbrido houve 34 redes neurais treinadas. Na geração 12
do AG o treinamento da primeira rede foi iniciado com 10 padrões e termina na geração
15 a sugestão da rede é incluída na população do AG. Das 34 redes treinadas apenas mais
uma oferece alguma informação relevante para o processo. Isto acontece na geração 30
onde uma rede é treinada com 59 padrões e o indivíduo gerado pela otimização desta
rede é inserido na população da geração 34. A figura 125 mostra um detalhe da
comparação entre a rodada do AG e o algoritmo híbrido marcando os dois pontos onde a
rede contribuiu para o processo.
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Figura 125 - Contribuição das redes ao AG
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7 - Conclusões
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema orientado a objetos, escrito na linguagem
Lua, que permite a otimização via AGs em ambiente paralelo e a criação, treinamento e
uso de redes neurais feedforward. O paralelismo foi implementado através do uso de um
subconjunto das rotinas da biblioteca MPI. Uma estratégia híbrida usando redes neurais
para aproximar a função objetivo foi proposta e utilizada com sucesso na otimização da
forma do casco de uma embarcação semi-submersível no item 6.5.
O sistema desenvolvido é minimalista procurando ter um conjunto pequeno de
funcionalidades que permitam a solução de problemas práticos com o uso de AGs e
RNAs. A implementação em Lua, orientada a objetos, mostrou-se flexível e permitiu
mudanças e adaptações para a criação e teste de novas funcionalidades. O fato da maior
parte do algoritmo ter sido implementado numa linguagem interpretada não se mostrou
um obstáculo do ponto de vista da performance.
Apesar de uma implementação minimalista os AGs geracionais com uma
representação real discreta do módulo GAlua mostraram um funcionamento bastante
robusto. Não houve dificuldades em nenhum momento. Respostas satisfatórias foram
obtidas para todos os casos analisados no trabalho.
A implementação dos algoritmos de treinamento no módulo NNlua mostrou-se
adequada especialmente no que diz respeito ao backpropagation com o gradiente
conjugado. O treinamento das redes neurais através do gradiente conjugado é robusto e
viabilizou o algoritmo acoplado descrito no item 5.3.6. A sensibilidade dos demais
métodos à taxa de treinamento traz dificuldades difíceis de contornar.
A utilização das redes neurais para a aproximação da função objetivo e das restrições
foi investigada e é promissora.
Os casos analisados nos itens 6.1 e 6.2 sugerem a viabilidade da aproximação mesmo
com redes com poucos neurônios e erros de treinamento relativamente altos. O item 6.3
mostra as dificuldades existentes no caso de uma função descontínua em degraus no que
tange a aproximação por uma rede neural. Paradoxalmente este item mostra claramente
que é possível com aproximações muito pobres chegar a um ponto de ótimo no AG
próximo do obtido com a função original.
O caso 6.4 mostra a otimização da área de uma viga I sujeita a restrições de tensão e
deslocamento. É um exemplo simples e pequeno. Contudo fica patente a dificuldade de
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representação da função penalizada conforme foi vislumbrado na função 3 de DeJong.
Duas formas de contornar foram vistas. No item 6.4.4 o espaço de busca foi reduzido a
partir dos resultados de uma análise inicial e o item 6.4.5 usou redes separadas para a
aproximação da função objetivo e para cada uma das restrições. As duas abordagens
melhoraram o resultado sendo que a utilização das redes separadas chegou a um
resultado muito bom.
O caso analisado no item 6.5 mostra uma análise complexa substituída por uma rede
treinada com apenas 10 padrões levando a resultados satisfatórios.
O algoritmo híbrido incluindo os indivíduos sugeridos pela otimização das funções
aproximadas pelas redes neurais ao ciclo de otimização do AG foi experimentado no
exemplo 6.5 e mostrou que pode contribuir especialmente nas fases iniciais da
otimização.
Não houve preocupação neste trabalho com a avaliação rigorosa da performance do
sistema. O sistema computacional será agora validado por uma série de aplicações
práticas, quando os tempos computacionais serão avaliados rigorosamente e partes do
sistema que não estejam oferecendo uma performance adequada poderão ser reescritas
ou modificadas.
Como sugestões para futuras implementações no sistema pode-se citar entre outras:
•

uma interface gráfica para a visualização do progresso das soluções seja para a
evolução do treinamento das redes neurais seja na evolução da otimização do AGs;

•

implementação de um objeto genérico para a definição de passagens de mensagens
entre processos;

•

implementação no módulo MPIlua de rotinas para o envio e recebimento de tabelas
em lua;

•

implementação no módulo MPIlua de rotinas para o envio e recebimento de funções;

•

disponibilização dos módulos na web para o uso pela comunidade acadêmica.
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