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Resumo

Este trabalho apresenta a tecnica de Algoritmo Genetico para
apoiar

0

processo de modelagem e simulayao de sistemas

complexos. Tal tecnica pode ser

vista como uma opyao as

tecnicas tradicionais de modelagem e amilise dos dados de
simulayao, simplificando todo

esse

processo,

por

suas

caracteristicas de simplicidade e generalidade, nao exigindo
conhecimento especifico do dominio do problema. E apresentada
uma ferramenta computacional - SimAG - baseada em Algoritmo
Genetico para modelagem e simulayao de sistemas dessa
natureza. Urn exemplo de aplicayao e estudado, onde pode ser
constatada a viabilidade da utilizayao da tecnica no processo de
simulayao.

Abstract

This

work

supporting

presents

the process

the

Genetic

of complex

Algorithm
systems

technique

modeling

and

simulation. Such technique can be seen as an option to both the
traditional modeling and the simulation data analysis techniques.
Due to its inherent simplicity and generic application, it simplifies
the

whole

process

of simulation,

demanding

no

specific

knowledge over the problem domain. A genetic algorithm based
computational tool - SimAG - for the modeling and simulation of
such systems is here presented, and an example of its use is
analyzed, thus demonstrating the feasibility of this new technique
application in simulation processes.

Capitulo 1

Introdu~io

A simulayao tern sido aplicada nas mais diversas areas para resolver problemas
complexos, sendo vista como uma ferramenta util na analise e projeto de sistemas
dessa natureza.
Entretanto, os metodos tradicionais para modelagem e analise de dados de
simulayao exigem do projetista urn grande conhecimento sobre
sistema,

0

que dificulta

0

0

comportamento

do

trabalho de simulayao. Alem disso, essas tecnicas podem se

tomar inviaveis, dependendo da complexidade do problema em questao.

o

processo de desenvolvimento

de urn modelo de simulayao exige muito

trabalho. Deve-se saber muito bem como usar

0

modelo (qual

0

tipo de distribuiyao

estocastica dos dados de entrada), a fim de saber interpretar suas saidas (qual e a
analise estatistica mais adequada sobre os dados gerados).

o sucesso

na interpretayao dos dados de saida depende totalmente da escolha

do modelo dos dados de entrada. Esse e

0

ponto critico na aplicayao de simulayao

para resolu~ao de problemas, sendo a causa de muitos dos problemas na sua
utiliza~ao, como destaca Gogg; Mott (1993).
Os

softwares

para

simula~ao computacional,

atraves

de

metodos

convencionais de gera~ao e analise de dados de simula~ao, devem apresentar,
segundo Pidd (1994), as seguintes caracteristicas: urn modulo de analise estocastica
dos dados de entrada; urn modulo para modelagem; urn modulo para programa~ao do
modelo de simula~ao;e urn modulo de analise estatistica das saidas, sendo esta ultima
a tarefa mais dificildo processo de simula~ao.
Algoritmo Genetico (AG) e apresentado neste trabalho como uma altemativa
as tecnicas convencionais de gera~ao e analise dos dados de simula~ao.
AG pode ser considerado como uma tecnica computacional de otimiza~ao,
inspirada na evolu~ao dos seres vivos, baseada na sele~ao natural de Darwin, como
descrevem Goldberg (1989) e Davis (1991), apresentando caracteristicas de
simplicidade e generalidade, alem de nao exigir urn conhecimento especifico do
dominio do problema.
Utilizando AG para apoiar simula~ao, embora nao se possa garantir que a
solu~ao otima seja encontrada, tem-se vantagens em rela~ao a simula~ao tradicional.
A primeira vantagem e que

0

projetista fica livre da tarefa de analisar

0

comportamento dos dados de entrada do sistema. 0 AG gera urn conjunto inicial de
valores, ou popula~ao inicial, de maneira aleatoria. Essa popula~ao e entao utilizada
para dar inicio ao processo evolutivo, sem necessidade de maior conhecimento sobre
o comportamento do sistema.
Dutra vantagem, e que os resultados gerados saD avaliados pelo proprio AG,
automaticamente, que verifica a qualidade de cada individuo como solu~ao para
problema, independentemente de analises estatisticas.

0

Tambem

0

processo de realimentayao dos dados de entrada, para a simulayao

prosseguir ate que se consiga uma configurayao ideal ou satisfat6ria para

e libera completamente

0

0

sistema

projetista desses sistemas, do processo de gerayao e amilise

No capitulo 4 e descrito

0

desenvolvimento da ferramenta computacional,

utilizando a tecnica proposta, sendo discutidas e reafirmadas as justificativas para

0

desenvolvimento da ferramenta e sua utilizayao.

o

capitulo 5 apresenta uma descriyao do problema estudado, sua resoluyao

utilizando urn metodo matematico, e a resoluyao do problema atraves de simulayao
apoiada por AG.
quanto

a

E

feita uma analise comparativa de resultados computacionais,

qualidade da soluyao e quanto ao tempo de execuyao, considerando

a

resoluyao matematica e varias implementayoes de AG.
Por fim, no capitulo 6 sac apresentadas as conclusoes do trabalho realizado,
suas principais contribuiyoes, e os pr6ximos trabalhos a serem desenvolvidos.

Capitulo 2

Aplica~ao de Simula~ao na Resolu~ao
de Problemas

Atualmente, a tecnologia de simulayao esta se tomando amplamente aceita
para resoluyao de problemas mal definidos e de natureza adaptativa, que apresentam
urn certo grau de complexidade, e que envolvem urn grande numero de variaveis.
Neste capitulo sao apresentados os conceitos sobre simulayao, modelagem dos
dados de entrada e anaIise dos dados de saida de simulayao, baseados em estudos de
Thesen; Travis (1991), Shannon (1992), e Gogg; Mott (1993), com
utiliza-Ios na elaborayao de uma ferramenta de apoio

0

objetivo de

a tomada de decisao, voltada

a

projeto e operayao de sistemas complexos.
Este capitulo esta organizado da seguinte maneira: na seyao 2.1 sao
apresentados os conceitos basicos sobre simulayao; na seyao 2.2 sao discutidas as
etapas do processo de simulayao; na seyao 2.3, discute-se a simulayao de eventos

discretos; a se~ao 2.4 mostra como projetar

0

modelo de simula~ao; a se~ao 2.5

apresenta a problemlitica relacionada com a amilise dos dados de entrada e de saida da
simula~ao; a se~ao 2.6 mostra as caracteristicas que urn software de simula~ao deve
ter; finalmente, na se~ao 2.7

e apresentada

uma proposta altemativa para analise de

dados de simula~ao.

2.1 Conceitos Basicos sobre Simula~io

Da mesma maneira que a atividade de programa~ao foi considerada por urn
born tempo mais uma arte que uma ciencia, assim tern ocorrido tambem com a
simula~ao. Nesse sentido, a simula~ao pode ser definida como a arte e a ciencia de
criar uma representa~ao de urn processo ou sistema, visando a experimenta~ao e
avalia~ao de problemas, como diz Sadowski (1991). A simula~ao tambem tern sido
vista como uma metodologia para resolu~ao de problemas, indispensavel para
engenheiros, projetistas e gerentes, sendo usada como uma da mais poderosas
ferramentas de analise para auxiliar no planejamento, projeto e controle de sistemas
complexos, cita Shannon (1992).
De maneira geral,

0

funcionamento de urn sistema a ser projetado pode ser

testado de tres maneiras, que saDdescritas por Pidd (1994):
• No mundo real, de maneira controlada, para que seus efeitos possam ser
compreendidos e analisados.

• Urn modelo matematico poderia ser desenvolvido para estudar

0

sistema, 0 que e

uma especialidade da area de Pesquisa Operacional.
• A simulayao do sistema atraves de urn modelo computacional poderia ser usada,
realizando experimentos sobre

0

modelo, permitindo que vanas politicas seJam

testadas, para ver qual a melhor politica a ser adotada na pratica.
Das tres formas mencionadas, a simulayao se apresenta como a melhor
alternativa para projeto de sistemas complexos. A primeira alternativa, apesar de ser
mais adequado no treinamento de pessoal, e urn processo muito dispendioso, sendo
muitas vezes inviavel na prat~ca. Ja no caso de modelagem matematica, pode-se
incorrer no uso excessivo de aproximayoes, levando a conc1usoes incorretas, relata

Como terceira alternativa, a simulayao se apresenta como uma ferramenta para
fazer previsoes de resultados a curto e longo prazo, previsoes essas que servirao
como base para tomada de decisao gerencial.
A simulayao leva em conta os efeitos das variancias ocorridas em sistemas
din3.micos e estocasticos. Tanto os metodos analiticos convencionais, quanto os
modelos matematicos estaticos, tern seus cwculos de desempenho baseados na media,
e desconsideram os efeitos das variancias. Isso muitas vezes pode levar a conc1usoes
erroneas.

o uso

de modelagem de simulayao para projetar novos sistemas e ajustar

0

desempenho de sistemas existentes continua a aumentar rapidamente devido ao
aumento da complexidade dos sistemas atuais, custos reduzidos de computayao,

A simulayao envolve a modelagem de urn sistema, de tal forma que

0

modelo

imita a resposta do sistema atual a eventos que acontecem no decorrer do tempo,
relata Pritsker et al. (1991).

E

geralmente usada para determinar como alguns

aspectos de urn sistema deveriam ser ajustados ou operados. A modelagem dos dados
de simulayao e a atividade mais complexa de todo

0

processo, como afirma Law;

McComas (1991).
Alem disso, a simulayao e urn exercicio de programay3.omuito complicado,
pois

0

programa computacional descreve como

0

sistema opera e coleta dados sobre

o desempenho do sistema, deixando a cargo do analista propor situayoes a serem
testadas e tirar conclusoes a partir dos resultados da simulayao, destaca Thesen;
Travis (1991).
De qualquer maneira, a simulayao e uma tecnica amplamente aceita para
resoluyao de problemas, que pode ajudar a determinar qual soluyao candidata e 6tima
com relayao aos resultados desejados.
A seleyao da soluyao candidata segue os seguintes passos: estabelecer os
criterios para avaliar

0

seu desempenho e seus pesos relativos; calcular

0

seu

desempenho com respeito aos criterios estabelecidos; comparar as soluyoes
candidatas tendo como base

0

desempenho de cada soluyao. Nesse contexto, pode-se

entender simulayao como uma ferramenta para preyer

0

desempenho de possiveis

altemativas, transformando dados em conhecimento e conhecimento em experiencia,
afirma Gogg; Mott (1993).

Quase qualquer tipo de sistema pode ser simulado, diz Shannon (1992). A
area de aplica~ao de simula~ao esta em continua expansao - manufatura, processos
quimicos e de alimentos, sistemas de distribui~ao, redes de comunica~ao, transportes,
industria de servi~os, militar, sistemas computacionais, etc.
Os sistemas mais adequados para simula~ao tern as seguintes caracteristicas:
saD dinamicos, pois seu comportamento se modifica no decorrer do tempo; sao
complexos, pois muitos objetos interagem com

0

sistema, onde a dinamica de cada

urn deve ser considerada e analisada, conforme relata Gogg; Mott (1993); e seus
componentes apresentam grande intera~ao entre si.

2.2 Etapas do Processo de Simula~ao

Quando se pensa em usar simula~ao na resolu~ao de problemas, e necessano
conhecer a metodologia de simula~ao, modelos estocasticos de pesquisa operacional,
teoria de probabilidade e estatistica. A simula~ao inclui tecnicas de valida~ao, sele~ao
da distribui~ao de probabilidade dos dados de entrada, e analise dos dados de saida
da simula~ao, destaca Law; McComas (1991).
Deve-se primeiro identificar e definir
cuidado de formular

0

0

problema a ser resolvido, tendo

0

problema corretamente, e entao determinar se a simula~ao e a

ferramenta apropriada. 0 processo continua com 0 desenvolvimento de uma defini~ao
de objetivos clara e concisa, de forma a obter boas informa~oes sobre os
procedimentos de opera~ao do sistema e sua 16gicade controle.

Definidos os objetivos,

0

projetista pode come~ar a formular

devendo modelar a aleatoriedade do modelo, determinando

0

0

modelo,

comportamento das

entradas do sistema e qual a distribui~ao de probabilidade que melhor representa esse
comportamento. lnicia-se entao

0

estagio de constru~ao do modelo. Em algum ponto

nesse processo, os requisitos de dados devem ser definidos e a gera~ao dos dados de
entrada necessanos deve ser iniciada. Completada a constru~ao do modelo,

0

projetista deve entao verificar e validar 0 modelo, afirma Sadowski (1991).

o projetista pode
urn

entao come~ar a testar

0

modelo, utilizando corretamente

software de simula~ao previamente escolhido. 0 estagio de experimenta~ao

fomecera diretivas sobre

0

possivel comportamento do sistema modelado. Esses

resultados devem ser cuidadosamente interpretados, considerando os objetivos
estabelecidos. Deve-se avaliar cada altemativa para determinar qual e a melhor com
rela~ao ao criterio de desempenho, usando os procedimentos estatisticos apropriados
para interpretar a saida da simula~ao. Finalmente, as conclusoes sobre a melhor
altemativa para resolu~ao do problema devem ser tiradas e implementadas para
completar

0

processo, conclui Gogg; Mott (1993).

Sadowski (1991) apresenta urn conjunto recomendayoes para definiyao do
problema, desenvolver urna especificayao funcional, formulayao do modelo e
construyao do modelo, coleta de dados de entrada do sistema, verificayao e validayao
do modelo, fazer a analise dos dados gerados pela simula~ao, e documentayao do
trabalho. 0 objetivo e fomecer tecnicas para conduzir urn projeto de simula~ao com
sucesso. Essas recomenda~oes saDdescritas as seguir.
Durante

0

processo de definiyao do problema deve-se definir cuidadosamente

o "problema real" e nao

0

sintoma do problema.

Vma definiyao acurada do problema pode especificar

0

myel de detalhamento

exigido no modelo, indicando areas especificas onde devem ser tornados cuidados
especiais. A definiyao do problema geralmente leva diretamente ao estabelecimento
dos objetivos que

0

modelo de simulayao resultante deve alcanyar. Embora isso

pareya simples, pode exigir tempo e esforyo significativos e ainda nao resultar em urn
conjunto de objetivos bem definido, se todas as pessoas envolvidas no projeto nao
tiverem uma visao clara do problema.
A construyao de urn modelo de simulayao com poucos detalhes pode resultar
em informayoes pouco precisas para alcanyar

0

objetivo real. Se

0

modelo contem

muitos detalhes, vai exigir mais esforyo para ser criado, tempos de execuyao mais
longos, e pode conter mais erros.
Portanto, uma especificayao funcional auxilia 0 projetista no dimensionamento
do myel de detalhamento do modelo. 0 desenvolvimento de uma especificayao
funcional exige que

0

projetista defina todas as entradas e saidas da simulayao,

descreva cada componente da simulayao, deflna toda a logica de controle para

0

modelo, e apresente pelo menos uma pequena discussao sobre possiveis extensoes.

o

objetivo geral da especificayao funcional e especificar completamente os

requisitos da ferramenta. As vantagens de desenvolver uma especificayao funcional
antes do desenvolvimento do modelo saD:

• prevenir

0

uSUliriocontra mudanyas periodicas de escopo ou objetivos do projeto,

com base nos eventos correntes;

• permitir que as estruturas de dados a serem usadas na simulayao sejam organizadas
previamente.

o processo

de modelagem pode ser separado em dois estagios: formulayao e

construyao. 0 estagio de formula<;aodo modelo e uma atividade mental que se
preocupa em desenvolver uma estrategia para a simulayao e avaliar abordagens
alternativas de modelagem. Ideaimente, vanas abordagens devem ser consideradas e
avaliadas antes da construyao do modelo. A fase de constru<;aodo modelo consiste na
integrayao das estruturas de dados e do esquema de modelagem em urn modelo de
simulayao articulado.
Na fase de coleta de dados de entrad~

0

projetista deve definir e iniciar

0

procedimento de coleta de dados. Se possivel, isso deve ser feito no inicio do projeto
de simulayao, para que a informayao requerida esteja disponivel quando necessana.
Quando nao for possivel obter dados acurados, mas apenas algumas
estimativas, deve-se ajustar estas estimativas a distribuiyoes estocasticas, permitindo
sua inclusao no modelo de simulayao. Os parametros exatos necessanos sao
dependentes da distribuiyao escolhida.
Para verifica<;aoe valida<;ao do modelo discutidos a segulr, nao existem
procedimentos passo a passo que ajudam 0 projetista nessas tarefas.
Verificayao - objetiva garantir que

0

modelo se comporta da forma que se

pretende - e a tarefa mais facil das duas.

E

a garantia de que

0

programa

computacional do modelo e sua implementayaoestao corretos, afirma Sargent (1994).
Entretanto, pode ser dificil conduzir uma verificayao completa de urn modelo
complexo. A dificuldade e abordar todas as possiveis situayoes que podem ocorrer,

quando

0

modelo completo esta sendo experimentado. Durante essa fase, deve-se

garantir a verifica~ao da fun~ao do modelo sob condi~oes lirnites.
Valida~ao - objetiva garantir que
que

0

0

modelo se comporte da mesma maneira

sistema real - pode ser dificil e, em alguns casos, impossivel de ser feita.

Ea

confirma~ao de que urn modelo computacional, dentro do seu dominio de aplica~ao
possui urn nivel satisfat6rio de precisao, consistente com a aplica~ao desejada do
modelo, define Sargent (1994). Se nao ha urn sistema real para ser comparado com 0
modelo de simula~ao,a valida~ao nao pode ser feita.
A 16gicade controle, que dita como as decisoes devem ser tomadas durante a
execu~ao da simula~ao, deve ser completamente definida durante

0

desenvolvimento

da especifica~ao funcional. Tentar capturar a 16gica empregada por operadores ou
controladores humanos pode ser uma tarefa extremamente desafiadora.

o melhor carninho para descobrir os procedimentos operacionais e durante 0
processo de verifica~ao. Essa verifica~ao

e

melhor executada com

0

auxilio de

anima~ao. Usar urn modelo ilustrado do sistema e melhor que usar graficos de fluxo
ou tabelas de dados.
Na fase de analise dos dados gerados pela simula~ao, ha muita literatura
disponivel para

0

analista; a maioria, entretanto,

e irrelevante ou dificil de entender.

As caracteristicas basicas a serem consideradas em qualquer analise saD de natureza
estatistica. A primeira recomenda~ao

e

adquirir urn conhecimento basico em

estatistica. Na fase de analise, existem duas questOesa serem respondidas:
• Quanto tempo deve demorar cada simula~aopara obter informa~ao significativa?
• Ha diferen~as entre conjuntos de resultados a serem comparados?

A primeira e a questao mais dificil de responder. Na duvida, a sugestao e fazer
simula~oes longas.
Para responder

a

segunda questao, a anima~ao gnifica e uma excelente

ferramenta para analise de gargalos e para identificar a causa de urn comportamento
estranho do sistema, identificados via diferen~as entre conjuntos de resultados.
Entretanto, nao deve ser usada como unica ferramenta de anillise. Uma cuidadosa
analise estatistica nunca deve ser deixada de lado.
A documentaQao do modelo deve descrever as estruturas de dados, os
elementos bilsicos do modelo, a 16gicageral de fluxo e todas as variaveis, filas, etc.

1. defini~ao do problema - quais os objetivos do estudo.
2. especifica~ao funcional.
2.1 planejamento do projeto - quais os recursos necessanos.
2.2 defini~ao do sistema - como

0

sistema trabalha e quais as restri~oes.

3. formula~ao e constru~ao do modelo.
3. 1 formula~ao do modelo conceitual atraves do uso de diagrama de blocos,
pseudoc6digo, etc., para a especifica~ao da 16gica.
3.2 projeto experimental preliminar:

4. prepara~ao dos dados de entrada.
5. implementa~ao do modelo.
6. verifica~ao e valida~ao - depura~ao e verifica~ao se a saida do modelo reflete

0

sistema real.
7. projeto experimental final- projetar

0

conjunto de dados de entrada, tal que se

obtenha a informa~ao desejada, e definir como a execu~ao dos testes deve ser
conduzida.
8. experimenta~ao - execu~ao da simula~ao.
9. analise e interpreta~ao - uso de inferencias estatisticas.
lO.implementa~ao e documenta~ao - usar os resultados, registrar as descobertas e
documentar

0

modelo e seu uso.

2.3 Simula~ao de Eventos Discretos

De acordo com Thesen; Travis (1991), a simula~ao de eventos discretos
descreve

sistemas que mudam instantaneamente em resposta

a urn certo

acontecimento, chamado de ocorrencia ou evento discreto.
Quando se escolhe modelar urn sistema do mundo real, usando simula~ao de
eventos discretos, abre-se mao da capacidade de capturar urn certo grau de
detalhamento que pode ser descrito somente com mudan~as continuas suaves. Em
contrapartida, obtem-se a simplicidade que permite captar as principais caracteristicas
de alguns tipos de sistemas, que sao muito complexos para serem modelados com

simula~ao continua. A simula~ao de eventos discretos se baseia nas seguintes
estruturas, descritas por Pidd (1994):
• entidades:

0

comportamento do modelo e composto do comportamento de objetos

individuais de interesse, chamados de entidades. 0 programa de simula~ao tra~a
comportamento de cada entidade, durante

0

0

tempo simulado, verificando a 16gica

individual de cada uma delas. Uma entidade ou pode ser urn objeto, como uma
maquina, uma pessoa, etc., ou entao urn conjunto de objetos, como uma celula de
manufatura, urn grupo de pessoas, etc.;
• eventos discretos: urn evento e urn ponto no tempo, quando a entidade muda de
estado. 0 comportamento das entidades e modelado como uma sequencia de
eventos. 0 fluxo do tempo na simula~ao de eventos discretos nao e suave,
movendo-se de urn tempo de evento a outro, sendo que esses intervalos podem ser
irregulares;
• comportamento estocastico: os intervalos variantes entre eventos devem ser
modelados estocasticamente, usando metodos de amostragem baseados na teoria
de probabilidade.
Urn programa que implementa urn modelo de simula~ao discreta deve ter os
seguintes componentes:
• a 16gica de eventos: uma defini~ao preclsa das condi~oes que control am as
mudan~as de estado da entidades que serao incluidas no modelo. Isso pode ser
feito atraves de modelagem, usando algum tipo de diagrama;

•

0

programa de controle ou programa executivo: que garante que

no momento exato e na sequencia correta. Isso garante que

0

0

evento ocorre

comportamento

agregado e urn modelo do sistema simulado;
• rotinas de gerayao de amostras, algoritmos de integrayao, gnificos e outras
caracteristicas necess8rias para representar diversos tipos de modelo.
Gogg; Mott (1993) descreve que urn modelo de simulayao de eventos
discretos executa a seguinte sequencia de instruyoes repetitivas:
1. determina qual 0 tipo de evento ira ocorrer a seguir;

2.4 Projeto do Modelo de Simula~ao

Os modelos de simulayao tern sido cada vez mais usados na resoluyao de
problemas e no apoio

a tomada

de decisao. Tanto a certeza de que

correto, quanto seus resultados, sao fundamentais para

0

0

modelo esta

exito da aplicayao da

simulayao, afirma Sargent (1994).
Sunulayao e 0 processo de projetar urn modelo de urn sistema real e conduzir
experimentos com esse modelo, atraves de sua execuyao, com

0

objetivo de analisar

o problema.

frente

as

E

uma metodologia experimental e aplicada que procura descrever

mudanyas no sistema, define Shannon (1992).

E

0

urn processo de 3

operayao do sistema que esta sendo modelado. Esse processo de abstrayao depende
de dados e informayoes sobre 0 sistema em questao, e tambem sobre os propositos da

Projeto do
Modelo

Analise da

Execu~odo
Modelo

o

Execu~o

processo de desenvolvimento de urn modelo de simulayao eXlge muito

trabalho. Entretanto, depois de construido, tem-se urn excelente veiculo para testar

modelo (qual

0

tipo de distribuiyao estocastica dos dados de entrada), a fim de saber

interpretar suas saidas (qual

e

a anillise estatistica mais adequada), destaca Pidd

Modelagem de simulayao e atualmente uma atividade sofisticada de analise de
sistemas, e a codificayao do modelo representa somente 30 a 40% do esforyo total em
urn estudo tipico de simulayao, como visto em Law; McComas (1991). Urn modelo

Urn modelo

e

considerado valido, para urn conjunto

de condiyoes

experimentais, se sua precisao esta dentro de limites aceitaveis para

0

resultado

Geralmente, vanas versoes do modelo sao desenvolvidas ate que se obtenha
urn modelo vaIido satisfat6rio.
totalmente vaIido sobre

0

E

caro e demorado determinar se urn modelo e

dominio completo de aplica~ao desejado. Sendo assim, sao

feitos testes e avalia~oes ate que seja obtida a confian~a suficiente para que urn
modelo seja considerado vaIido.
Com rela~ao ao processo de valida~ao do modelo, ha tres abordagens basicas
de tomada de decisao para determinar se urn modelo de simu1a~aoe vaIido:
• a equipe de desenvolvimento do modelo decide sobre a validade do modelo,

0

que

e uma decisao subjetiva, baseada nos resultados dos vanos testes e avalia~oes
feitos como parte do processo de desenvolvimento do modelo. Essa e a abordagem
mais utilizada;
• os processos independentes de valida~ao e verifica~ao baseiam-se no veredicto de
uma terceira equipe para decidir se

0

modelo e vaIido. Esse tipo de valida~ao e

usado quando lui urn custo elevado associado ao problema de como

0

modelo de

simula~ao esta sendo usado, ou para ajudar na aceita~ao do modelo e para dar
credibilidade ao modelo. Esse processo e muito dispendioso e demorado, alem de
necessitar do envolvimento da terceira equipe no final do processo

de

desenvolvimento do modelo;
• pode-se fazer uso de urn metodo de pontua~ao para determinar se urn modelo e
vaIido, onde os pesos sao determinados de forma subjetiva (0 que pode ser urn
problema) quando sao conduzidos vanos aspectos do processo de valida~ao. 0
modelo de simula~ao e considerado vaIido se sua pontua~ao geral e por categoria
sao maiores do que em qualquer outro modelo. E urna abordagem pouco usada.

A verifica~ao e a valida~ao do modelo podem estar

relacionadas com

0

processo de desenvolvimento do modelo das seguintes maneiras:

• atraves de urn processo de desenvolvimento de urn modelo simples, 0 que mostra
mais claramente a verifica~ao e a valida~ao do modelo.
Considerando a segunda altemativa apontada aClma,

0

processo de

modelagem de simula~aopode ser entendido, de maneira simplificada,como mostra a
figura 2 apresentada por Sargent (1994).

E necessitrio, entao, fazer:

• validade do modelo conceitual - determinar que as teorias e suposi~oes que
definem 0 modelo conceitual estao corretas e que a representa~ao do modelo da
entidade problema e "razoavel";
• verificayao do modelo computacional - garantir que a programa~ao e a
implementa~ao do modelo conceitual estao corretas;
• validade operacional - determinar que 0 comportamento das saidas do modelo tern
precisao suficiente para

0

prop6sito proposto sobre

0

dominio de aplica~ao

proposto;
• validade dos dados - garantir que os dados necessitrios para constru~ao do modelo,
avalia~ao e testes, bem como a condu~ao dos experimentos do modelo para
resolver 0 problema saDadequados e corretos.
De acordo com Law; McComas (1991),

0

uso de anima~ao grafica e urn apoio

importante para comunicar a essencia de urn modelo de simula~ao, sendo util na
verifica~ao do programa e descoberta de erros na 16gica do modelo. Entretanto, a

anirna~ao nao e urn substituto para urna amilise estatistica dos dados de saida, e
tambern a anirna~aocorreta nao garante a validade do rnodelo depurado.

. I

expenmentos
I

analise e '.
modelagem '.
\

progr~oe

. __ .. _ .. _. _irop~tIleatta~o__ .

verifi~odo
modelo computacional

.. _

A seleyao da distribuiyao de probabilidade adequada

e critica

para a arte de

construyao do modelo, de acordo com Thesen; Travis (1991) e Gogg; Mott (1993).
As distribuiyoes de probabilidade sao a base para gerar comportamento
(variayao aleat6ria) em simulayao. Tal comportamento

e urn conjunto

estocastico

de valores, ou

medidas, que mostram a freqiiencia relativa com a qual urn evento ocorre ou parece

As distribuiyoes

de probabilidade

padrao

sao geralmente

usadas

para

representar distribuiyao de dados empiricos, pois ajudam a diminuir as irregularidades
que podem ocorrer nos dados, devido a perda de valores durante a fase de coleta dos
dados.
Os modelos de simulayao discreta tern componentes estocasticos que simulam
a natureza probabilistica do sistema considerado.
entradas

exige uma forte relayao entre

0

Vma modelagem adequada das

modelo da entrada e

0

mecamsmo

probabilistico associado ao sistema, segundo Leemis (1994).
As seguintes considerayoes devem ser feitas:
1. existe uma fonte confiavel de numeros aleat6rios?
2. ha urn algoritmo para converter esses numeros aleat6rios em variaveis aleat6rias
associadas ao modelo de entrada para direcionar a simulayao?
3. os dados estao disponiveis no contexto da simulayao de interesse?

Nessas condi~oes, devem ser selecionados os modelos probabilisticos
adequados para os componentes aleat6rios no modelo de simula~ao.
Leemis (1994) apresenta uma taxonomia para auxiliar 0 projetista na escolha
do modelo dos dados de entrada para simula~ao, apresentada na figura 3.
Na

simula~ao estocastica

sao

sempre

exigidas c6pias

multiplas

e

independentes do modelo. A analise estatistica da saida gerada pelas c6pias e urn prerequisito para tirar conclusoes validas, de acordo com Gogg; Mott (1993).
Dados gerados de simula~oes estocasticas sao por si estocasticos. As saidas
geradas das multiplas c6pias ,do modelo devem ser analisadas com principios de
inferencia estatistica, para se chegar a conclusoes vaIidas.
Construir urn modelo de simula~ao

e muito trabalhoso.

pensar cuidadosamente em como exatamente vai ser usado

0

Entretanto, deve-se

modelo, a fim de saber

interpretar suas saidas, como diz Kelton (1994).
Os modelos de simula~ao estocasticos sao mais realistas para sistemas que
envolvem algum tipo de entrada aleat6ria, incerta. Devem ser gerados valores
adequados e confiaveis para essas entradas.
Os sistemas com entradas aleat6rias certamente tern saidas aleat6rias.
Portanto, deve-se ter cuidado na execu~ao dos tipos certos de simula~ao, com
rela~ao ao modelo dos dados de entrada, e fazer

0

tipo certo de analise estatistica

sobre os dados de saida gerados pela simula~ao.
Para
as situa~oes

0

planejamento da execu~ao da simula~ao, deve-se pensar a priori quais

0

modelo devera avaliar: quais os parametros de entrada devem ser
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do tempo
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2.6 Caracteristicas de um Software de Simula~ao

A sele~ao de urn software de simula~ao adequado dentro do grande numero
de pacotes disponiveis e uma tarefa dificil. Embora urn software adequado seja muito
util para completar
Deve-se definir

0

0

projeto de simula~ao, ele nao fara todo

modelo, e

Banks (1991) sugere que

0

0

0

trabalho sozinho.

projetista deve conhecer metodologia de simula~ao.

projetista fa~a cursos especializados no assunto.

A escolha do software de simula~ao tern grande irnpacto sobre

0

sucesso do

projeto (nivel de detalhamento, validade do modelo, tempo de execu~ao do modelo, e
tempo de projeto). Ha duas grandes classes de softwares usados na modelagem de
simula~ao: linguagens de programa~ao de proposito geral e softwares de simula~ao.
Linguagens de programa~ao de proposito geral geralmente ja sao conhecidas
do analista e estao disponiveis em qualquer computador. Alem disso, essas linguagens
sao de aquisi~ao mais barata.
Os softwares de simula~ao, por outro lado, reduzem

0

tempo de programa~ao

significativamente, fomecem uma estrutura natural para modelagem de simula~ao e,
tipicamente, reduzem

0

custo geral do projeto. Podem ser linguagens de simula~ao,

simuladores orientados a aplica~oes, ferramentas de modelagem rapida, ou planilhas
de caIculo.
As linguagens de simula~ao surgiram para facilitar a programa~ao de modelos
de simula~ao, de acordo com Law; Kelton (1982), pois algumas caracteristicas sao
comuns a quase todos os modelos, tais como:

• gerayao de relatorios dos resultados da simulayao.
Junto com a necessidade de se programar urn modelo, vem a decisao de qual
linguagem deve ser utilizada. Algumas vantagens que as linguagens de simulayao tern
em relayao as linguagens de proposito geral sao:
• as linguagens de simulayao fomecem a maioria das caracteristicas necessanas para
programayao de urn modelo de simulayao, possibilitando a diminuiyao do tempo de
programayao;

• os erros de programayao sao minimizados e sao detectados com mais facilidade.
Em contrapartida, as vantagens da utilizayao de linguagem de proposito geral

• urn programa escrito em uma linguagem de proposito geral pode ser mais nipido
que urn programa escrito em uma linguagem de simulayao;
• linguagens de proposito geral sao mais flexiveis.

A escolha de qual linguagem usar para simula9ao depende de uma sene de
fatores, tais como:

• facilidade de aprendizagem.
Esses fatores podem determinar qual ou quais linguagens para simula~ao devese adquirir equal utilizar para urn determinado modelo. Urn software para simula~ao
deve suportar:
• anaIise estocastica dos dados de entrada: em simula~ao discreta, provavelmente
sera necessario modelar certas caracteristicas do sistema para obter amostragens
das distribui~oes de probabilidade do modelo. 0 projetista precisa saber quais as
distribui~oes saD representativas para

0

sistema modelado. Isso exige que

0

projetista colete dados e tente ajustar esses dados a uma certa distribui~ao. Esse
ajuste pode e deve ser feito com a ajuda do software de simula~ao~
• modelagem rapida: os softwares devem

seguir a filosofia dos sistemas de

modelagem visual interativa (VIMS - Visual Interactive Modelling Systems), de
acordo com Pidd (1994). Tais softwares permitem que

0

projetista desenvolva a

logica do modelo de forma visual, atraves de uma interface grilfica interativa. Alem
disso, permite que 0 projetista controle a execu~ao do modelo~
• programa~ao do modelo de simula~ao: as vezes e necessano escrever seu proprio
programa, podendo ser usado, para isso, uma linguagem de simula~ao ou uma
linguagem de proposito geral, ou ainda planilhas de calculo ou uma base de dados~

e facil interpretar

• analise estatistica das saidas: nem sempre
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conhecidos por suas habilidades de simulayao,

e possivel fazer simulayao usando

a

funyao para gerayao de numeros randomicos, ou algum comando similar. Tal funyao
gera urn numero aleat6rio, uniformemente distribuido entre zero e urn. Desenvolver
modelos de simula~ao usando planilhas de cwculo leva uma quantidade minima de
tempo, principalmente porque os sistemas sao pequenos ou as aplica~oes limitadas. A
saida

e definida pelo usuario, em forma de gnifico, com resultados bem ilustrativos.

As saidas se tomam atrativas devido aos diversos tipos de graficos administrativos
oferecidos pela maioria das planilhas.
A classe numero dois inclui ferramentas de modelagem nipida. 0 objetivo
dessas ferramentas e dar uma ideia sobre algumas medidas de desempenho como
throughput e bottlenecks (gargalos). 0 sistema e modelado em termos bem gerais,

omitindo v8rios detalhes para conseguir apenas uma ideia sobre as medidas de
desempenho. Em v8rios exemplos, esse myel de saida e suficiente para responder a
questoes feitas em uma determinada fase de desenvolvimento do sistema.
A classe numero tres e onde se encontram os simuladores. Sao simulayoes
dirigidas a dados que nao necessitam programayao para certos tipos de modelos. Os
simuladores tern como objetivo permitir a construyaO do programa de simulayao
atraves de menus e graficos, sem necessidade de programayao. Entretanto, todo
simulador permite programayao. 0
(framework)

modelo deve estar dentro da estrutura

do software, pois e muito dificil modelar alem do escopo fomecido.

Nesse aspecto, alguns simuladores SaD bem mais robustos que outros. 0 tempo
necess8rio para modelagem, usando urn simulador, e moderado. Os problemas reais
SaDquase sempre mais complexos que os exemplos usados para ensino.

As saidas dos simuladores saD bem elaboradas. Eles produzem gnmcos ricos
visualmente, e criam arquivos que podem ser lidos dentro de uma planilha ou pacote
grafico. Sao mais faceis para aprender e tern construyoes de modelagem mais afinadas
com

0

sistema de interesse. 0 problema da maioria dos simuladores

limitados

a modelagem

e

que saD

apenas daquelas configurayoes de sistemas permitidas pelas

suas caracteristicas padrao. Urn treinamento de 2 ou 3 dias

e geralmente

necessano

para usar os softwares. Como exemplo, podem ser citados: COMNET 11.5, LANNET
1I.5, NETWORK 1I.5, ProModel, SIMFACTORY 11.5, WITNESS e XCELL+.
A c1asse numero quatro se refere as linguagens de simulayao. Quase todo
problema real pode ser modelado usando uma linguagem de simulayao, embora seja
necessario urn grande investimento de tempo para garantir que todos os detalhes
sejam capturados. No entanto, essa e uma vantagem das linguagens de simulayao, na
medida em que permitem modelagem bem detalhada. As linguagens de simulayao
ofere cern flexibilidade ilimitada de modelagem, mas, de acordo com Law; McComas
(1991), exigem urn especialista em programayao.
A saida de uma linguagem de simulayao varia de padronizada a personalizada.
Mesmo os produtos populares com saida padronizada ofere cern a possibilidade de
personalizar a saida. Sao necessanos treinamentos de 3 a 4 dias e, depois de trabalhar
com

0

software por urn certo tempo ate se conseguir atacar urn problema real, urn

curso adicional de 1 ou 2 dias. Exemplos de linguagens de simulayao saD: AutoMod
II, ARENA, GPSS H ou GPSS PC, MODSIM II, SIMAN IV, SIMSCRIPT 11.5, e
SLAM II.

As caracteristicas mais importantes em urn software de simula~ao, de acordo
com Banks (1991), estao relacionadas com as entradas,
ambiente e 0 custo. Como caracteristicas da entrada,

0

0

processamento, a saida,

0

software deve:

• ter capacidade de analise dos dados de entrada: determinar a distribui~ao dos
dados de entrada e seus parametros;

• ter flexibilidade das entradas, permitindo entrada de dados interativamente ou por
arquivo;
• ter urn depurador (debugger) interativo, permitindo

0

controle da simula~ao pelo

projetista e 0 acesso aos dados importantes que estao sendo coletados;
• ter flexibilidade de modelagem (para linguagens de simula~ao) incluindo intera~ao
de processos, orienta~ao a eventos e simula~ao continua. Idealmente, uma
linguagem deve permitir a sele~ao de qualquer uma dessas perspectivas ou
combina~ao delas para incluir no modelo;
• ter concisao de modelagem (para linguagens de simula~ao), atraves de blocos ou
nos poderosos com rela~ao

a

intera~ao de processo de uma linguagem de

simula~ao ou comandos poderosos com rela~ao
permite 0 desenvolvimento de modelos compactos.

a orienta~ao a

eventos,

0

que

• ser adequado ao tipo de plataforma disponivel;
• permitir a manipula~ao de material adequado (no contexto de sistemas

de

manufatura - AGV, manipuladores, etc). Isso pode nao ser importante na
simula~aogenerica, onde nao e exigido manipula~aode material;
• possuir geradores aleat6rios variados,

0

que inc1ui as distribui~oes basicas:

exponencial, uniforme, triangular, e normal, mais distribui~oes empiricas;
• permitir reiniciar simula~ao, descarregando observa~oes gravadas anteriormente
para alcan~ar situa~ao em regime;

• suportar

0

uso de atributos, que sao valores locais atribuidos as transa~oes se

movendo pelo sistema;
• suportar

0

uso de variaveis globais, que sao valores atribuidos a todas as

transa~oes se movendo pelo sistema;
• permitir programa~ao (para simuladores), onde

0

usuano pode entrar com c6digo

para incorporar caracteristicas especiais ao modelo;
• permitir roteamento (routing) condicional (para simuladores), atraves do envio de
transi~oes para diferentes lugares, dependendo de uma certa condi~ao ocorrer.

• permitir

0

estabelecimento de intervalos de confianya,

para as medidas de

desempenho desejadas, para garantir acuracidade;

• permitir criayao de arqUlvo, contendo as

saidas que saD entradas para outro

software;
• ter opyao de rastreamento (trace), mostrando cada evento e
ativa no tempo do evento;

0

status da transiyao

2.7 Uma Alternativa para Analise de Dados de Simula~ao
Utilizando AG

A simulac;ao de sistemas, atraves de urn modelo computacional, tern sido
usada para auxiliar no projeto e operac;ao de sistemas complexos, pois e vista como
uma ferramenta poderosa de analise que, realizando experimentos sobre

0

modelo,

permite que varias politicas sejam testadas para a selec;ao da melhor delas a ser
adotada na pratica.

o

conceito basico de simulac;aoe facil de ser compreendido,

0

que e uma

vantagem sobre modelos analiticos, de acordo com Shannon (1992).
Urn modelo de simulac;aopode ter mais credibilidade quando comparado a urn
modelo matemcitico,pois seu comportamento e comparavel ao do sistema real, com
caracteristicas reais. Entretanto, os modelos de simulac;ao baseados em metodos
tradicionais saD incapazes de gerar uma soluc;aootima por si so. Tais modelos tern
como caracteristicas:

• servir como uma ferramenta para analise do comportamento

do sistema, sob

condiyoes especificadas pelo usmmo que faz os experimentos;
• poder ser usado para encontrar valores 6timos para urn conjunto de variaveis de
controle dentro de urn certo conjunto de entradas.
As principais vantagens no uso de simulayao saD:
• pode ser usada para explorar novas politicas, procedimentos,

regras de decisao,

estrutura organizacional, fluxo de informayao, etc., sem interromper as operayoes
em andamento;
• podem ser testados novos projetos, programas e sistemas antes de serem liberados
recursos para implementayao;

• permite

0

controle de tempo, acelerando

quando se quer ver eventos mats

distantes, e desacelerando para focalizar urn determinado fenomeno;

• permite explorar questoes "what if', aonde reside a grande forya da simulayao.
As desvantagens que podem surgir no uso de simulayao saD:
• a construyao do modelo ainda

e uma arte

e exige treinamento especial;

• os resultados da simulayao as vezes saD dificeis de serem interpretados;

As falhas mais comuns no processo de simulayao, citadas por Thesen; Travis
(1991), saD:
• falha em estabelecer urn objetivo claro;
• falha em formular uma questao possivel de ser respondida;

• resultados da simulayaomal interpretados.
Na busca de altemativas para analisar dados de simulayRo,principalmente em
casos de sistemas complexos, surge 0 Algoritmo Genetico (AG).
Algoritmo Genetico aparece aqui como uma tecnica de Inteligencia Artificial,
para gerayROe analise dos dados de simulayRo, que utiliza simulayoes e regras
probabilisticas, necessitando apenas de uma forma de avaliar as soluyoes candidatas
produzidas pelo sistema. Assim,

0

sistema baseado em AG, trabalha na base da

tentativa e erro, utilizando alguma forma de retroalimentayRo do erro, e
gradativamente "aprende" a produzir soluyoes cada vez melhores, como relata
Freitas et al. (1993). AG, por suas caracteristicas de simplicidade e generalidade, e
usado como altemativa as tecnicas convencionais de gerayROe analise de dados de
simulayRo.

Capitulo 3

Principios Basicos de Utiliza~ao de
Algoritmos Geneticos

Nos ultimos anos,

0

aparecimento crescente de problemas complexos,

decorrentes do avam;o tecnol6gico, tern impulsionado a pesquisa e utilizayao de
novas abordagens de processamento, com

0'

objetivo de obter soluyao para certas

classes de problemas ate entao intrataveis, ou tratados de forma ineficiente por
sistemas "tradicionais" de computayao. Uma das areas da Ciencia da Computayao que
tern grande interesse na resoluyao desse tipo de problema e a area de Inteligencia
Artificial. As tecnicas de Inteligencia Artificial podem ser divididas em duas grandes
abordagens: a simb6lica e a nao-simb6Iica.
Na abordagem simb6lica

0

conhecimento e armazenado na maquina de

maneira explicita utilizando uma linguagem simb6lica. 0

programador deve

especificar, para cada problema a ser resolvido, a forma de representayao do

conhecimento (determinando as estruturas de dados, suas propriedades e interrelacionamentos) e as regras de inferencia. Isso exige urn estudo, as vezes bastante
profundo, sobre as peculiaridades do problema a ser resolvido.
Na abordagem nao-simb6lica
implicitamente, e

0

0

conhecimento e armazenado na maquina

programador nao precisa elaborar urn programa diferente para

cada problema. As tecnicas usadas para essa abordagem se baseiam em simula~oes e
regras probabilisticas, de aplica~ao geral, que independem do dominio do problema.
Deve-se apenas dispor de uma forma de avaliar (numericamente) as solu~oes
candidatas produzidas pelo sistema. Assim,

0

sistema, trabalhando na base da

tentativa e erro, e utilizando alguma forma de retroalimenta~ao do erro,
gradativamente "aprende" a produzir solu~oes cada vez melhores, analogamente ao
conceito de "experiencia" associado aos seres humanos. Nesse contexto, Algoritmos
Geneticos (AG) podem ser vistos como uma tecnica da abordagem nao-simb6lica de
Inteligencia Artificial, sendo aplicados na resolu~ao de problemas em diversas areas.
A tecnica de AG e urn dos paradigmas de uma nova area de pesquisa dentro
da Ciencia da Computa~ao, chamada Computa~ao Evolucionana, descrita brevemente
na s~ao 3.1. Na se~ao 3.2 e feita a conceitua~ao de AG. Os principios basicos na
aplica~ao do AG sao discutidos na se~ao 3.3. 0 processo de reprodu~ao e
apresentado, na se~ao 3.4, onde tambem sao descritos os principais operadores
geneticos e seus parametros geneticos. Na se~ao 3.5 sao apresentados os
fundamentos te6ricos da tecnica de AG, tais como

0

Teorema dos Esquemas e a

Hip6tese dos Buildings Blocks, alem de discutir como

0

AG, de acordo com

Goldberg (1989), combina investiga~ao e explora~ao ao mesmo tempo, e de maneira
6tima.

Os aspectos pniticos na utilizayao do AG sao discutidos na seyao 3.6,
aspectos esse relacionados com a questao da definiyao da Funyao objetivo (F.0.), e
com a resoluyao dos problemas de limites do desempenho, durante

0

processo

evolutivo, tais como a convergeneia prematura e a finalizayaolenta. Sao apresentadas
e analisadas as tecnieas de seleyao mais utilizadas, bem como os metodos de
substituiyao de individuos a eada gerayao, tais eomo falhas de gerayoes e reposiyao
equilibrada.
Urn levantamento de urn conjunto de exemplos de aplicayao da teeniea nas
mais diversas areas e apresentado da seyao 3.7, tais eomo otimizayao de funyoes
numerieas, proeessamento de imagens, otimizayao combinatorial (problema do
empaeotamento, escalonamento de ehao de fahrica, esealonamento de fluxo de
Hibriea), projeto, aprendizado de maquina (sistemas classifieadores e eontrole) e
outras aplicayoes (Redes Neurais, Baneo de Dados, Realidade Virtual). Na seyao 3.8,
sao apresentadas as earacteristieas prineipais de urn proeesso de simulayao apoiada
por AG e, por fim, na seyao 3.9 sao trayadas algumas considerayoes sobre essa
questao.

3.1 Computa~ao Evolucionaria

A Computayao Evolucionaria, como definida por Heitkoetter (1993), e uma
area de pesquisa e aplieayao, dentro da Ciencia da Computayao, que esta crescendo
de forma aeelerada. Ate reeentemente, essa area podia ser caracterizada como uma

cole~ao de grupos de pesquisa independentes, cada urn usando uma determinada
abordagem, e quase nenhuma intera~ao entre si para troca de ideias.
Ultimamente, esse quadro esta mudando. Houve urn aumento significativo da
intera~ao entre os grupos de pesquisa, e novas ideias tern surgido, modificando
antigos conceitos. 0 efeito dessas discussoes, conforme relatado por Jong; Spears
(1993), tern sido enriquecedor.
Existem tres paradigmas bem definidos, de acordo com Jong; Spears (1993),
que servem de base para as pesquisas sendo conduzidas na area de Computa~ao
Evolucionana: Algoritmos

Geneticos

(AG), Estrategias

de Evolu~ao (EE), e

Programa~ao EvolucioD2iria (PE). As caracteristicas basicas de cada urn desses
paradigmas saDdescritas a seguir.

o Algoritmo

Genetico trabalha com uma popula~ao de individuos, onde cada

urn constitui urna lista de valores que representa uma possivel solu~ao do problema. A
cada gera~ao, esses individuos saD avaliados quanto ao seu desempenho, ou seja,
quanto

a sua adapta~ao ao meio. Considerando essa avalia~ao, eles sofrem a a~ao de

operadores geneticos, tais como sele~ao, cruzamento e muta~ao, formando uma nova
popula~ao. Apos urn grande nUmero de gera~oes,

melhor individuo da ultima

0

popula~ao representa a solu~ao encontrada para

0

problema, como explica

Heitkoetter (1993).
AG se caracteriza pela enfase na utiliza~ao de uma representa~ao genotipica,
ou seja, entendendo

0

cromossomo como

0

proprio individuo, sem considerar a

representa~ao fenotipica. Utiliza, tipicamente, uma representa~ao do individuo atraves
de strings binanas de comprimento fixo. Esses individuos sofrem a a~ao de
operadores geneticos, sem a necessidade de conhecer

0

dominio do problema,

0

que

da a caracteristica de generalidade

a tecnica. Tal generalidade se reflete na enfase

dada ao fato do AG ser urn sistema adaptativo e robusto, podendo ser aplicado na
resolu9ao de muitos tipos de problema. Atualmente, as aplica90es de AG nao se
restringem apenas a representa90es de individuos atraves de strings binanas de
comprimento fixo.
Estrategias de Evolu~ao enfocam, principalmente, a constru9ao de sistemas

capazes de resolver problemas complexos de otimiza9ao baseados em valores reais. A
representa9ao do individuo e feita atraves de urn vetor de numeros reais, que e
manipulado, basicamente, por operadores de muta9ao. Esses operadores sao
projetados para provocar modifica90es nos valores reais dos genes, de maneira a
conservar a validade desses valores como representa9ao real dos parametros do
problema. Atualmente, as Estrategias de Evolu9ao tambem utilizam operadores de
recombina9ao em seus sistemas.
A Programa~ao Evoluciomiria faz a representa9ao dos individuos, com
enfase no seu fenotipo, atraves de maquinas de estados finitos (MEF), que sao
capazes de responder a estimulos do ambiente. Essa tecnica baseia-se em operadores
de muta9ao, desenvolvidos para provocar mudan9as comportamentais e estruturais
nos individuos, ao longo do processo evolutivo. Essa tecnica tern sido aplicada,
basicamente, em problemas de prognostico, otimiza9ao e aprendizado de maquina.
Atualmente, a Programa9ao Evolucionana utiliza outras representa90es, alem das
MEF.

Dentro da area de Computa9ao Evolucionana, tern surgido novos paradigmas,
como, por exemplo, Programa9ao Genetica, apresentada por Koza (1992), e AG
"messy", visto em Goldberg et al. (1993).

Todas essas tecnicas, baseadas em principios evoluciomirios, sac classificadas
como Algoritmos Evoluciomirios (AE). Entretanto, a tecnica mais conhecida, e talvez
a mais utilizada ate agora, e 0 AG e suas variantes. Por esse motivo, muitas vezes, os
termos AG e AE sac usados como sinonimos, como faz Goldberg (1994).

3.2 Conceitua~ao de Algoritmos Geneticos

Algoritmos Geneticos (AG) sac metodos adaptativos que podem ser usados
para resolver problemas de busca e otimizayao. Sao baseados nos processos geneticos
de organismos biol6gicos. Considerando varias gerayoes, as populayoes naturais
evoluem de acordo com

0

principio da seleyao natural e sobrevivencia do mais apto,

primeiramente estudado por Charles Darwin no livro "A Origem das Especies".
Imitando esse processo,

0

AG permite a evoluyao das soluyoes de problemas do

mundo real, se estes forem devidamente codificados. Por exemplo, AG pode ser
usado para projetar estruturas de pontes, calcular a taxa maxima da relayao entre
resistencia e peso, ou para determinar

0

menor desperdicio no corte de peyas de

tecidos na fabricayao de roupas. Podem tambem ser usados no controle de processos
on-line, tais como em instalayoes quimicas, ou balanceamento de carga em urn sistema
computacional multiprocessado.
Os principios basicos de AG foram estabelecidos primeiro por Holland (1975),
e foram discutidos por varios pesquisadores, tais como Grefenstette (1986), Goldberg
(1989), Davis (1991), Beasley et al. (1993a), etc. 0 AG simula os processos das

popula~5es de seres vivos, os quais sao essenciais para evolu~ao, e que aparentemente
nao saDcontrolados por nenhuma regra cujos fundamentos saDentendidos.
Na natureza os individuos em uma popula~ao competem entre si por recursos,
tais como comida, agua e abrigo. Alem disso, os membros de uma mesma especie
geralmente competem por urn parceiro. Aqueles individuos que saD mais bem
sucedidos na luta pela sobrevivencia, e atraem mais parceiros, terao provavelmente
urn numero maior de descendentes. Os individuos que tern urn desempenho fraco vao
produzir pouco ou nenhum descendente. Isso significa que os genes dos individuos
mais aptos vao se espalhar para urn numero cada vez maior de individuos a cada
gera~ao. A combina~ao de boas caracteristicas de diferentes ancestrais pode as vezes
produzir urn descendente "super-apto", cujo desempenho e melhor do que

0

de seus

pais. Dessa forma, as especies evoluem para se tOffiarmelhor e mais bem adaptadas
ao ambiente.
Os AGs usam uma analogia direta do comportamento natural. Eles trabalham
com uma popula~ao de estruturas, chamadas individuos ou strings, que representam
possiveis solu~5es para urn determinado problema. A cada individuo e atribuido urn
valor de desempenho ou aptidao (fitness), de acordo com a sua qualidade como
solu~ao para

0

problema, como explica Grefenstette (1986). Com base nessa

avalia~ao, uma nova popula~ao de solu~5es e formada, atraves do uso de operadores
geneticos especificos.
Basicamente, esses operadores combinam a sobrevivencia dos mais aptos
dentre a popula~ao de individuos com uma troca aleat6ria, mas estruturada, de
informa~5es entre esses individuos de modo que, a cada gera~ao, urn novo conjunto
de individuos e criado, usando partes dos individuos mais aptos da gera~ao anterior.

Assim, serao produzidos novos individuos como descendentes, que herdam algumas
caracteristicas de cada urn dos pais. Os elementos menos aptos nao sao escolhidos
para reprodu~ao e saDdescartados.
Vma nova popula~ao de possiveis solu~oes e formada, selecionando os
melhores individuos da gera~ao atual, e emparelhando-os para produzir urn novo
conjunto de individuos. Essa nova gera~ao contem uma propor~ao maior das boas

caracteristicas dos melhores elementos da geracao anterior. Dessa forma, depois de
vanas gera~oes, as boas caracteristicas sao espalhadas pela popula~ao, sendo
misturadas e trocadas com outras boas
Favorecendo

0

caracteristicas, e assim por diante.

emparelhamento dos individuos mais aptos, as areas mais promissoras

do espa~o de busca saD pesquisadas. Se

0

AG for bem projetado, a popula~ao vai

convergir para a solu~ao 6tima do problema. Ap6s urn grande numero de gera~oes,
que e 0 criterio de parada do AG, 0 individuo mais apto da ultima gera~ao e a solu~ao
encontrada pelo aIgoritmo para

0

problema, de acordo com Goldberg (1989).

A potencialidade do AG vem do fato da tecnica ser robusta, segundo
Goldberg (1989), podendo ser aplicada em uma vasta gama de problemas, inclusive
aqueles problemas que dificilmente conseguem ser resolvidos atraves de outros
metodos de resolu~ao. AG nao garante encontrar a melhor solu~ao para

0

problema,

mas e geralmente born para encontrar uma solu~ao razoavelmente boa para

0

problema, de maneira razoavelmente nipida, como afirma Beasley et aI. (1993a).
Quando existem t6cnicas especializadas para resolu~ao de urn determinado problema,
elas quase sempre apresentam melhor desempenho que

0

AG, tanto relacionado a

velocidade quanto a precisao do resultado final. Sendo assim, a proposta e aplicar AG
em areas dificeis, onde nao existem tais t6cnicas. Mesmo em areas onde existem

tecnicas, que podern ser aplicadas de maneira satisfat6ria,

0

AG tern sido aplicado em

3.3 Principios Basicos na Aplica~ao do Algoritmo Genetico

Inicio /* algoritrno genetico */
gerar popula~ao atual
calcular desernpenho de cada individuo
nova popula~ao := vazia
converge := falso

Enquanto nao converge fafa
Inicio /* cicIo de reprodu~ao */
Enquanto popula~ao atual nao esta vaziaftlfa
Inicio
selecione dois individuos iI e i2 da popula~ao atual para ernparelhamento
/* priorizando os individuos rnais aptos */
fa~a cruzamento de i1 e i2 para gerar dois descendentes i'l e i'2
verifique a possibilidade de ocorrer rnuta~ao sobre i'l ou i'2
calcule

0

desernpenho dos dois descendentes

nova popula~ao ~ nova popula~ao u {i'I, i'2}

Fim
Se a popula~ao convergiu para a solu~ao 6tirna
entao converge := verdade
Fim

Esquematicamente,

a execuyao do AG

e representada

na figura 5.

Fun~ao
Objetivo

Popula~ao
Atual
de Individuos

Popula~ao
de Individuos
Avaliados

Operadores
Gen6ticos

desempenho que esse individuo apresenta na resoluyao do problema. 0 sucesso
do AG depende da escolha adequada da medida de aptidao, ou seja, da funyao
objetivo, conforme estudo de Tam (1992). Essa tarefa nem sempre e simples e
faci!, de acordo com Beasley et al. (1993a).
Se

0

AG foi implementado corretamente, a populayao vai evoluir durante as

sucessivas gerayoes, de tal maneira que 0 desempenho do melhor individuo e a media
de desempenho da populayao cresce em direyao ao valor 6timo global. A
convergencia significa a progressao na direyao do aumento da uniformidade. Urn
gene tern convergencia quando 95% da populayao tern esse mesmo valor de gene. A
populayao converge quando todos os genes tern convergencia. Em uma aplicayao
tipica de AG,

0

desempenho varia como mostra a figura 6. Nessa figura, cada valor

do eixo "gerayao" corresponde

a gerayao que esta sendo analisada. 0

par de barras

representado em cada intervalo do mesmo eixo corresponde, respectivamente, ao
valor do desempenho medio daquela gerayao e ao valor do desempenho do melhor
individuo daquela gerayao.

A

medida que a populayao converge,

medio cresce e se aproxima do desempenho do melhor individuo.

0

desempenho

o
I

Midia da Gora<;io

Oe.empenho

do molhor IndlYlduo

304 Reprodu~ao

Para garantir a monotonicidade no valor do desempenho do melhor individuo
durante

0

processo evolutivo, e aplicada a reprodu~ao elitista. Esse procedimento

implica na preserva~ao dos melhores individuos da popula~ao, quepassam inalterados
para a proxima popula~ao, garantindo que

0

valor do desempenho do melhor

individuo da popula~ao seguinte nunca sera menor que

0

desempenho dos melhores

individuos das gera~6es anteriores. De acordo com Davis (I 991), essa estrategia
aumenta 0 desempenho do AG.
Para a realiza~ao dessas tarefas na reprodu~ao, sao aplicados os operadores
geneticos, sendo que cada urn deles e responsavel por uma das etapas do cicio
reprodutivo. Os operadores geneticos basicos sao: sele~ao, cruzamento e muta~ao.
Esses operadores sao descritos a seguir.

Os operadores selefiio e cruzamento podem ser considerados como os
principais operadores geneticos, devido

a sua ampla utiliza~ao e importancia para os

fundamentos teoricos do AG. A mutafiio tern uma importancia menor em rela~ao aos
outros operadores, mas tambem e bastante utilizada. Esses tres operadores sao
descritos a seguir.
Sele~ao: e urn operador no qual os individuos sao copiados para formar a
popula~ao da gera~ao seguinte, em quantidades proporcionais

a aptidao de cada urn,

ou seja, ao valor da fun~ao objetivo associado acada urn. As copias produzidas sao
submetidas

a

a~ao de outros operadores geneticos, para a gera~ao de novos

regra da roleta. Essa selel(ao simula

II
12
13
14
Is

Individuo

Desempenho

10110
11000
11110
01001
00110

2.23
7.27
1.05
3.35
1.69

0

procedimento de girar uma roleta viciada, onde

Desempenho
Relativo
0.14
0.47
0.07
0.21
0.11

partir dessa pos~ao, sao trocados entre as duas strings. Um exemplo e visto na figura

8.

Essas duas novas strings sao inseridas na pop~ao.

0 processo continua,

emparelbando os individuos e gerando seus filhos ate a nova pop~ao
completa, preenchida com os filhos, que sao construidos a partir dos ~s

estar
e fatias

dos "bons" pais (selecionados). 0 cruzamento pode ser realizado sobre alguns
individuos, quando se especifica uma taxa de cruzamento, de acordo com Goldberg
(1989).
Muta~o:

E urn

operador que modifica

0

valor de algum gene, escolbido

aleatoriamente, de urn individuo, como ilustrado na figura 9. Tal operador pode ser
visto como uma politica de prot~ao contra a perda de diversidade genetica, ou seja,
contra a nao explor~ao de alguma regiao do esp~o de busca Alem disso, esse
operador da ao AG a caracteristica de ser uma tecmca hill-climbing, ou seja, permite
o reconhecimento de otimos locais, como afirma Goldberg (1994). Assim a ~ao
tende a aumentar a diversidade genetica da popuJ.a¢o.
Pode-se observar que nem a se~ao e nem 0 cruzamento criam novos valores
de genes. Assim, se uma pop~

nao possui urn valor em uma determinada

posi~o, e esse valor e essencial para se obter uma boa solu~,
~80

somente

0

operador

pode produzir esse valor de gene nessa posi~80, destaca Goldberg (1989).

Tipicamente, a taxa de mu~80 e muito baixa, na ordem de uma mut~

a cada mil

genes.

Antes da Mut~:

1 1'00

Depoisda M~80:

1 10 0 0

Estudos indicam que, no inicio do processo evolutivo,

0

operador de

cruzamento e muito importante e, portanto, a taxa de cruzamento deve ser aha No
decorrer do processo, devido a homogeneidade geneiica entre os individuos, esse
operador perde sua importAncia gradativamente. Pela mesma razao, ou seja, pela
diversidade genetica da POP~80

no inicio do processo evolutivo e peJa

homogeneidade genetica crescente dos individuos no decorrer do processo,
operador de mut~
que

a

ganha importAneiagradativamente. Nesse contexto, sugere-se

medida que taxa de cruzamento va decrescendo durante a evolu~

pop~oes,

0

a taxa de mu~lio

das

va crescendo, conforme estudos de Grefenstette

(1986), Goldberg (1989), Davis (1991), Koza (1992), Goldberg et at (1992), Beasley
et at. (1993b), Heitkoetter (1993), e Fang et at. (1993).

A representa~ao de sistemas complexos pelos AGs pode ser formalizada
atraves de alguns parametros geneticos, de acordo com Goldberg (1989), tais como:
•

Tamanho da popula~io: este parametro afeta a eficiencia do AG. Uma
popula~ao pequena geralmente faz com que

0

AG tenha urn desempenho

fraco, pois a popula~ao muito provavelmente nao ira cobrir suficientemente 0
espa~o de busca da solu~ao do problema. Quanto maior a popula~ao, maior e
a sua representatividade do dominio do problema, conforme destaca Goldberg
et al. (1992). Alem disso, uma popula~ao grande

0

suficiente impede uma

convergencia prematura para solu~oes locais, ao inves de solu~oes 6timas.
• Taxa de Cruzamento: a frequencia da aplica~ao do operador cruzamento e
controlada pela taxa de cruzamento. Quando a taxa de cruzamento tende ao
valor maximo, ou seja, taxa de cruzamento igual ai, mais rapidamente novos
individuos sao introduzidos na popula~ao. Uma taxa de cruzamento baixa pode
estagnar a busca da solu~ao 6tima. Tipicamente, 0 valor dessa taxa varia de 0.6
a 1, de acordo com Beasley et al. (1993a). Se 0 cruzamento nao e aplicado, os
pais saDduplicados para a gera~ao seguinte.
•

Taxa de Muta~io: para aumentar a diversidade da popula~ao,

0

operador

muta~ao e muito usado, mas sempre com uma taxa pequena, pois, do
contrario, a aleatoriedade da popula~ao aumenta muito, impedindo a sua
convergencia para uma solu~ao 6tima.

• Taxa de Elitiza~ao: define a porcentagem de individuos que passarao
inalterados atraves das gerayoes. Geralmente,o valor dessa taxa e de 0.01, ou
seja, se a populayao tern cern individuos, a cada gerayao urn individuo (que
apresenta 0 melhor desempenho) passa inalterado para a proxima gerayao.

Muitas vezes a viabilidade da aplicayao dos AGs esbarra no fato de que esses
algoritmos tambem saD sistemas complexos, conforme discute Davis (1991), que se
comportam de maneira diferente nas diferentes fases de sua aplicayao, sendo que cada
operador tern sua importancia enfatizada em cada uma dessas fases, como destaca
Beasley et al. (l993a). Os AGs mais simples saDdiscretos, nao lineares, estoccisticos,
altamente dimensionais, com caracteristicas de paralelismo implicito, que operam
sobre uma grande variedade de tipos de problemas. Isso dificulta a compreensao de
sua semantica, como explica Goldberg (1993). Os AGs saD dificeis de projetar e
analisar, e os desenvolvedores de software tern que tomar muitas decisoes de projeto
antes de conseguir uma aplicayao bem sucedida. Isso acontece porque ainda nao
existe uma teoria bem fundamentada, consolidada e consagrada de computayao
genetica. A implementayao de urn AG que seja altamente eficiente ainda e urn desafio
de projeto, como discutido em Goldberg (1994).
A maioria das pesquisas com AG se concentra na busca de regras empiricas
para entender porque

0

AG tern urn born desempenho. Nao hci uma "teoria geral"

aceita, que explique exatamente porque

0

AG tern as propriedades que tern.

Entretanto, varia hipoteses tern sido levantadas, explicando parcialmente 0 sucesso do
AG. Essas hipoteses podem ajudar na implementa~aobem sucedida do AG.

3.5.1 Vma Abordagem Informal a Esquemas e ao Teorema dos
Esquemas

o teorema dos esquemas de Holland (1975) foi a primeira explica~ao sobre 0
funcionamento do AG. Urn esquema e urn padrao de valores de genes, que pode ser
representado, considerando

0

alfabeto binario, por uma string de caracteres no

alfabeto {O, 1,#}. Urn individuo tern urn determinado esquema se ele combina aquele
esquema, onde

0

simbolo ''#'' representa qualquer urn dos outros simbolos do

alfabeto. Por exemplo, 0 individuo "1010" contem, entre outros, os esquemas "10##",
''#0#0'', ''##1#'', e "101#". A ordem de urn esquema e

0

numero de simbolos nao-#

que ele contem (no exemplo: 2, 2, 1, 3, respectivamente). 0 comprimento de urn
esquema e definido como

0

numero de simbolos entre os simbolos nao-# mais

distantes, incluindo aqueles (no exemplo: 2,3, 1,3, respectivamente).

o teorema dos esquemas explica a potencialidade do AG em termos

da forma

de processamento dos esquemas. Os individuos na popula~ao tern oportunidades de
se reproduzir, gerando descendentes. 0 numero de oportunidades que urn individuo
tern e proporcional

a sua aptidao. Assim, 0 melhor individuo contribui mais com seus

genes para a proxima gera~ao. Assume-se que urn individuo tern urn alto desempenho
pelo fato de seus esquemas serem bons. Passando mais desses bons esquemas para a
proxima gera~ao, aumenta a probabilidade de encontrar melhores solu~oes.

Holland mostrou que

0

melhor caminho para explorar 0 espayo de busca e dar

oportunidade de cruzamento aos individuos, proporcionalmente ao seus desempenhos
com relayao ao resto da populayao. Dessa forma, os bons esquemas receberiam urn
numero exponencialmente crescente de c6pias nas sucessivas gerayoes.
afirma

0

E isso 0 que

teorema dos esquemas. Holland tambem mostrou que, em virtude dos

individuos terem urn grande numero de esquemas diferentes, 0 numero de esquemas
que sao processados a cada gerayao e da ordem de n3, onde n e

0

tamanho da

populayao. Essa propriedade e chamada de paralelismo implicito, sendo uma das
explicayoes para 0 born desempenho do AG.

3.5.2 Hip6tese dos Building Blocks

Goldberg (1989) diz que

0

poder do AG esta no fato da tecnica ser capaz de

encontrar bons building blocks, que sao esquemas de comprimento pequeno. Esses
building blocks sao bits que trabalham bem juntos, e tendem a gerar uma melhora no

desempenho do individuo que

0

contem. Urn esquema de boa codificayao e aquele

que estimula a formayao de building blocks, garantindo que:

2. ha pouca interayao entre genes.
A interayao (tambem chamada de epistasia) entre os genes significa que a
contribuiyao de urn gene para

0

desempenho do individuo depende dos valores de

outros genes. Se essas duas regras sao observadas na aplicayao da tecnica, entao
AG sera tao eficaz quanto 0 previsto pelo teorema dos esquemas.

0

Essas condi~oes nem sempre sao filceis de serem encontradas. Na maioria das
vezes, a forma exata do relacionamento entre os genes nao e conhecida. Assim,
mesmo que haja apenas relacionamentos simples, pode ser impossivel organizar a
codifica~ao para refletir isso.
A condi~ao 2 e uma pre-condi~ao para 1. Se a contribui~ao de cada gene para
o desempenho geral for independente de todos os outros genes, entao e possivel
resolver

0

problema otimizando urn gene de cada vez,

0

que, geralmente, nao e

possivel. Se for possivel garantir que cada gene interage com apenas alguns outros
genes, e que eles podem ser colocados juntos na codifica~ao, entao as condi~oes 1 e 2
sao satisfeitas. Por outro lado, se ha muita intera~ao entre os genes, entao as
condi~oes nao sao satisfeitas.
Como essas recomenda~oes, feitas por Goldberg, garantem que

0

AG vai

trabalhar da melhor maneira possivel, deve-se tentar projetar os esquemas de acordo
com elas. Entretanto, duas questoes pertinentes podem ser feitas:
1.

E

possivel encontrar esquemas que atendem as recomenda~oes das

hipoteses de building blocks? (e se for possivel, como eles podem ser
encontrados?)
2. Se nao for possivel encontrar tais esquemas ideais,

0

AG pode ser

modificado para aumentar seu desempenho nessas circunstancias? (e se for
possivel, como faze-Io?)
A busca por respostas a essas questoes tern se evidenciado como importantes
topicos de pesquisa.

Qualquer algoritmo de otimizayao eficiente deve usar duas tecnicas para
encontrar

0

maximo global: investigac;ao,para pesquisar areas novas e desconhecidas

no espayo de busca, e explorac;ao, para usar

0

conhecimento obtido em pontos

previamente visitados, na busca de pontos melhores. Esses dois requisitos sao
contradit6rios, e urn born algoritmo de busca deve encontrar urn equilibrio entre eles.
Uma busca puramente aleat6ria e boa para investigayao, enquanto que urn
metodo puramente hill-c/imbing e born na explorayao, mas faz pouca investigayao.
Combinayoes dessas duas estrategias podem ser muito eficazes, mas e dificil saber
qual e 0 melhor equilibrio entre as duas.
Goldberg (1989) mostra que

0

AG combina investigayao e explorayao ao

mesmo tempo, e de maneira 6tima. Entretanto, embora isso seja teoricamente
verdade, existem problemas na pnitica, pois algumas condiyoes devem ser impostas:
1. uma populayao infinita,
2. a funyao objetivo deve refletir exatamente a utilidade da soluyao, e
3. os genes nao devem interagir de maneira significativa.
A condiyao 1 nao pode ser satisfeita, na pnitica. Sendo assim, 0 desempenho
do AG sempre estara sujeito a erros estocasticos. Esse problema, que tambem existe
na natureza, e chamado de declinio genetico.

Mesmo que nao haja qualquer pressao atraves da sele~ao, ainda assim os
membros da popula~ao vao convergir para algum ponto do espa~o de busca. Isso
acontece por causa do acumulo de erros estocasticos. Se, por acaso, urn gene come~a
a predominar na popula~ao, e bem provavel que se tome mais predominante ainda na
proxima gera~ao. Se esse aumento de predomi.nanciase mantem ao longo de vanas
gera~oes, e a popula~ao e finita, esse gene se espalha por todos os membros da
popula~ao. Quando isso acontece, ele se toma fixo, e

0

cruzamento nao pode

introduzir novos valores de genes. No decorrer das gera~oes, como urn efeito "bola
de neve", todos os genes passam a ter valores fixos, 0 que garante a convergencia.
A taxa de declinio genetico e uma medida do limite inferior da taxa com que 0
AG pode convergir para a solu~ao correta. Essa taxa pode ser reduzida aumentandose a taxa de muta~ao. Entretanto, se a taxa de muta~ao e muito alta, a pesquisa se
toma muito aleatoria, 0 que tambem prejudica 0 desempenho do AG.
As condi~oes 2 e 3 podem ser satisfeitas em testes de laboratorios, mas sao
dificeis de serem satisfeitas em problemas do mundo real.

3.6 Aspectos Praticos na Utiliza~ao do AG

Existem vanas tecnicas de sele~ao de individuos para cruzamento.
Basicamente, essas tecnicas visam superar problemas relacionados it fi.m~aoobjetivo.

A fun~ao objetivo, juntamente com

0

esquema de codifica~ao, sao

0

aspecto

mais importante para a aplica~ao do AG. De acordo com Grefenstette (1986), esses
dois parametros, fun~ao objetivo e esquema de codifica~ao, saD criticos com rela~ao
ao desempenho do AG.
Para muitos problemas, nao e possivel definir uma fun~ao objetivo ideal. Se 0
AG (ou qualquer outra tecnica de busca) vai ter urn born desempenho, isso dependent
da constru~ao da fun~ao objetivo, que nao deve ter muitos maximos locais, nem urn
maximo global muito isolado.
A regra geral e que a fun~ao objetivo deve refletir

0

valor do individuo de

alguma maneira "real". Em muitos problemas, essa tarefa de constru~ao da fun~ao
objetivo e obvia. Entretanto,

0

valor "real" de urn individuo pode nao ser uma medida

uti! na busca genetica, como, por exemplo, em problemas que apresentam restri~oes
com rela~ao aos valores de alguns resultados, ou seja, problemas onde urn individuo
deve ter urn desempenho dentro de urn certo conjunto de valores de desempenho.
Qualquer outro valor fora desse conjunto toma
para

0

0

individuo invaIido como solu~ao

problema. Nesses casos, devem-se ter meios de medir

0

quanto

0

valor do

desempenho de urn individuo e born para guiar a busca ate urn valor de desempenho
dentro do conjunto de valores estabelecido como vaIido.
Uma abordagem usada com esse fim e a ado~ao de uma politica de
penaliza~io,que representa

0

quanta urn individuo e ruim, e seu desempenho e

definido em fun~ao dessa medida, como pode ser visto em Goldberg (1989).
Richardson et al. (1989) ensina a definir uma politica de penaliza~ao. Basicamente, as
politicas de penaliza~ao baseadas no quanta as restri~oes foram violadas saDmelhores
do que aquelas politicas baseadas em quantas restri~oes foram violadas. Podem ser
definidas boas politicas de penaliza~ao tendo como base

0

custo de transforma~ao

esperado, ou seja, se urn individuo e inveilido,quanta custarei tomei-Io valido? De
acordo com Beasley et al. (1993a), ainda heimuita pesquisa a ser feita nessa area.
Quando a fun~ao objetivo e muito complexa, pode-se usar a tecnica de
avalia~ao aproximada de fun~ao. Se uma outra fun~ao, mais reipidae simples, pode
ser aplicada e resulta em urn valor aproximado do valor da verdadeira fun~ao
objetivo, 0 AG pode encontrar individuos melhores, em urn tempo de CPU menor do
que aplicando a fun~ao objetivo real, afirma Goldberg (1989). De acordo com
Beasley et al. (1993a),

0

AG e robusto

0

suficiente para convergir, mesmo com

0

"ruido" decorrente do uso de uma fun~ao aproximada de avalia~ao.

3.6.2 Problemas de Limites do Desempenho

Na execu~ao do AG, os valores dos genes dos individuos da popula~ao inicial
saD gerados aleatoriamente. Conseqiientemente, existe uma grande varia~ao de
desempenho entre esses individuos. No decorrer do processo evolutivo, certos
valores, para cada gene, come~am a predominar.

A

medida que a popula~ao

converge, os limites dos valores de desempenho da popula~ao saD reduzidos. Essa

varia~ao dos limites do desempenho, durante

0

processo evolutivo, pode levar a

problemas de convergencia prematura e finaliza~aolenta.

Urn problema chissico que ocorre em algumas aplica~oes de AG

e que

os

genes de urn grupo de individuos de desempenho comparativamente alto (mas nao
6timo) podem dominar a popula~ao rapidamente, provocando a convergencia para urn
6timo local. Essa situa~ao pode eliminar a capacidade do AG de buscar melhores
solu~oes, pois

0

cruzamento entre individuos quase identicos

Nesse caso, somente com

0

e sempre ineficiente.

operador muta~ao pode-se conseguir explorar novas

areas do espa~o de busca, mas a pesquisa se toma lenta e aleat6ria, com ressalta
Beasleyet al. (1993a).

o

teorema dos esquemas diz que os melhores individuos devem ter mais

oportunidades de gerar descendentes, proporcionalmente aos valores de seus
desempenhos. Entretanto, quando aplicado, tal teorema provoca convergencia
prematura, pois a popula~ao
(1993a) sugere que

0

e finita. Para

resolver esse problema, Beasley et al.

processo de sele~ao dos individuos para cruzamento deve ser

modificado, controlando

0

numero de oportunidades dada a cada individuo, de tal

forma que esse numero nao seja nem muito grande e nem muito pequeno. Assim,
diminui-se os limites dos valores de desempenho, prevenindo a dominancia de urn
individuo muito apto jil no inicio do processo evolutivo.

Esse problema e 0 inverso do problema da convergencia prematura. Depois de
vmas gera~oes, a popula~ao converge, mas pode nao localizar de forma precisa

0

mciximoglobal. 0 desempenho medio e alto, e a diferen~a entre os desempenhos dos

e

individuos pequena. Quando isso acontece, irnplica que ha urn gradiente insuficiente
na funcao objetivo para que 0 AG chegue ao resultado 6tirno.
As mesmas tecnicas de sele~ao, usadas para combater convergencia
prematura, sao usadas para resolver esse problema, de acordo com Beasley et al.
(1993a), atraves da expansao dos limites dos valores do desempenho na popula~ao.
Como na convergencia prematura,

0

escalonamento dos valores de desempenho pode

levar a uma supercompressao (ou subexpansao) por causa de apenas um individuo

A sele~ao implica dar oportunidades reprodutivas para cada individuo. Em
principio, cada individuo da popula~ao e copiado para um "pool de pais", onde os
individuos mais aptos tem maior probabilidade de receber mais de uma c6pia, e os
individuos menos aptos podem nao receber nenhuma c6pia. Atraves de um esquema
de reposi~ao geracional,

0

tamanho do pool de pais e igual ao tamanho da popula~ao.

Em seguida, os pares de individuos sao formados de forma aleat6ria, e sofrem
cruzamento. Essa opera~ao se repete ate que 0 pool esteja vazio.

o

comportamento do AG depende muito da forma como os individuos sao

escolhidos para serem colocados no pool de pais. Existem duas classes de metodos
para se fazer isso: remapeamento explicito de desempenho e remapeamento implicito
de desempenho.
• remapeamento explicito de desempenho: faz-se uma escala de desempenhos da
popula~ao, e mapeia-se essa escala em uma nova escala. Esses valores remapeados
sao usados como 0 numero de capias que 0 individuo teni nopool de pais (numero
de tentativas reprodutivas), considerando

0

mesmo tamanho de popula~ao. Como

exemplos desses metodos, podem ser citados 0 escalonamento de desempenhos,

0

enquadramento (windowing) de desempenhos e a classifica~ao de desempenhos,
vistos em Davis (1991) e Beasley et al. (1993a);
• remapeamento implicito de desempenho: de efeito similar ao remapeamento
explicito, mas sem 0 passo intermediario de calcular urn desempenho modificado.
Como exemplo, pode ser citado 0 metodo de sele~ao por sorteio (regra da roleta),
visto em Goldberg (1989) e Beasley et al. (1993a).
De acordo com Beasley et al. (1993a), todos esses metodos, com

0

ajuste

adequado de parfunetros, podem apresentar desempenhos similares. Portanto, nao
existe urn metodo "melhor".

3.6.4 Falhas de Gera~oes e Reposi~ao Equilibrada

A falha de gera~ao e definida como a propor~ao de individuos na popula~ao
que sao trocados a cada gera~ao. A maioria dos trabalhos usa uma falha de gera~ao

igual a 1, ou seja, toda a popula~ao e trocada a cada gera~ao, devido aos resultados
da pesquisa de Grefenstette (1986).
Entretanto, tendencias mais recentes favorecem a reposi~ao equilibrada, como
Davis (1991), que operam no outro extrema onde, a cada gera~ao, apenas alguns
individuos sao trocados (geralmente dois). Os esquemas mais conhecidos, para a
escolha dos individuos que serao descartados e dos individuos que serao cruzados,
sao:
• sele~ao de pais de acordo com

0

melhor desempenho e sele~ao aleat6ria para

reposi~ao;
• sele~ao aleat6ria de patS e sele~ao para reposi~ao de acordo com

0

pIor

0

plor

desempenho;
• sele~ao de pais e sele~ao para reposi~ao de acordo com

0

melhor e

desempenho.
A principal diferen~aentre 0 AG convencional de reposi~ao geracional e 0 AG
de reposi~ao equilibrada e que, no AG de reposi~ao equilibrada, as estatisticas da
popula~ao (tal como

0

desempenho medio) sao recalculadas depois de cada

cruzamento (0 que nao e computacionalmente dispendioso), e os descendentes estao
imediatamente disponiveis para reprodu~ao. Isso pode acelerar, pelo menos
inicialmente, a busca do melhor individuo no espa~o de busca.
Estudos citados por Beasley et al. (1993a) nao encontraram evidencias de que
o AG de reposi~ao equilibrada e melhor que

0

AG convencional de reposi~ao

geracional. Entretanto, Davis (1991) comenta que alguns pesquisadores tentaram usar

reposiyao equilibrada e concluiram que essa forma de

seleyao tern desempenho

inferior comparado ao AG de reposiyao geracional.
Embora Beasley et al. (1993a) associe

0

tempo de convergencia do AG, para a

soluyao 6tima, com a tecnica de seleyao empregada, Goldberg (1993) diz que a
conexao entre

0

algoritmo de seleyao e

0

tempo de convergencia ainda nao esta bem

compreendida.

3.7 Aplica~oes com AG

Goldberg (1994) defende

0

uso de AG para uma vasta maioria de aplicayoes

por ser uma tecnica muito interessante, apresentando diversos atrativos como:
1. Podem resolver rapidamente, e de maneira confiavel, problemas dificeis.
2. Sao faceis de serem integrados a simulayoes e modelos.

Uma das principais razoes para usar AG e que eles sao algoritmos altamente
eficientes. Os resultados de trabalhos empiricos ha tempos sugerem isso, mas s6 agora
estudos te6ricos estao evidenciando esse fato. 0 AG pode resolver problemas que
tenham muitas soluyoes 6timas dificeis de encontrar. Alem disso, como AG trabalha
com amostragem,
diversidade genetica,

a populayao pode ser dimensionada
0

para conter uma certa

que diminuiria a quantidade de erros possiveis de acontecer,

ressalta Goldberg et al. (1992). Isso toma

0

AG excepcionalmente tolerante a falhas.

Como

0

AG exige muito pouca informa~lio especifica do problema, esses

algoritmos se tomam extremamente faceis de serem integrados ao c6digo de uma
aplicayao existente. Alem disso, como

0

AG e tolerante a ruido, as simulayoes por

eventos discretos e outros avaliadores "ruidosos" podem ser usados diretamente, se

0

dimensionamento da populayao e feito para levar em conta as variayoes estocasticas
do processo de avaliayao.
Mesmo quando os principios basicos do AG nao se aplicam totalmente

a

resoluyao de urn determinado problema, e sempre possivel fazer adaptayoes, de
acordo com a natureza do problema em questao, atraves da definiyao de operadores
geneticos especificos, baseados no conhecimento sobre

0

dominio desse problema.

Isso vai ajudar a formar urn AG hibrido ou baseado em conhecimento. Por exemplo,
muitos dominios de busca tern heuristicas de busca local mais eficientes que seleyao e
mutayao. Pegar a melhor soluyao em menor tempo implica geralmente combinayao da
abordagem do AG em uma primeira instancia e, a seguir, uma tecnica local especifica
do problema. Existem vanas formas de inserir informayoes sobre

0

problema nos

operadores ou na codificayao, de acordo com Goldberg (1989) e Davis (1991).

Alguns exemplos de aplicayoes de AG ja foram mencionados no inicio desse
capitulo. Entretanto, para ilustrar a flexibilidade do AG, sao listados aqui alguns
trabalhos, a maioria de natureza pratica, e outros ainda como topicos de pesquisa.

• Otimiza~ao de fun~oes numericas.

As pesquisas tradicionais com AG se

concentram nessa area. Os AGs tern se mostrado adequados e, inclusive, obtem
melhores resultados que tecnicas convencionais de otimizayao em funyoes
"ruidosas", descontinuas, multimodais, e dificeis. Como exemplo, podem ser
citados trabalhos de Tam (1992), Goldberg et al.(1993), Davalos; Stange (1994),
McKinney; Lin (1994), Reid (1994 a), Reid (1994 b), e Ritzel et al. (1994).
• Processamento de Imagens. Como acontece com raios-X medicos ou imagens de
satelites, e comum a necessidade de alinhar duas imagens, captadas em tempos
diferentes. Atraves de comparayoes de sobreposiyoes aleatorias de pontos sobre as
duas imagens, 0 AG pode descobrir, de forma eficiente, urn conjunto de equayoes
para ajustar uma imagem com relayao it. outra, como descrito em Goldberg (1989).
Outro caso e a analise de imagens de satelites para detectar alvos belicos, como
cita Goldberg (1994). Vma outra aplicayao ainda e

0

uso de AG no

reconhecimento de criminosos atraves de fotografias de suspeitos, como descrito
em Caldwell; Johnston (1991). 0 AG gera urn conjunto de faces aleatoriamente, e
a testemunha seleciona as imagens que saD mais parecidas com

0

suspeito. Essas

imagens saD usadas para gerar mais faces para a proxima gerayao. A testemunha
atua como a ''funyao objetivo" do AG, e controla a convergencia para a imagem
correta.
• Otimiza~ao Combinatorial. Essas aplicayoes exigem soluyoes para problemas
que envolvem combinayoes de objetos discretos. Elas SaDmuito parecidas com
otimizayao de funyoes,

onde saD exigidas tecnicas diferentes de codificayao,

recombinayao, e funyao objetivo. Provavelmente,

0

problema mais estudado e

0

problema do caixeiro viajante e suas variantes, como visto em Goldberg; Smith

(1986), Goldberg; Kuo (1987), Liepins et al. (1987), Glover; Greenberg (1989),
Gorges-Schleuter

(1989), Horn et al.(1992),

Levitin; Rubinovitz

(1993),

e

Simpson et al. (1994). 0 objetivo e encontrar a menor rota para visitar urn
determinado grupo de cidades ou lugares, determinando-se uma rota 6tima entre
os vanos lugares. 0 problema do empacotamento tambem se caracteriza como
de otimizayRo combinatorial e consiste na determinayRO da organizayRo de urn
conjunto de objetos em urn determinado espayO, sendo urn problema tipico da
industria. Esse problema tern sido muito estudado,

como visto em Goldberg

(1986), Goldberg; Smith (1986), Kroger et al. (1991), Freitas et al. (1993), e
Carneiro et al. (1994). Dutro problema correlato e

fabrica, onde

0

0

escalonamento de chiD de

prop6sito e alocar, de maneira eficiente, urn conjunto de recursos

(maquinas, pessoal, salas, instalayoes) para executar urn conjunto de tarefas, como,
por exemplo, a prodUyRO de vanos lotes de componentes de maquinas. Existe,
tambem,

0

escalonamento de fluIo de fabrica, que consiste na aloCayRO do

programa de eXeCUyROdas tarefas na prodUyRObuscando a maneira ideal. Existem
restriyoes 6bvias: a me sma maquina nRO pode ser usada para fazer duas coisas
diferentes ao mesmo tempo. A alocayRo 6tima considera
eXeCUyRO
total ou

0

0

tempo minimo para

tempo minimo de espera por recursos. Como exemplo, podem

ser citados os estudos feitos por Cleveland; Smith (1989), Whitley et al. (1989),
Bagchi et al. (1991), Davis (1991), Lawton (1992), Bruns (1993), Fang et al.
(1993), Freitas et al. (1994), e Fraser (1995).

• Projeto. As tarefas de projeto podem ser uma mistura de otimizayRo combinatorial
e de funyoes. Como exemplo, pode ser citados aplicayoes CAD (Computer Aided
Design)

ou projeto de redes de computadores.

AG para projeto pode ser

hibridado com sistemas especialistas ou de otimiza9Ro mais tradicionais, com

0

objetivo de permitir uma gama maior de projetos que urn projetista pode avaliar.
Goldberg (1994) cita alguns exemplos de pesquisas nessa area, aMm de Goldberg
(1991).
• Aprendizado de Maquina. Existem varias aplica90es de AG em aprendizado de

maquina e sistemas c1assificadores. 0 AG tenta evoluir urn conjunto de regras
if ..then para alcan9ar uma certa situa9Ro.Essa tecnica tern sido aplicada em teoria
de jogos, modelagem politica e economica, como cita Davis (1991). Outros
exemplos de trabalhos na area sao Booker et al. (1989), McCallum; Spackman
(1990), Oliver (1994), e Twardowski (1994). 0 usa principal de tecnicas de
aprendizado de maquina tern sido no campo de controle. E urn sistema complexo,
como uma industria quimica, existem muitos parametros de controle a serem
ajustados, a fim de que

0

sistema trabalhe de maneira 6tima. Geralmente e aplicada

a abordagem de sistemas classificadores, sendo que as regras para controlar

0

sistema devem ser criadas a cada aplica9Ro. 0 desempenho de urn conjunto de
regras pode ser avaliado atraves da analise do desempenho do sistema real ou da
simula9Rode urn modelo computacional. Alguns trabalhos nessa area SROForgaty
(1988), Goldberg (1989), Karr (1991), Sikora (1992), Carse; Forgaty (1994), Pipe
et al. (1994), Porter; Passino (1994), e Then; Chong (1994).
• Outras Aplica~oes. A cada dia aparecem novas areas de aplica9Rode AG. Como

exemplo, podem ser citados os trabalhos de treinamento de Redes Neurais com
AG, desenvolvidos por Garis (1990) e Murray (1994), a aplica9Ro de AG no
processo de indexa9Rode Banco de Dados, visto em Celko (1993), ou usa da AG

na cria~ao da morfologia de criaturas e controle de sua for~a muscular em
ambiente de Realidade Virtual feito por Sims (1994).

Ribeiro Filho; Treleaving (1994) apresentam uma taxonomia para ambientes
de programa~ao com AG. Nesse trabalho, SaD definidas tres classes de ambientes de
programa~ao: sistemas orientados a aplica~oes, sistemas orientados a algoritmos e
conjunto de ferramentas (tool kits).

• Sistemas orientados a aplica~oes SaDdo tipo "caixa preta", ocultando os detalhes
de implementayao do AG. Esses sistemas SaD dirigidos aos executivos. Alguns
desses sistemas suportam

urn conjunto

de aplicayoes,

como escalonamento,

telecomunicayoes, etc. (por exemplo, PCIBEAGLE); outros enfocam urn dominio
especifico de aplicayao, como finanyas (por exemplo OMEGA).

• Sistemas orientados a algoritmos suportam AG especificos. Esses sistemas SaD
subdivididos em:

• sistemas de algoritmo especifico - contem urn linico AG, como, por
exemplo, GENESIS.

• bibliotecas de algoritmos - contem vanas versoes de AG e operadores
agrupados em bibliotecas, como, por exemplo, OOGA.

• Conjunto de ferramentas sac sistemas com muitas utilidades. Os algoritmos e
operadores geneticos podem ser usadosem

! Orientados

a

Orientados a AI2oritmos

Aplica~oes
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3.8 Simula~ao Apoiada por Algoritmo Genetico

Como foi visto no capitulo anterior, em urn processo de simulayao utilizando
metodos tradicionais de modelagem e analise dos dados de entrada e saida, deve-se
saber qual 0 tipo de distribuiyao estocastica dos dados de entrada, a fim de saber qual
e a analise estatistica mais adequada dos dados de saida. Essas tarefas nao sac triviais,
sendo que

0

sucesso na escolha da analise dos dados de saida depende totalmente da

escolha do modelo dos dados de entrada. Essas escolhas ficam a cargo do projetista,
que deve conhecer a fundo

0

comportamento do sistema modelado, a fim de

conseguir entender os resultados da simulayao atraves da escolha correta do metodo
analitico dos dados de saida. Essa e a tarefa mais dificil do processo de simulayao.
Utilizando AG para apoiar a simulayao tem-se grandes vantagens em relayao Ii
simulayao tradicional. A primeira vantagem e que
analisar

0

0

projetista fica livre da tarefa de

comportamento dos dados de entrada do sistema, para conhecer a sua

distribuiyao estocastica. 0 AG gera urn conjunto inicial de valores, chamado de
populayao inicial, de maneira aleatoria. Essa populayao e entao utilizada para dar
inicio ao processo evolutivo, sem necessidade de urn maior conhecimento do
comportamento do sistema.
Outra vantagem, talvez a principal, e que os resultados gerados sac avaliados
automaticamente pelo proprio AG, que verifica a qualidade de cada individuo como
soluyao para

0

problema, independentemente de qualquer analise estatistica. Assim 0

e sat

SIMULADOR

ALGORITMO
GENETICO

ter uma forma de representayao

das soluyoes, ou seja, urn alfabeto definido para

representayao dos dados de entrada, e uma forma de avaliayao da qualidade (aptidao
ou desempenho) das soluyoes apresentadas, ou seja, conhecer a funyao objetivo.
Para a aplicayao de AG no apoio
ferramenta

computacional,

a

simulayao, e interessante

ter uma

que fomeya ao projetista de sistemas complexos urn

ambiente adequado para desenvolvimento do modelo do sistema e a simulayao desse
modelo.

3.9 Considera~oes Finais

Como visto anteriormente, uma das areas da Ciencia da Computayao que tern
grande interesse na resoluyao de problemas complexos atraves de simulayao e a
Inteligencia Artificial, com a utilizayao da tecnica de Algoritmo Genetico (AG).
AG trabalha na base da tentativa e erro que, utilizando anaIise de desempenho
e operadores geneticos para gerar soluyoes, usa

0

conceito de retroalimentayao

erro, aprendendo a produzir soluyoes cada vez melhores. Sendo assim,

0

do

AG libera

0

projetista da tarefa de analise dos dados de entrada e dos dados de saida da
simula~ao, que corresponde

a

tarefa mais dificil, quando sao aplicadas tecnicas

convencionais de anaIise de dados de simulayao.
Apesar do AG nem sempre encontrar a soluyao otima para
maioria das vezes ele encontra uma solu~ao quase otima,

0

0

problema, na

que e aceitavel quando se

considera urn problema complexo. Com AG, a cada restri~ao do problema, apenas

0

ealeulo do desempenho de eada individuo e modifieado, sem que a implementayRo da
teeniea se tome mais eomplexa.
Utilizando a teeniea de AG pode-se eaminhar para a soluyRo 6tima, sem
neeessidade

de analise mais detalhada

dos dados de simulayRo. 0

AG faz a

realimentayRo dos dados de entrada a partir da analise de desempenho com os dados
de saida, sem preeisar de maiores eonheeimentos sobre

0

dominio do problema.

Portanto, pode-se verifiear a generalidade e a aplieabilidade da t6cniea de AG
para modelar sistemas eomplexos, e ainda obter uma soluyRo 6tima ou quase 6tima
para

0

problema,

0

que nem sempre e possivel com metodos exatos eonvencionais.

Para a aplieayRo de AG no apoio
ferramenta

eomputaeional,

a

simulayRo, sera apresentada

uma

que fomeee ao projetista de sistemas eomplexos urn

ambiente adequado para desenvolvimento do modelo do sistema e a simulayRo desse
modelo.

Capitulo 4

SimAG - Ferramenta para Simula~ao
de Sistemas Baseada em AG

A utiliza~ao de tecnicas de apoio

a simula~ao e, na maioria das vezes, muito

dependente de ferramentas computacionais adequadas, que facilitem 0 tratamento dos
detalhes da aplica~ao e do processo de simula~ao. 0 uso pnitico de AG para apoiar a
simula~ao nao foge dessas considera~oes. Nesse sentido, hci a necessidade de urn
ambiente computacional que suporte a modelagem do sistema a ser simulado, a
gera~ao de dados para simula~ao, a simula~ao do sistema em si, a aplica~ao da fun~ao
objetivo (F.O.), e a aplica~ao dos operadores geneticos. Como destaca Pidd (1994),
urn software para simula~aodeve suportar:

3. programa~ao do modelo de simula~ao;
4. amiliseestatistica das saidas.

o

AG, no contexto de uma ferramenta computacional, seria utilizado nas

tarefas 1 e 4, que, como visto anteriormente, san as tarefas mais dificeis do processo
de simula~ao.
Algumas vantagens de se usar ferramentas baseadas em AG san: obten~ao de
resultados melhores, em menos tempo; possibilidade de uma representa~ao interativa
dos resultados; possibilidade de automatizar os aspectos mais tecnicos do AG; e
auxilio na estrutura~ao do processo para a obten~ao dos resultados desejados.
Urn certo numero de ferramentas tern sido desenvolvido, utilizando a tecnica
de AG, como mostra Ribeiro Filho (1994). Entretanto,

0

usa de AG como suporte

a

simula~ao de sistemas complexos ainda nao foi devidamente explorado. Nesse
contexto, ve-se a necessidade de aprimoramento de ferramentas e tratamento de
aspectos especificos para apoio ao processo de simula~ao.
Nesse capitulo e descrito, na se~ao 4.1,

0

desenvolvimento da ferramenta

proposta, juntamente com seus modulos. A se~ao 4. 1.1 apresenta
gera~ao. Na se~ao 4.1.2, discute-se

0

0

processo de simula~ao apoiado

por AG implementado. Nas se~oes 4.1.3 e 4.1.4 SaD descritos
0

0

modulo de

modulo de estatisticas. Por fim, na se~ao 4.2 sao

discutidas e reafirmadas as justificativas para
utiliza~ao.

modulo de

modulo de execu~ao, os operadores geneticos

implementados, a politica de penaliza~ao adotada, e

visualiza~ao da evolu~ao e

0

0

desenvolvimento da ferramenta e sua

Com 0 objetivo de explorar a id6ia de apoio ao processo de simula~ao, atrav6s
do uso de AG, foi desenvolvida uma versao prot6tipo de uma ferramenta, baseada em
AG, para apoio

a

simula~ao de sistemas complexos, apresentada por Silva et al.

(1996).

Essa ferramenta foi desenvolvida, utilizando plataforma SUN com sistema
operacional UNIX, e os recursos oferecidos pelos softwares X-Windows, X-View, e
DevGuide. Interfaces amigaveis sao oferecidas, atraves de janelas e caixas de diillogo,
facilitando e auxiliando 0 usuario na manipulayao da ferramenta, simplificando assim
seu uso. Para implementayao da ferramenta, optou-se pela utilizayao da linguagem C
padrao, com 0 objetivo de dar a maior portabilidade possivel a ferramenta.
A estrutura da ferramenta e composta por quatro modulos principais: gerayao
do sistema, execuyao da simulayao apoiada pelo AG, visualizayao da evoluyao, e
estatisticas da evoluyao. 0 diagrama de blocos, apresentado na figura 11, mostra a
estruturayao da ferramenta. A figura esta associada ao menu principal da ferramenta,
ou seja, os modulos citados sao as opyoes oferecidas pelo menu principal.

o menu principal pode

ser visto na figura 12. A seguir, sao apresentadas: a

descriyao das operayoes que cada modulo executa; a forma de implementayao e
desenvolvimento desses modulos; e as interayoes com 0 usuilrio.

editar
grafo

ler
grafo
grafo do
sistema

resuhados
G+sim~ao

legenda:
.•.•entradas habilitadas
. - ..• entradas potencialmente habilitadas

_-+. tluxo
...... ~ sequencia potencial das chamadas

o Modulo

de Gerac;ao e responsavel pela descric;ao do sistema modelado sob

a forma de urn grafo dirigido, conforme ilustra, de maneira generica, a figura 13.

No contexto de AG,

0

conjunto de valores iniciais (valores das entradas ED,

que alimenta esse grafo, representa urn individuo. Apos a execuyao do grafo,

0

conjunto de valores resultantes (valores das saidas Si) sera analisado, aplicando a
funyao objetivo, para avaliar seu desempenho como soluyao para

0

problema. A partir

dessa avaliayao, uma nova populayao e gerada, aplicando os operadores geneticos
basicos.
Para gerayao do sistema,

0

modulo oferece, atraves de urn editor griLfico,

opyoes de ediyao e recuperayao de urn grafo anteriormente editado, grafo esse que
reflete a estrutura do sistema em questao. A figura 14 mostra

0

menu de opyoes do

editor.
Na ediyao,

0

usuano determina as coordenadas de cada no, as funyoes

associadas a cada arco de saida, e 0 destino desses arcos, conforme visto na figura 15.

Apos a edi9ao textual de todos os nos componentes do grafo,

0

usuano deve

identificar os nos com entradas diretas, conforme ilustra a figura 16. A estrutura de
cada no componente do grafo

e composta pelos elementos vistos na figura 15 e

16,

ou seja, identifica9ao, posi9ao, identifica9ao da origem dos arcos de entrada 1 e 2,
fun9ao 1 e 2, identifica9ao dos destinos dos arcos de saida 1 e 2. 0 grafo como urn
todo

e

armazenado em uma estrutura de lista, onde cada elemento da lista

corresponde a urn no. Feito isso,
figura 17.

0

grafo

e gerado na tela, como pode

ser visto na

Nesse ponto,

0

usuano deve editar a fiin~ao objetivo atraves da tela de edi~ao

oferecida, conforme mostra a figura 18. A estrutura dessa fun~ao e interpretada pelo
programa, e

0

usuano apenas indica os valores dos coeficientes. Alem disso, deve

indicar qual e 0 objetivo: maximizar, minimizarou ignorar.

A fun~ao objetivo e armazenada tambem em uma estrutura de lista,

0

que

facilita seu calculo quando da execu~ao do AG e simulador.

E muito

comum, considerando sistemas complexos, que algumas saidas, ou

todas, tenham restri~oes de valores. Para isso,

0

usuano deve informar quais saidas

tern restri~oes e quais seus valores de referencia, como ilustra a figura 19.

Esses valores saD utilizados para verifica~ao da necessidade de aplica~ao de
penaliza~ao sobre

0

individuo que violou a restri~oes, corrigindo

0

valor de seu

desempenho, proporcionalmente ao valor de viola~ao das restri~oes, conforme sera
discutido no item seguinte, referente ao modulo de execu~ao.
Todos esses dados sobre

0

grafo, a fi.m~aoobjetivo, bem como as restri~oes,

podem ser armazenados em urn arquivo, de extensao ".gr", para posterior
recupera~ao e execu~ao.
Na opera~ao de recupera~ao 0 usmirio deve fomecer

0

nome do arquivo a ser

recuperado, como indica a figura 20. Esse grafo, entao, e visto na tela do editor.
No modulo de gera~ao existe tambem a possibilidade de visualizar a fun~ao
objetivo e as restri~oes estabelecidas, como mostra a figura 21. Nesse modulo, saD
realizados alguns testes de consistencia e completeza, para evitar problemas no graro
editado ou na fun~ao objetivo. Por exemplo, e feita a verifica~ao da existencia de pelo
menos urn arco de entrada e urn arco de saida em cada no. Tambem
existe pelo menos urn arco dirigido para

0

e verificado se

vetor de saidas. 0 usuario e impedido de

editar os arcos vindos do vetor de entrada e destinados aos nos do graro. Esses testes
auxiliam 0 projetista na tarefa de especifica~aodo sistema.

No Modulo de Execu~ao deve-se definir 0 tamanho da popula~ao e

0

numero

de gera~oes antes da execu~ao do AG, como mostra a figura 22.
Dependendo do problema em questao, se

0

projetista tiver algum

conhecimento especifico do dominio do problema, ele podeni ter a possibilidade de
determinar uma faixa de valores, dentro da qual os valores do vetor de entrada do
grafo do sistema modelado estarao variando, como mostra a figura 23.

Quando a opt;ao de executar

0

AG e feita,

0

usuano deve definir 0 nome do

arquivo de resultados, com extensao ".res", que sera usado para visualizat;ao do
processo evolutivo e analise estatistica dos resultados, como ilustra a figura 24.
Durante a execut;ao do AG e da simulat;ao, 0 usuario

e informado que 0

evolutivo esta em andamento, conforme mostra a figura 25.

processo

Na implementa~ao do AG, os operadores geneticos foram implementados
considerando alguns fatores, que sac descritos a seguir.

o processo de reprodu~ao implementado considera 0 conceito de reprodu~io
elitista, ou seja, alguns individuos da popula~ao passam inalterados para a gera~ao

seguinte, garantindo a monotonicidade do valor do desempenho do melhor individuo

no decorrer do processo evolutivo. Na implementa~ao, apos a realiza~ao de urn
conjunto de testes para determinar a taxa de elitiza~ao mais apropriada, foi
estabelecida uma taxa de elitiza~ao igual a 1%, ou seja, os individuos da popula~ao,
escolhidos na taxa de urn a cada cern, apresentando os melhores desempenhos,
passam inalterados para a proxima gera~ao. Essa taxa foi estabelecida considerando a
necessidade de controlar e manter a diversidade gen6tica da popula~ao por mais
tempo, no sentido de impedir a convergencia prematura da solu~ao para uma solu~ao
sub-otima.

o operador

sele~ao implementado segue a filosofia da sele~io pela regra da

roleta, descrita no capitulo anterior,

0

que garante que todos os individuos, mesmo

aqueles que nao apresentam urn born desempenho, tern chances de gerar
descendentes, sendo que essas chances saDproporcionais ao desempenho de cada urn.
Esse tipo de operador segue

0

principio de que urn individuo com urn

desempenho ruim pode ser urn born pai, ou seja, gerar filhos com born desempenho, e
sua combina~ao genetica pode ser fundamental para chegar a uma solu~ao satisfatoria
para

0

problema em questao. Considerando essa possibilidade, tal individuo deve ter

garantida sua chance de gerar descendentes.
Na implementa~ao do operador cruzamento foi considerada uma taxa de
cruzamento variavel. Entretanto,

0

conceito de taxa de cruzamento varilivel

utilizado aqui nao corresponde exatamente ao conceito estabelecido, descrito no
capitulo anterior. 0 conceito descrito anteriormente define que deve ser estabelecido,
previamente, urn valor inicial de taxa de cruzamento e urn indice de varia~ao desse
valor inicial, ou seja, de quantas em quantas gera~6es essa taxa varia, equal
ser decrementado do valor atual. No entanto,

0

0

valor a

principio que rege sua aplica~ao eo

mesmo, ou seja, a medida que a populayao se toma homogenea, no decorrer do

processo evolutivo,

0

operador cruzamento perde sua forya e importancia, pois

0

cruzamento de individuos iguais nao gera novos descendentes. Por esse motivo, ele
deve ser aplicado urn numero menor de vezes. Na ferramenta desenvolvida neste
trabalho, a cada par de individuos a serem cruzados, e feita uma analise para verificar
se esses individuos saD identicos. Se tais individuos saD identicos, eles simplesmente
saD copiados para a gerayao seguinte, levando consigo seu valor de desempenho.
Portanto,

0

valor da taxa de cruzamento varia a cada execuyao do AG, dependendo

de quaD homogenea se toma a populayao. A definiyao desse operador foi uma das
conseqiiencias deste trabalho de pesquisa e foi chamado de "cruzamento analitico".

o

objetivo, considerando uma taxa de cruzamento variavel, e agilizar

0

processo evolutivo, evitando que sejam feitos cruzamentos desnecessanos, e com isso
tomando

AG mais rapido. Essa e uma caracteristica de qualquer operador

0

cruzamento que utiliza uma taxa variavel. Nesta implementayao, entretanto,
individuo que passa inalterado para a proxima populayao leva consigo

0

0

seu valor de

desempenho.
Considerando os sistemas modelados com grafos dirigidos, a simulayao pode
ser entendida como sendo uma parte do processo de caIculo do valor da funyao
objetivo do individuo, na aplicayao do AG. 0 caIculo da funyao objetivo implica
percorrer

0

grafo, verificar suas saidas, e aplicar sobre elas a funyao objetivo. Alem

disso, deve ser feita a verificayao da violayao de restriyoes e, se for

0

caso, aplicar

penalizayoes. Todo esse processo leva urn tempo de processamento sigffificativo. A
medida que urn individuo herda de seus pais

0

valor do seu desempenho, todo esse

processo e evitado, 0 que agiliza muito a execuyao do AG. A figura 26 mostra como
e esse processo de aplicayao do· cruzamento analitico, considerando todo

de sjmula~ao de sistemas apoiada por AG proposto.

0

contexto

o

ganho de tempo, com esse operador cruzamento analitico, com taxa de

aplica~ao variavel de acordo com testes realizados e, em media, 25% do tempo de
processamento do modulo de execu~ao.
Na implementa~ao do operador muta~ao, foi definida uma taxa de muta~io
variavel exponencial, que se comporta como uma fun~ao exponencial. Tal fun~ao foi

estabelecida de seguinte maneira: inicialmente, 0 valor da taxa de muta~ao e fixado
em 0,001, ou seja, a cada mil genes, urn gene sofre muta~ao, como sugere Goldberg
(1989); quando

0

AG processa metade do numero de gera~oes determinado, essa taxa

aumenta para 0,002, ou seja, a cada quinhentos genes, urn gene sofre muta~ao;
quando

0

AG processa tres quartos do numero de gera~oes determinado, a taxa de

muta~ao passa a valer 0,004, ou seja, urn a cada duzentos e cinqiienta genes sofre
muta~ao; por fim, quando

0

AG processa sete oitavos do numero de gera~oes

determinado, essa taxa passa a valer 0,008, ou seja, urn a cada cento e vinte e cinco
genes sofre muta~ao. A figura 27 ilustra a varia~ao da taxa de muta~ao exponencial
no decorrer do processo evolutivo.
Esses valores de taxa de muta~ao foram determinados atraves de testes,
considerando que 0 operador muta~ao tern sua importancia ressaltada,
popula~ao se toma homogenea, garantindo a explora~ao de todo

0

evitando solu~oes sub-otimas. Entretanto, deve-se considerar que

a medida que a

espa~o de busca e
0

valor estipulado

nao pode ser muito alto, pois isso tomaria a busca muito aleatoria, desconsiderando 0
direcionamento ja determinado pelo AG ate entao.
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Usando as ideias de Richardson et al. (1989), foi utilizada neste
trabalho uma politica de penalizayao baseada no quanta urn individuo violou cada
uma das restriyoes existentes, e nao em quantas restriyoes foram violadas. Essa
penalizayao e aplicada apos

0

calculo do desempenho do individuo. A politica de

penalizayao adotada e expressa no algoritmo descrito na figura 26.

o objetivo da aplicayao da

penalizayao e corrigir as distoryoes no valor do

desempenho do individuo e viabiliza que urn individuo, mesmo invaIido com urn
desempenho penalizado, possa gerar bons fithos, podendo levar
para

0

a uma boa

soluyao

problema. Esse individuo, entao, ganha uma chance de gerar descendentes,

mesmo que ele seja uma soluyao invaIida.
Entretanto, deve-se tomar
robusta

0

0

cuidado de definir uma politica de penalizayao

suficiente, de tal maneira que urn individuo invaIido, que ja teve seu valor

de desempenho corrigido, nao tenha urn desempenho muito alto, que possa, em
alguma etapa do processo evolutivo, ser

0

melhor individuo, ou urn dos melhores

individuos, da populayao. Isso faria com que tal individuo, atraves da reproduyao
elitista adotada, participasse da elite e fosse sendo passado para as gerayoes seguintes.
Tal situayao poderia levar

0

AG a encontrar uma soluyao nao apenas ruim, mas

tambem inviavel.
Durante os estudos para a determinayao da melhor politica de
penalizayao foram testadas algumas possibilidades. A primeira delas foi baseada na
ideia de penalizar 0 individuo de acordo com
violayao. Por exemplo, se

0

0

valor medio de suas porcentagens de

problema considerado apresentava restriyoes relativas a

tres saidas, verificava-se qual a porcentagem de violayao da primeira restriyao (VI),
qual a porcentagem de violayaoda segunda restriyao (V2) e qual a porcentagem de
violayao da terceira restriyao (V3). Com esses valores, tirava-se a media de violayao

(vm). Esse valor era descontado do desempenho do individuo em questao. Entretanto,
essa politica nao se mostrou robusta

0

suficiente para evitar que urn individuo invalido

integral de cada viola~ao. Para cada restri~ao violada, a porcentagem

de viola~ao

calculada era descontada do desempenho do individuo em questao. Essa politica,

lnicio
Para cada individuo da popula~ao fa~a
lnicio
Calcule seu desempenho

Para cada valor Si resultante da execw;:ao do grafo fa~a
lnicio
Verifique se esse valor viola a restri~ao imposta

Se houve viola~ao da restri~ao entao
lnicio
Calcule a porcentagem de viola~ao

Se a porcentagein de viola~ao

e menor

que 25%

Subtraia 50% do valor de desempenho

Senao Se a porcentagem de viola~ao

e menor

Subtraia 75% do valor de desempenho

Senao

que 50%

Por fim, a terceira politica de penaliza~ao adotada aplica a penaliza~ao por
faixas de valores, entre 0% e 25%, entre 25% e 50%, e acima de 50%. Essa
penaliza~ao, como pode ser visto no algoritmo da figura 28,

e

aplicada a cada

viola~ao de restri~ao. Urn conjunto de testes mostrou que essas tres faixas de valores
eram suficientes para dar a caracteristica de robustez necessaria

a

politica de

penaliza~ao.
Nesse conjunto de testes,

0

exemplo de sistema utilizado foi urn modelo

simplificado de uma refinaria de petroleo, descrito no proximo capitulo. Foram
executadas, para cada uma das tres politicas de penaliza~ao descritas anteriormente,
dez simula~oes considerando uma popula~ao de dez individuos e cinqiienta gera~oes,
dez simula~oes considerando uma popula~ao de cinqiienta individuos e cinqiienta
gera~oes, dez simula~oes considerando uma popula~ao de cern individuos e cern
gera~oes, e dez simula~oes considerando uma popula~ao de duzentos individuos e
quinhentas gera~oes.
Para

a primeira politica de penaliza~ao adotada,

observou-se que

aproximadamente 45% das simula~oes apresentou urn individuo invaIido como
solu~ao. Nos experimentos com a segunda politica de penaliza~ao, observou-se que
13% das simula~oes teve como resultado urn individuo invaIido. Ja com a terceira
politica adotada, nao foi observada nenhuma solu~ao invaIida apos a realiza~ao dos
testes.

Para

0

caIculo do desempenho de urn individuo, e necessario percorrer

do sistema modelado, ou seja, simular
a conexao entre

0

0

0

grafo

sistema em questao. Nesse ponto, percebe-se

processo de aplicayao do AG e

0

processo de simulayao, como

ilustrado na figura 10, que mostra, esquematicamente, urn simulador apoiado por AG.
Pode-se entender que, no processo interativo entre AG e simulador, do ponto
de vista do AG, a simulayao acontece como parte do processo de calculo do valor do
desempenho do individuo.
Neste trabalho, optou-se pelo desenvolvimento de urn simulador por questoes
de praticidade e rapidez. A tecnica de AG poderia ser aplicada a qualquer simulador
disponivel comercialmente.

Entretanto,

a dificuldade de recursos financeiros para

aquisiyao de urn software de simulayao foi urn fator determinante

na estrategia

adotada.
Foi desenvolvido,

entao, urn prototipo,

tendo como objetivo mostrar

a

viabilidade do uso da tecnica de AG para apoiar a tarefa de simulayao de sistemas,
especialmente de sistemas complexos.

o

sistema e model ado como urn grafo dirigido, como ilustrado na figura 13.

Tendo em vista que essa e uma versao prototipo da ferramenta, algumas restriyoes
foram impostas. Os nos do grafo tern dois arcos de entrada, e urn ou dois arcos de
saida. A estrutura do no do grafo e vista, esquematicamente, na figura 29.
Os campos "e 1" e "e2" recebem os valores calculados nos nos que tern arcos
com destino nesse no em questao, ou os valores do vetor de entrada. 0 campo

"identifica~ao do no" indica qual 0 no em questao. Os campos "fun~ao fl" e "fun~ao
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,
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no4
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pontos solu~5es de cada saida, ou seja, de cada posi~ao do vetor de saidas. Nesse

usuano deve informar

0

nome do arquivo de resultados em questao, como mostra a

figura 34.

Verifique todos os nos do grafo que estao prontos para ser executados,
ou seja, que tern sua entradas "el" e "e2" preenchidas. Esses nos saD
colocados em uma lista de execu~ao.
Enquanto a lista de execu~ao nao estiver va:zjafa~a:
Inicio
Considere
Calcule

0

no cabe~a da lista de execu~ao.

valor da fun~ao fl e coloque em "sl".

0

Se existir, calcule
Encontre

0

0

valor da fun~ao f2 e coloque em "s2".

no, ou posi~ao do vetor de saida, que deve receber

o valor "sl", percorrendo a lista de adjacentes.
Encontre

0

no, ou posi~ao do vetor de saida, que deve receber

o valor "s2", se existir esse valor, percorrendo a lista de
adjacentes.
Percorra a lista de adjacentes de cada no, para encontrar os nos
que estao prontos para execu~ao e insira tais nos no fim da lista
de execu~ao.
Retire
Fim

0

no cabe~a da lista de execu~ao.

Para cada posiyao do vetor de saidas, que corresponde ao que e processado
pelo sistema modelado, e gerado urn gnifico, correspondente

a

funyao relacionada

com 0 calculo desse valor.
A partir da gerayao desse gnifico, 0 usmirio pode visualizar a evoluyao desse
valor, correspondente a uma posiyao do vetor de saida, ou seja, urn dos produtos
gerados pelo sistema. Esse valores saD mostrados como pontos plotados sobre

0

gnifico e unidos por uma linha, indicando qual a direyao da evoluyao. 0 ultimo valor,
ou seja, a soluyao encontrada pelo AG, e indicado por uma circunferencia, conforme
ilustra a figura 35.
Os valores vistos no gnifico correspondem aos valores relacionados com

0

melhor individuo em cada gerayao. Nesse contexto, como urn individuo pode
permanecer como

0

melhor individuo por vanas gerayoes, ate que outro individuo de

melhor desempenho seja encontrado, apenas alguns pontos saDplotados no grafico.

Figura 35 - Visualiza~ao da Evolu~ao dos Valores Encontrados pelo AG

Nesse modulo

0

usmmo pode ver cada uma das saidas geradas, podendo

tambem escolher a ordem de visualiza~ao desses resultados. Cabe ressaltar aqui que 0
gnifico e dimensionado de acordo com os valores encontrados pelo AG, podendo nao
corresponder ao valor otimo possivel para
otimalidade de resultados.

0

problema, pois

0

AG nao garante a

Nas versoes futuras, a evolw;ao das saidas podeni ser visualizada sobre curvas
tridimensionais, uma vez que poderao ser usadas funyoes mais complexas de segundo
grau.

o

Modulo de Estatisticas fomece ao usmmo uma amilise estatistica dos

resultados obtidos com a aplicayao do AG para resoluyao do sistema modelado.
Da mesma forma que
usuario deve fomecer

0

0

modulo de visualizayao da evoluyao, inicialmente, 0

nome do arquivo de resultados, gerado no modulo de

execuyao. Quando esse modulo e chamado, apos a execuyao de urn grafo, as
estatisticas dessa ultima execuyao aparecem na tela. Para a visualizayao de outros
resultados armazenados sera necessario fomecer
janela vista na figura 36.

0

nome de outro arquivo, atraves da

A analise estatistica realizada nesse modulo consiste, basicamente, na gera~ao
de urn histograma, onde pode ser vista a evolu~ao do valor da solu~ao representado
pelo melhor individuo em cada popula~ao. Alem disso, e mostrada tambem a
evolu~ao do valor medio da qualidade da solu~ao da popula~ao como urn todo. Esses
dois resultados saD colocados no mesmo histograma, com
o usuano verifique

0

comportamento do AG e como foi

0

0

objetivo de permitir que

processo de evolu~ao da

qualidade da solu~ao. Urn exemplo, generico, dessa analise estatistica pode ser visto
na figura 37.
As curvas apresentadas no gratico ilustram
processo de evolu~ao, quando aplicado
representa

0

0

0

AG. Como indicado, cada barra escura

desempenho medio da popula~ao na correspondente gera~ao.

desempenho medio da popula~ao e baixo, quando comparado ao

desempenho do melhor individuo, devido
seja,

comportamento tipico de urn

desempenho do melhor individuo na gera~ao correspondente, e cada

barra clara representa
lnicialmente,

0

0

a heterogeneidade

a diversidade

genetica da popula~ao, ou

dos individuos. A medida que a evolu~ao ocorre, a media do

valor de desempenho da popula~ao tende a se igualar ao valor do desempenho do
melhor individuo, pois os piores individuos vao sendo descartados, e os melhores
individuos vao sendo preservados, gerando mais descendentes. Esse procedimento
toma a popula~ao mais homogenea. Mesmo que outro individuo, com desempenho
superior ao melhor individuo da gera~ao anterior, seja encontrado, essa tendencia
persiste, como pode ser observado no gratico da figura 37.
Nesse modulo,

0

dimensionamento do gratico

a tela, com rela~ao ao numero

de gera~oes e ao valor de desempenhos, e feito automaticamente. Nesse modulo,
tambem, podem ser verificados

0

numero de muta~oes ocorridas e

0

numero de

simula~oes executadas. Esse registro se toma interessante, pois tanto a taxa de

muta~ao quanta a taxa de cruzamento sao variaveis, sendo que, a cada execu~ao do
grafo, tais valores podem ser modificados, dependendo do numero de gera~oes e do
crescimento da homogeneidade entre os individuos da popula~ao. 0 tempo de
processamento para encontrar a solu~ao para
registrado.

Desempenho
284876
262962
2'11049
219135
197222
175308
153394
131481
109567
87GS4
65740
43827
21913

0

problema em questao tambem e

4.2 Justificativas para

0

Desenvolvimento da Ferramenta e

sua Utiliza~ao

Considerando que a simulayRo de sistemas complexos

se toma inviavel sem

urn apoio computacional efetivo e sem urn suporte de avaliayRo de resultados para
selecionar os dados de entrada e analisar os dados de saida gerados no processo de
simulayRo, foi desenvolvida

uma ferramenta

computacional

para

simulayRo de

sistemas complexos apoiada por AG.
Tal ferramenta foi desenvolvida e apresentada
verSROprototipo, com
AG no apoio

a tarefa

0

nesse capitulo, como uma

objetivo de mostrar a viabilidade da aplicayRo da tecnica de

de simulayRo de sistemas complexos.

Esse trabalho poderia ter sido desenvolvido utilizando urn simulador comercial
generico.

Entretanto,

desenvolvimento

por

de urn

razoes
simulador

ja

citadas

simples,

anteriormente,

que

permitisse

optou-se

pelo

a realizayRo de

experimentos, visando testar e mostrar a potencialidade do AG como suporte efetivo
na tarefa de simulayRo.
No desenvolvimento de tal ferramenta, foram elaboradas interfaces amigaveis,
em urn ambiente computacional

avanyado (estayoes

SUN - Sparc 20, sistema

operacional UNIX, X-Windows,

X-View, etc.), e utilizadas estruturas

de dados

dinamicas, visando, futuramente, uma expansRo do escopo dessa ferramenta.
Nesse

contexto,

urn exemplo

de aplicayRo da ferramenta,

atraves

modelagem e simulayRo de urn sistema complexo, toma-se importante e interessante.

da

Sera usado para isso urn exemplo de urn sistema complexo simplificado, com
solu~ao otima conhecida atraves do metodo de programa~ao linear. Dessa maneira, os
resultados obtidos com a aplica~ao do metodo proposto poderao ser comparados com
a solu~ao otima, gerando anaIises de desempenho e eficacia do processo.

Capitulo 5

Estudo

de Caso:

Urn Exernplo de

Aplica~ao da Tecnica Proposta

Neste trabalho esta sendo proposta a ut~ao

de AG como tecnica de

gera~ao e aruilise de dados no processo de simula~ao de sistemas complexos. Para
isso, foi desenvolvida uma ferramenta computacional de apoio

a

ut~ao

dessa

tecnica. Para ilustrar a aplicabilidade e potencialidade da tecnica de sim~ao

apoiada

por AG proposta, sera apresentado aqui urn exemplo de aplica~ao da ferramenta,
atraves da modelagem e sim~ao

de urn sistema complexo simplificado, com

solu~ao 6tirna conhecida atraves de urn metodo matematico. A op~ao por urn
exemplo de sistema complexo simplificado se deve ao fato da necessidade de urn
exemplo com solu~ao 6tirna conhecida, para efeito de compara~ao com a solu~ao
obtida atraves da aplic~ao da tecnica proposta

Os resultados obtidos serao

utilizados em urn estudo analitico de desempenho e eficacia do processo.

Este capitulo esta organizado da maneira descrita a seguir. Na se~ao 5.1
apresenta-se uma descri~ao do problema estudado. Na se~ao 5.2 e apresentada a
resolu~ao do problema utilizando urn metodo matematico. A resolu~ao do problema
atraves de simula~ao apoiada por AG e vista na se~ao 5.3. Na se~ao 5.4 e feita uma
arnilise comparativa de resultados computacionais, quanto

a qualidade da

solu~ao e

quanto ao tempo de execu~ao, considerando varias implement~oes de AG. A se~ao
5.5 traz uma argumen~ao no sentido de comprovar da aplicabilidade da tecnica de
sim~ao

apoiada por AG proposta.

5.1 Descri~ao do Problema

Sera considerada aqui uma versa<>simplificadado problema do balanceamento
e produ~ao de uma refinaria de petr6leo, visto em Edgar e Himmelblau (1988). A
figura 38 mostra urn esquema dos recursos necessarios e produtos gerados pela
refinaria, onde custos e pre~os de venda sao dados entre parentesis.
A tahela 3 lista as info~oes

sobre as porcentagens de cada tipo de petr6leo

necessarias no processo de refino dos produtos. A tahela ta.mbemllsta as quantidades
estahelecidas pelo mercado para cada produto em termos da produ~ao diaria maxima.
Tambem e informado 0 custo do processamento.

Custos
petr61eo # 1

($24/barril)

($36/barril)
($24/barril)

residuos
Figura 38 - Esquema de Entradas e Saidas da Refinaria

Volume de petr61eo em
Produ~

maxima

porcentagem
petr61eo #1

petr61eo #2

permitida por dia (I)

80

44

24.000

Querosene

5

10

2.000

Oleo Combustivel

10

36

6.000

Residuo

5

10

0,5

1

Gasolina

Custo de Processarnento
($/barril)

El

=

quantidade diaria do petroleo # 1

E2

=

quantidade di3ria do petroleo #2

81

=

quantidade di3ria de gasolina

82

=

quantidade diaria de querosene

83

=

quantidade diaria de oleo combustivel

84

=

quantidade di3ria de residuo

85

=

custo de material

86

=

custo de processamento

Deseja-se maximizar
sistema, entao,

0

lucro desse sistema. A Fun~ao Objetivo (F.O.) desse

e a diferen~a entre

0

valor da produ~ao e custos, ou seja:

F. 0. = lucro = max (produfiio - custo de material - custo de processamento)
Todos os valores sao diarios, onde:
produ~ao

=

36 81

+

24 82

custo de material

=

24 El

+

15 E2

(2)

custo de processamento

=

0,5 El

+

1 E2

(3)

21 83

+

+

10 84

(1)

Pela figura 38 e tabela 3 tem-se:
gasolina

=

0,80 El

+

0,44 E2

=

81

(4)

querosene

=

0,05 El

+

0,10 E2

=

82

(5)

oleo combustivel

=

0,10 El

+

0,36 E2

=

83

(6)

residuo

=

0,05 El

+

0,10 E2

=

84

(7)

custo material

=

24,00 El

+ 15,00 E2

=

85

(8)

custo processamento

=

0,50 El

1,00 E2

=

86

(9)

+

Portanto, a Fun~ao Objetivo, fazendo as devidas substitui~oes, pode ser
expressa da seguinte maneira:

conjunto de restri~oes impostas ao problema, devido it. natureza do problema. Nesse
caso, as restri~oes impostas pelo rnercado sao:
gasolina:

81

S 24.000 ~

0,80 E1

+ 0,44 E2

S 24.000

(11)

querosene:

82

S

2.000 ~

0,05 E1

+ 0,10 E2

S

2.000

(12)

oleo cornbustivel: 83

S

6.000 ~

0,10 E1

+ 0,36 E2

S

6.000

(13)

Urn outro conjunto de restri~oes, ernbora nao esteja explicitado na formula~ao
do problema, diz respeito aos valores de E 1 e E2, que devern ser valores nao
negativos:
petroleo #1:

E1

~

0

(14)

petroleo #2:

E2

~

0

(15)

Tais vanaveis devern ser positivas, pois nao tern sentido ter uma taxa de
produ~ao negativa.

5.2 Resolu~io do Problema Utilizando

um Metodo

Matematico

o

problema proposto pode ser resolvido atraves do uso de Pro~ao

Linear, como apresentado por Edgar e Himmelblau(1988).
A dimensao do problema pode ser reduzida, eJirninado-seas vanaveis 81, 82,
83 e 84 atraves de restri~oes de igualdade, deixando apenas duas va.naveis
independentes E 1 e E2. A fun~ao de produ~ao pode ser reduzida da seguinte maneira:
Produ~ao total

=

=

(36) (0,80 El

+ 0,44 E2)

+ (24) (0,05 El

+

0,10 E2)

+ (21) (0,10 El

+

0,36 E2)

+ (10) (0,05 El

+

0,10 E2)

(32,6 El

+

26,8 E2)/dia

A Fun~ao Objetivo, ap6s subtrair

0

custo de material e custo de

processamento, e:

No caso das restri~oes, se por alguma razao fossem permitidos valores
negativos, deveria ser aplicado urn procedimento de transfo~ao

linear para

converter esses valores em novos valores nao negativos. Isso e necessano para
resolver

0

problema atraves do metodo de Progr~ao

Linear. Assim, a declar~ao

formal do problema de Programa~ao Linear esta completa, consistindo das Eqs (11)
a (16).
Sera feita uma ilustr~ao grafica do procedimento, consistindo de tres passos:
• Tr~ar as restri~oes no plano EI-E2.
• Determinar a regiao de factibilidade para E 1 e E2 (aqueles valores de E 1 e
E2 que satisfazem todas as restri~oes).
• Encontrar

0

ponto sobre a borda da regiao de factibilidade que maximiza a

fun~ao objetivo, atraves do exame das interse~oes das restri~oes; a
inclina~ao da fun~ao objetivo I(E) = e, onde e e urn parametro que indica
diferentes valores de

f,

pode indicar quais as interse~oes sao mais

favoraveis.
A figura 39 define a regiao de factibilidade para

0

problema exemplo atraves

dos limites das restri~oes A, B e C. A area hachurada, que e a regiao factivel que
satisfaz todas as restri~oes, e convexa.
A figura 40 e uma amplia~ao da regiao factive~ com sobreposi~ao da F.G.
sobre seus contomos.

A

medida que EI e E2 se tomam maiores, a F.G. aurnenta;

entretanto, nao e possivel ter uma produ~ao ilimitada, devido
restri~oes do problema. Nesse contexto, deve-se encontrar

0

00

conjunto de

myel maximo de

produ~ao, que tamoom satis~a as restri~oes. Come~ando com E 1=E2=O, deslizando
ao longo da restri~ao E2=O (00 longo do eixo EI). Pode-se aurnentar a F.G. ate a
interse~ao da restri~ao A com E2=O. Agora, percorrendo a restri~ao A, M urn
aumento de F.G. ao longo desse caminho.

60
50

0,80E1+0,44E2524.000

(A)

40

0,05E1+0,10E252.000

(B)

30

0,10E1+0,36E2 56.000

(C)

20

10

30 - ....

......
......

......
......

f= 8,1E1+10,8E2

~286.740
..

......

Edgar e Himmelblau (1988) destacam que a aruilise da F.O., para ver quais as
direfYoes levam a urn aumento do seu valor, e muito util na resolufY30 de problemas
atraves

de ProgramafYao Linear. A figura 40 identifica tres linhas tracejadas,

correspondendo

a tres niveis diferentes de crescimento desse valor. Em cada caso, a

equafYaopara 0 contomo do desempenho e 1=8,1El +10,8E2. Cada linha identifica os
possiveis valores de El e E2 que dao esse desempenho, identificados pelos circulos
numerados de 1 a 4. A visualizafYao dos valores crescentes de desempenho e ficil a
partir do gr8.:fico.A figura 40 mostra que 0 valor otimo da F.O. ocorre no vertice da
regiao factive~ com desempenho

= fl.

Pode-se verificar que 0 valor otimo, conforme indica 0 circulo nUmero 1,
ocorre aproximadamente em:

El ~26.000
E2~ 7.000
Os valores exatos para E 1 e E2 83.0 encontrados a partir da resolufYao das
inequafYoes(11) e (12) como equafYoes:

0,80El + 0,44E2

=

0,05El + 0,10E2

= 2.000

o resultado
El

24.000

desse caIculo e:
= 26.200

E2 = 6.900
F.O

=

8.1El + 10.8E2

=

$286.700

Portanto, 0 valor otimo para a F.O., ou seja, 0 desempenho otimo do sistema
e $286.700. Esse valor sera usado para comparafYao de resultados obtidos atraves do
metodo de simulafYaoapoiada por AG proposto.

Aqui, a utiliza~ao de Progr~ao

Linear foi possivel devido Ii simplicidade

do exemplo apresentado. Com urn exemplo mais complexo, a Progr~ao

Linear se

toma inviavel, sendo necessaria a aplic~ao de outros metodos de resolu~ao de

5.3 Resolu~io do Problema Atraves de Simula~io Apoiada
porAG

ri(El,E2)=
0,5El+E2

81
gasolina

querosene

oleo comb.

ferramenta, hem como as restri~oes impostas ao problema em questao. Na figura 44
sao apresentados resultados computacionais, com 50 individuos na pop~ao

e 10

ger~oes.
Tamrem foram determinados como valores limite de validade para as entradas
El e E2 os intervalos [0, 30.000] e [ 0, 10.000], respectivamente.
Esses resultados foram obtidos em dois segundos, e a qualidade da solu~ao
encontrada pelo AG foi muito satisfat6ria, considerando

0

contexto de sistemas

complexos. A solu~ao encontrada pelo AG foi El=26.190,17 e E2=6.898,87. 0 valor
da F.O. considerando essas entradas foi $286.648,09.

Na figura 45, que mostra a evolu~ao do melhor individuo durante
evolutivo no que se refere

a produ~ao

de querosene (82).

0

processo

I
I

M'dladaG~

O••• mpanho

do molhor IndlYiduo

5.4 Analise Comparativa de Resultados Computacionais

disso, a tabela apresenta as legendas referentes a v~ao

no tamanbo da pop~ao.

Tabela 4 - Legenciausada nos Graficos de .Aruilisede Resultados

D AG com taxa de cruzamento igual ale taxa de mut~ao igual a 0,001
II AG com taxa de cruzamento igual ale taxa de mutayao exponencial
II AG com cruzamento analitico e taxa de mut~ao igual a 0,001
II AG com cruzamento analitico e taxa de mu~ao exponencial
~

Resultados considerando pop~ao

de 10 individuos

HI

Resultados considerando pop~ao

de 50 individuos

[IIIll] Resuhados considerando pop~ao
II Resultados considerando pop~ao

de 100 individuos
de 200 individuos

A tabela 5 apresenta urn resurno dos testes realizados, considerando 0 valor do
desempenho, ou cia F.O., e

0

tempo de processamento em cada execuyao. A partir

desse quadro, foram feitos anAlisese graficos, comparando os resultados por partes,
considerando a qualidade ciasoluyao eo tempo de processamento. 0 objetivo dessas
comp~oes

e

mostrar que a proposta do Simulador apoiado pelo AG proposto

apresenta melhores resultados na maioria das vezes, tanto em re~ao Ii qualidade cia
soluyoo quanto emre~oo ao tempo de execuyao.
Todos os testes feitos seguiram a configurayao do valor dos genes El e E2
variando entre 0 e 10.000 e 0 e 30.000, respectivamente. Para cada configur~ao
foram executados dez testes, sendo que foi considerado
media dos resuhados.

0

valor mais pr6ximo cia

Tabela 5 - Resultados da Sim~ao

Apoiada por AG variando as Implementa~oes

dos Operadores Geneticos

10
ge~oes
50

valor
---------

tempo

ger~oes
100

10
gera~oes

illillillill

50

.. --------

valor

$278.147

__ .. _- ---------------

tempo
.... _ ....

$283.003
---------------

tempo

2s

valor

_ ....... _----

__

.•. - ..... _---

..

ger~oes
100
ger~oes
10
ger~oes
50
g~oes

[llll]]

100
ger~oes
500
ge~oes
1000
ger~oes
500

II

ge~oes
1000
ger~oes

tempo
valor

$276.793

2s

$277.383

$275.280

3s

3s

$285.349
_-_
3s

---------------- --------------- ------_

$280.218
------_ .•. -------2s
$284.612

tempo
valor

_ .•. __ ..... _---

.•..••.•........•........•.•.•.•

$285.393

_ ...... _ ... _---------

tempo

31s

valor

$285.110

_--

.........

.••.••.•....

valor

$285.594

_-- ---

.....

_----- .. _--

tempo

584s

valor
_tempo

-_ ..... _ .. _--- ...... - ...

- ........

..........

$285.891
1032s

...... _---

$285.240

_-- .. ... _-------_

528s

...

$285.735

_ ... _ .............•..••.••.. _ .. _-

-_

....•..•.

$286.112

----------- .. _---

_--_

.•.

--_

$286.315
621s

.•..••.•.

•..•.••...

$285.752

----------_

$285.854

_--

1095s

$286.378

...... --------

...... __ ........

577s

.•.

_ .. _-

263s

---------- .•.... _ .•.... -_

338s

$286.521
... -- ......

$285.494
$285.984
.......• _- ... _ ...... ---------_-134s
132s

$285.471

.. _ .....

$286.354
.... _-_ ... _ ... _---29s

-----_

260s

-_ ..... _------_

_-

......

_-- ----- .... _---

432s

...........

__

.•...

15s

$284.556
...........

----_

4s

29s

148s

$285.185

.. _-----

---- .•. --- .•.

15s

$284.855

... _-----_

$285.499

.•. --------

4s

_--------

.....

$286.175
---------------14s

$284.358
------

$284.196

.•. _

.......

14s

------ ...... --------

146s

tempo
------

......•..•.

_--------

30s

...... _----- ... - ... _-------------

valor

__

.. - .. - ......

$280.841

15s

----_ ... _---

... __ .•.

$286.404
---------------7s

... - ... _ ...

$285.219

.•.

26s

tempo

$284.666

...... -- .. ----

9s

$284.457
---------------4s

$284.294

tempo
valor

_----

4s
--_

$284.360
---------------2s

7s

$284.852

.•. _--_ ... ----- ...........

.•.•....•.

$279.296
---- .. - ..... _-_
28

...........

----------------

valor

---_

.•.

Is

8s

.•. __ ....•. ...

$283.954

--------------_

Is

tempo

"'_

Os

Os

$281.996
$282.962
-------_ .•. _ .•. _-- -------------_
15s
15s

-_ .•.

$278.636

_- .•. ---------------

---------------

$282.549

--- .....

-_ ...... - .. - .................

$277.763

3s

valor

$270.764

--------------

----------------

$283.942
------

2s

----_

- ..

ls

tempo
•.•..•..•..•

ger~oes

.. ------

Is

valor
----------

~

$276.462

$278.004
.•. .•. -- .•. ----

II

II

II

D

$285.716
_-_ .•..•. 292s

.•.•..•..•..•..•..•..•.

$286.358
_- ........
566s

-_ .. _- .... _

.•..•..•.

Tamrem pode-se observar que,
nfunero de ger~oes aumentavam,

0

Ii medida

0

0

tamanho da popula~ao e

0

desvio padrao das solu~oes encontradas em carla

uma das baterias de testes realiz.adas diminuiu,
em buscar a solu~ao 6tima para

em que

0

que vem enfatizar a tendencia do AG

problema.

Inicialmente foi testada a implement~ao do AG com taxa de muta~ao fixa em
0,001, seguin do a sugestao de Goldberg (1989) para
operador cruzamento

e 0 operador

0

valor dessa taxa. Alem disso,

padrao, com taxa de cruzamento igual aI,

0

ou

seja, todos os elementos da popula~ao de pais sofrem cruzamento. Os resultados
obtidos

apresentados na tabela 6.

88.0

D

D

D

10 gera~oes

$278.004

$283.003

$284.852

50 ger~oes

$283.942

$282.549

$284.294

100 gera~oes

$278.147

$281.996

$285.393

A arnilise desses resultados pode ser vista na figura 47. Pode-se observar que,
independente do nfunero de gera~oes, sempre os resultados com popula~ao de 100
individuos
sua vez

88.0

88.0

melhores que os resultados com popula~ao de 50 individuos, que por

melhores que os resultados com popula~ao de 10 individuos. 0 aumento

no nfunero de gera~oes

000

implicou em uma meIhora na qualidade da solu~ao, sendo

288,000
286,000
284,000
o 282,000

.c

IS 280,000

t

: 278,000
D
Q

276,000
274,000
272,000
270,000

Figura 47 - Qualidade das Solu~oes com AG com Taxa de Cruzamento Fixa e Taxa
de Mut~ao Fixa

Tabela 7 - Resultados Computacionais do AG com Taxa de Muta~ao Exponencial e
Cruzamento Padrao

UIID

288,000
286,000
284,000
o 282,000

~

i

280,000

I
I)

278,000

i
Q

276,000
274,000
272,000
270,000

Figura 48 - Qualidade das Solu~oes com AG com Taxa de Cruzamento Fixa e Taxa
de Muta~ao Exponencial

Tabela 8 - Resuhados Computacionais do AG com Taxa de Muta~ao Fixa e
Cruzamento Analitico

288,000
286,000
284,000
o 282,000
~
; 280,000

i

: 278,000
CI
Q

276,000
274,000
272,000
270,000

Figura 49 - QuaIidadedas Solu~oescom AG com Cruzamento Analitico e Taxa de

Muta~ao Fixa

Tabela 9 - Resuhados Computacionais do AG com Taxa de Mu~ao

Cruzamento Analitico

Exponencial e

288,000
286,000
284,000
o

282,000

.A:

i

280,000

I

278,000

i
G

Q

276,000
274,000
272,000
270,000

Figura 50 - Qualidade das Solu~oescom AG com Cruzamento Analitico e Taxa de

Muta~ao Fixa

pode ser vista na figura 51. 0 gnifico mostra que, mesmo em uma popu1a~ao

mut~ao exponencial e cruzamento analitico, apresenta qualidade de solu~ao superior

Tabela 10 - Resultados Computacionais
Popula((ao com 10 Individuos

D

de Cada Implementa((ao do AG com

~

~

~

10 gera((oes

$278.004

$276.462

$270.764

$278.636

50 gefa((oes

$283.942

$277.763

$276.793

$283.954

100 gera((oes

$278.147

$277.383

$275.280

$285.349

288,000
286,000
284,000
Q

282,000

.I:

i

280,000

I
I)

278,000

t
Q

276,000
274,000
272,000
270,000

uma popula((ao com 50 individuos. No gnifico da figura 52 pode-se perceber a mesma
tendencia dos resultados da arullise anterior, entretanto, a qualidade das solu((oes
encontradas pelo AG proposto

e

maior, considerando esse tamanho de popula((ao.

Tabela 11 - Resultados Computacionais de Carla Implemen~ao

do AG com

PopulafYaocom 50 Individuos

D

]

10 ger~oes

$283.003

$280.218

$279.296

$284.360

50 gerafYoes

$282.549

$284.612

$284.666

$286.404

100 gerafYoes

$281.996

$282.962

$280.841

$286.175

282,000

I
., 280,000

E

I
Q

278,000
276,000
274,000

Tabela 12 - Resultados Computacionais de Carla Implement~ao do AG com
Pop~ao com 100 Individuos

D

DIIII

$284.852

$284.457

$284.358

$285.499

50 ger~Oes

$284.294

$285.219

$285.735

$286.112

lOOg~oes

$285.393

$284.196

$284.556

$286.354

286,000
284,000

1282.000
:

DIID

10g~oes

288,000

t

mm

280,000

• 278,000

Q

276,000
274,000

outro lado, 0 AG proposto apresenta uma tendencia mais acentuada para alcan~ar urn
conjunto melhor de solu~oes,
nfunero de ge~oes.

a medida

que aurnenta

0

tamanho da pop~ao

e

0

Esses resultados vem confirmar a validade da proposta de AG

apresentada.
Entretanto, alguns fatores influenciam negativamente a busca pela melhor
solu~ao, a partir de uma certa con:fi~ao.
homogeneidade da pop~ao

Tais fatores estao relacionados

a

a partir de urn certo momento do processo evolutivo,

que, de certa maneira, causam uma sa~ao

no processo, impedindo a melhora na

qualidade da solu~ao. Esse problema aparece em todas as con:figura~oes de AG
estudadas, variando apenas

0

momento em que come~am a acontecer. Essa v~ao

depende dos operadores usados, principalmente

0

operador muta~ao. Pode-se

perceher que tal problema, de queda na qualidade da solu~ao, e hem menor, alem de
aparecer hem mais tarde, no AG proposto, com mut~ao exponencial. Isso pode ser
entendido como sendo a caracteristica da mut~ao
genetica, evitando que

0

de provocar a diversidade

processo evolutivo rapidamente convirja para solu~oes

sub6timas.

5.4.2 Anailise do Tempo de Execu~ao

Para aruilisede tempo de processamento, foram comparados os resultados do
AG proposto (com muta~ao exponencial e cruzamento analitico) e os resultados de
cada uma da implement~oes feitas.
A primeira compar~ao feita foi do AG proposto, com taxa de mu~ao
exponencial e cruzamento analitico, e do AG tradicional, com taxa de mut89ao e de

cruzamento fixas. Inicialmente,

0

que se esperava era que

menor tempo de processamento, visto que

0

0

AG proposto tivesse urn.

operador muta'tao

e aplicado

urn.nfunero

maior de vezes.
A tabela 13 mostra os resultados das duas implementa.;oes, considerando
popula.;oes com 10 individuos, 50 individuos e 100 individuos.
As figura 54, 55 e 56 mostr~

respectivamente,

a aruilise do tempo de

processamento dessas implementa.;oes, considerando vanos tamanhos de popula'tao.
Quando
nao

0

tempo de execu'tao de uma determinada configura.;ao

e desenhado

e igual

no gnlfico.

D
~

illillI]

mIl]

II

10 gera'toes

Is

Os

50 gera'toes

2s

2s

100 gera.;oes

3s

3s

10 gera'toes

2s

2s

50 gera'toes

8s

7s

100 gera'toes

15s

14s

10 gera'toes

4s

4s

50 gera'toes

26s

15s

100 gera'toes

31s

29s

a zero, ele

-.,
~

~ 1.5
G

•••

Figura 54 - Tempo de Processamento do AG Tradicional e do AG Proposto com
Popu1a~ao de 10 Individuos
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Figura 55 - Tempo de Processamento do AG Tradicional e do AG Proposto com
Pop~ao
de 50 Individuos

:E 20

I

.:: 15

Figura 56 - Tempo de Processamento do AG Tradicional e do AG Proposto com
Popula~ao de 100 Individuos

iguais sofrem cruzamento,

0

que acarreta maior tempo de processamento.

A

medida

Tabela 14 - Tempos de Processamento do AG com taxa de muta¢o exponencial e
taxa de cruzamento :fixae do AG proposto

II
~

T::Ti;
[ill]

mm

II

10 ger~oes

Is

Os

50 gera~es

Is

2s

100 gera~oes

3s

3s

10 ger~oes

2s

2s

50 ge~oes

7s

7s

100 gera~oes

15s

14s

10 ger~oes

4s

4s

50 ger~oes

15s

15s

100 gera~oes

30s

29s

Figura 57 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Muta~ao Exponencial e
Taxa de Cruzamento Fixa e do AG Proposto com Pop~ao
de 10 Individuos
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Figura 58 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Mut~ao Exponencial e
Taxa de Cruzamento Fixa e do AG Proposto com Popula~ de 50 Individuos

Figura 59 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Mut~ao Exponencial e

Taxa de Cruzamento Fixa e do AG Proposto com Pop~ao

de 100 Individuos

Tabela 15 - Tempos de Processamento do AG com taxa de mut~ao :fixa e
cruzamento analitico e do AG proposto
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Figura 60 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Mu~ao Fixa e

Cruzamento Analitico e do AG Proposto com Pop~ao

de 10 Individuos
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Figura 61 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Muta~ Fixa e
Cruzamento Analitico e do AG Proposto com Pop~
de 50 Individuos

Figura 62 - Tempo de Processamento do AG com Taxa de Muta~o Fixa e
Cruzamento Analitico e do AG Proposto com Pop~ao
de 100 Individuos

Tabela 16 - Tempos de Processamento considerando POP~Oes
individuos, e 500 e 1000 ger~oes

filII)

m

de 100 e 500

D

II

II

II

5OOg~oes

146s
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134s

132s

1000 ge~oes

528s

432s

2608

263s

500 ger~oes

584s

621s

338s

292s

1000 ge~oes

1032s

1095s

577s

566s

Os grcificosdas figura 63 e 64 mostram a analise de desempenho de cada
implement~ao.
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Figura 64 - Tempo de Processamento Considerando 500 Individuos na Pop~ao

Esses resultados evidenciam que

0

AG proposto apresenta vantagens sobre

qualquer outra implement~ao estudada, principalmente sobre 0 AG tradicional, 0 que
valida sua proposta como apoio a sim~ao

de sistemas complexos.

Considerando a simplicidade do exemplo estudado, fica claro que nao e
necessano uma pop~ao

maior que 50 individuos e mais do que I0 ger~oes para

obter uma boa solu~ao, como apresentado anteriormente. Entretanto,
apresentado foi simplificado, para permitir a comp~ao
da tecnica de sim~ao

0

sistema aqui

dos resultados da aplic~ao

apoiada por AG proposta com os resultados 6timos obtidos

atraves da tecnica de Programa~ao Linear. Em sistemas reais, cuja complexidade se
toma urn problema de dificil equacionamento, Jones (1993) sugere que sejam
definidos tamanho da popula~ao igual a 200 individuos e nfunero de ge~oes
1000. Com essa confi~ao,
apresentadas,

0

igual a

e considerando os resultados das aruilises aqui

metodo de sim~ao

apoiada por AG aqui proposto se mostra a

melhor o~ao para resolu~ao do problema considerado, tanto em termos de qualidade
da solu~ao quanto em termos de tempo de processamento.

5.5 Analise da Aplicabilidade da Tecnica

Neste capitulo foi apresentado urn exemplo simplificado da modelagem do
problema do balanceamento e produ~ao de uma refinaria de petr6leo, baseada em urn
grafo dirigido, onde pode ser constatada a aplicabilidade da tecnica de sim~ao
apoiada por AG na resolu~ao de problemas complexos.

Para a aplica~aode AG no apoio a sim~o,
resuhados computacionais, considerando
v~oes

0

foram apresentados e analisados

exemplo de modelagem descrito e

na implement~ao do AG.
A partir das a.ruilisesfeitas, pode-se constatar que

0

Simulador apoiado pelo

AG proposto apresentou meJhoresresultados na maioria das vezes, tanto em re~ao

a

qualidade da solu~ao quanto em rela~ao ao tempo de execu~ao.
Para cada con:figura~ao foram executados dez testes, sendo que foi
considerado 0 valor mais pr6ximo da media dos resuhados.
Tambem pode-se observar que, a medida em que 0 tamanho da pop~ao

e0

nfunero de ger~oes aurnentavam, 0 desvio padrao das solu~oes encontradas em cada
uma das baterias de testes realizadas diminuiu, 0 que enfatiza a tendencia do AG em
buscar a solu~ao 6tima para 0 problema.
A implement~ao do AG proposto apresentou uma tendencia mais acentuada
para alcan~arurn conjunto meJhorde solu~oes, a medida que 0 tamanho da popula~ao
e

0

nfunero de ger~oes aurnentaram. Esses resultado confirmam a validade da

proposta de AG apresentada.
Alem disso, como
cresce

0

0

tempo de processamento e crescente,

tamanho da pop~ao

e

0

a medida em que

nfunero de gera~oes, pode-se fazer uma

composi~ao de tempo versus qualidade da solu~ao que, nesse estudo de caso, pode
ser de 50 individuosna pop~ao

e 50 ger~oes.

Apesar do AG nem sempre encontrar a solu~ao 6tima para

0

problema, ele

sempre encontra uma solu~ao satisfat6ria, 0 que e aceitavel quando se considera urn
problema complexo.

Existem tecnicas de busca exatas, que dao a solu~ao otima. Entretanto, esses
metodos convencionais muitas vezes DaO se aplicam a problemas complexos. 0
tratamento das restri~oes e dificultado, aurnentando a complexidade, e ate
inviabilizando a implement~ao. Em AG, a cada restri~ao do problema, apenas

0

c31culodo desempenho de cada individuo e modificado, sem que a implementa~ao da
tecnica se tome mais complexa.
Portanto, uma ferramenta computacional baseada em AG para sim~ao

de

sistemas complexos e urn apoio extremamente importante para os projetistas de tais
sistemas, uma vez que AG pode contomar

0

problema relacionado a complexidade do

sistema modelado, e analisar os dados de entrada e de saida automaticamente,
hoorando 0 projetista de tal tarefa.

Capitulo 6

Conclusoes

Dma das grandes dificuldades na ut~ao
ferramenta para auxiIiar no projeto e ope~ao
modelos de sim~ao

da sim~ao

como uma

de sistemas complexos e que os

baseados em metodos tradicionais sao incapazes de gerar uma

solu~ao otima por si so. Esses modelos devem ser suportados por urn modulo gerador
dos dados de entrada e urn modulo de aruilise dos dados gerados pela sim~ao.
Tanto os dados de entrada quanto os resultados da sim~ao,

como destacou Pidd

(1994), sao dificeis de serem gerados e interpretados.
Algoritmo Genetico (AG) foi apresentado aqui como uma alternativa para
ge~ao

e aruilise dos dados de sim~ao.

AG, sendo uma tecnica de Inteligencia

Artificial, que trabalha na base da tentativa e erro e, utilizando aruilisede desempenho
e operadores geneticos para gerar solu~oes, usa

0

conceito de retroalimen~ao

erro, aprendendo a produzir solu~oes carla vez melhores.

do

Sendo assim, 0 AG pode ser usado para h1>erar

0

projetista da tarefa de arullise

dos dados de entrada e dos dados de saida da sim~ao,
mais dificil, quando

88.0

que corresponde

a tarefa

aplicadas tecnicas convencionais de arullise de dados de

sim~ao.

Considerando que a sim~ao

de sistemas complexos se torna inviavel sem

urn suporte de avalia~ao de resultados para selecionar os dados de entrada e anaHsar
os dados de saida gerados no processo de simula~ao, alem de exigir urn apoio
computacional efetivo, foi apresentada uma proposta de ut~ao
a sim~ao

de AG para apoiar

de sistemas complexos, juntamente com uma ferramenta computacional

aplicando a tecnica proposta na sim~ao
A ut~ao

de sistemas.

do AG, dentro do processo proposto, e exatamente na ger~ao de

dados para sim~ao

e na aruilise dos dados gerados pela sim~ao,

cuidando da

retroalimen~ao do simulador com novos dados de entrada, de acordo com a aruilise
feita dos dados gerados pela sim~ao.
A ferramenta computacional foi desenvolvida e apresentada como uma versao
prot6tipo, com

0

objetivo de mostrar a viabilidade da aplic~ao da tecnica de AG no

apoio a tarefa de ger~ao e aruilisede dados de sim~ao

de sistemas complexos.

Esse trabalho poderia ter sido desenvolvido utilizando urn simulador comercial
generico, tais como ARENA ou AutoMode. Entretanto, por razoes de tempo e
recursos financeiros escassos, optou-se pelo desenvolvimento de urn simulador

simples, que permitisse a realiza~ao de experimentos, visando testar e mostrar a
potencialidade do AG como suporte efetivo na tarefa de sim~ao.
Para a implement~ao da tecnica proposta, atraves do desenvolvimento da
ferramenta, foram elaboradas interfaces amigaveis, em urn ambiente computacional
avan~ado, e utiJizadas estruturas de dados dinfunicas, visando, futuramente, uma
expansao do escopo dessa ferramenta.
Tambem foram desenvolvidas v~oes

dos operadores geneticos, como a

muta~ao exponencial e 0 cruzamento analitico, visando aurnentar a eficiencia do AG.
Vma politica de ~ao

robusta foi apresentada, garantindo a factibilidade

da solu~ao encontrada pelo AG proposto.
Foi apresentado urn exemplo de aplica~ao do AG no processo de simula~ao,
atraves da modelagem e sim~ao

de urn sistema complexo simplificado, com

solu~ao otima conhecida atraves do metodo de pro~ao

linear. Dessa maneira, os

resultados obtidos com a aplic~ao do metodo proposto puderam ser comparados
com a solu~ao otima, gerando analises de desempenho e eficacia do processo.
Foi apresentado urn exemplo simplificado da modelagem do problema do
balanceamento e produ~ao de uma refinaria de petroleo, baseada em urn grafo
dirigido, onde p6de ser constatada a aplicabilidade da tecnica de sim~ao

apoiada

por AG na resolu~o de problemas complexos, atraves da gera~ao dos dados de
entrada para sim~ao

e analise dos dados gerados pela sim~ao.

As atividades desenvolvidas durante a re~ao

deste trabalho serviram de

base para a public~ao de quatro artigos: urn estudo da aplic~ao de AG ao problema
do corte de barras, em Freitas et at. (1993); proposta de ut~ao

de urn AG para

resolu~ao do problema do balanceamento de cargas, em Freitas et at. (1994); estudo
da aplicabilidade de AG na sim~ao

de sistemas complexos, em Silva; Kirner

(1996); e a apresent~ao do prototipo da ferramenta baseada em AG para sim~ao
de sistemas complexos, em Silva et aI. (1996). Alern dos artigos, foram publicados urn
relatorio tecnico, em Santos et aI. (1995), e os seguintes resurnos em congressos de
inic~ao cientifica: Carpinetti; Anacleto (1993), Santos; Anacleto (1994), Carpinetti;
Anacleto (1994), Aluizio; Silva (1995), Miranda; Silva (1995), Miranda et aI. (1995),
Aluizio; Silva (1996), Miranda; Silva (1996), Aluizio et al. (1996).

6.2 Principais Contribui~oes

Este trabalho apresentou e avaliou a aplicabilidade da tecnica de AG no apoio

a

sim~ao

de sistemas complexos. TaI estudo contnbuiu para a especific~ao e

proposta de ut~ao
dados de sim~ao.

de uma certa con:fi~ao

de AG na ger~ao e aruilise de

A partir dessa proposta, foram desenvolvidas e apresentadas as

seguintes contnbui~oes:
• Urn esquema de ut~ao

de AG acoplado a urn simulador, que permite, de forma

clara e simples, 0 entendimento com re~ao
processo de sim~ao,

a contnbui~ao que 0 AG pode

gerando os dados para

0

dar ao

simulador e analisando os dados

gerados pela sim~ao.
• Urn ambiente computacional gnifico baseado em AG para sim~ao
complexos.

de sistemas

a simula~ao,

Para a aplic~ao de AG no apoio
resuhados

computacionais,

considerando

0

foram apresentados e ana1isados

exemplo de modelagem descrito,

solu~ao atraves de urn metodo matematico exato, e v~oes

na implemen~ao

sua
do

AG.
A partir das arullises feitas, p6de-se constatar que

0

SimAG - simulador

apoiado por AG - apresentou melhores resultados na maioria das vezes, tanto em

a qualidade

re~ao

da solu~ao quanto em re~ao

comparado com as outras implemen~oes
Para
considerado

cada
0

con:figur~ao

foram

ao tempo de execu~ao, quando

de AG estudadas.
executados

dez testes,

sendo

que

foi

valor mais pr6ximo da media dos resultados.

Tamrem p6de-se observar que,
nfunero de ge~oes

aurnentavam,

0

a medida

A implement~ao

0

tamanho da pop~ao

e

0

0

que enfutiza a tendencia do AG em

problema.

do AG proposto apresentou uma tendencia mais acentuada

para alcan~ar conjunto melhor de solu~oes,
nfunero de ge~oes

0

desvio padrao das solu~oes encontradas em cada

uma das baterias de testes reaJizadas diminuiu,
buscar a solu~ao 6tima para

em que

a medida

que

0

tamanho da pop~ao

e

0

aurnentaram. Esses resuhado confirmam a validade da proposta

de AG apresentada.
Entretanto, alguns fatores influenciaram negativamente na busca pela melhor
solu~ao, a partir de uma certa co~ao,
solu~ao.

Tais fatores

estao

relacionados

gerando uma queda na qualidade da
ao problema

da homogeneidade

da

pop~ao,
sa~ao

a partir de urn certo momenta do processo evolutivo, causando uma
no processo, impedindo a melhora na qualidade da solu~ao. Esse problema

aparece em todas as configura~oes de AG estudadas, estando relacionado com
problemas de limites do desempenho, mais especificamente com

0

problema de

fina)jza~aolenta, abordado no capitulo de revisao do AG.
Entretanto, tal problema, de queda na qualidade da solu~ao, foi hem menor,
alem de ter aparecido hem mais tarde, no AG proposto, com mut~ao exponencial e
cruzamento analitico. Isso pode ser entendido como sendo a caracteristica da muta~ao
de provocar a diversidade genetica, evitando que

0

processo evolutivo rapidamente

convirja para solu~oes sub6timas.
Para solucionar

0

problema de fiDa1j7.a~aolenta, os operadores aplicados

devem ser melhor estudados e aprimorados, principalmente

0

operador sel~ao e

0

operador mut~ao, como sugere Beasley et al. (l993a).
Alem disso, como
cresce

0

0

tempo de processamento e crescente,

tamanho da popula~ao e

0

nUmero de ge~oes,

a medida em que

pode-se fazer uma

composi~ao de tempo versus qualidade da solu~ao, na tentativa de otimizar, nao sO 0
sistema em questa<>,mas tambem 0 tempo para a resolu~ao desse problema.
Como

0

AG, na maioria das vezes, encontra uma solu~ao quase otima, tal

resultado e aceitavel e interessante, quando se considera urn problema complexo. Para
esse tipo de problema, os metodos convencionais muitas vezes nao se aplicam, pois
existe urn grande nUmerode restri~oes matematicas. 0 tratamento dessas restri~oes e
dificultado, aurnentando a complexidade ou inviabilizando a implement~ao. Com
AG, isso nao acontece, ou seja, a sua implementa~aonao se torna mais complexa.
Utilizando a tecnica de AG, pode-se caminhar para a solu~ao otima, sem
necessidade de analise mais detalhada dos dados de sim~ao.

0 AG faz a

realiment~ao dos dados de entrada a partir da aruilisede desempenho com os dados
de saida, sem precisar de maiores conhecimentos sobre 0 dominio do problema.
Portanto, pOde-se verificar a generalidade e a aplicabilidade da tecnica de AG
para apoiar

0

processo de sim~ao

solu~ao otima ou quase otima para

de sistemas complexos, e ainda obter uma
0

problema,

0

que nem sempre e possivel com

metodos exatos convencionais.
Assim, uma ferramenta computacional baseada em AG para sim~ao

de

sistemas complexos e urn apoio extremamente importante para os projetistas de tais
sistemas, urn uma vez que AG pode contornar

0

problema relacionado com a

complexidade do sistema modelado, e analisar os dados de entrada e de saida
automaticamente, h"berando0 projetista de tal tarefa e de possiveis erros nessa aruilise.

Como parte dos trabalhos futuros,

0

escopo da ferramenta para sim~ao

sistemas complexos apoiada por AG devera ser ampliado,
modelagem e sim~ao

0

de

que permitira a

de sistemas maiores, com maior nUmero de componentes.

Isso se fani atraves do uso de estruturas de dados mais complexas para representar

0

sistema como urn grafo, considerando urn nUmero qualquer de arcos de entrada em
cada no do grafo, e urn nUmeroqualquer de arcos de saidas.
Ta.t:nbem serao desenvolvidos novos operadores geneticos, tais como inversao
e cruzamento multiponto, que deverao ficar armazenados em uma base de dados de
operadores. 0 uswirio, entao, conhecendo urn pouco do dominio do problema em

questao, podera escolher os operadores geneticos mais apropriados para resolu~ao de
tal s~ao.

Se for de seu interesse,

usuano podeni tambem definir novos

0

operadores geneticos, que serao incluidos nessa base de dados.
Alem disso, a fun~ao objetivo considerada podera ser qualquer ~ao,

e nao

apenas fun~oes lineares.
Conseqiientemente,

0

modulo de visualjza~ao dever3. utilizar recursos de

computa~ao gnifica para poder mostrar ao usuarlo

0

comportamento dessas fun~oes

em gnificos tridimensionais ou n-dimensionais.
Tambem sera estudada uma forma de explorar as caracteristicas intrinsecas de
paralelismo da tecnica de AG, atraves do uso de redes de computadores, seguindo
sugestao feita por Srivastava et al. (1994). Tal estudo tem por objetivo tornar mais
rapido

0

processo de busca da solu~ao para

0

problema em questao, atraves do uso

de uma abordagem distnouida na implement~ao do AG.
Outro aspecto a ser explorado sera 0 uso de Realidade Virtual no processo de
simula~ao. Essa ferramenta, acoplada
~ao

a

sim~ao

do processo simulado, mostrando

Utilizando recursos de realidade virtual,

0

0

do modelo, devera permitir a

sistema em urn. ambiente tridimensional.

projetista podera navegar nesse ambiente

tridimensional referente ao exemplo modelado fisicamente.
Esse m6dulo permitira a constru~ao do ambiente virtual referente ao exemplo
simulado, viabiJizando0 controle de variaveis, a aruilisede resultados, e a visuaJiza~ao
tridimensional. Isso dara ao projetista de sistemas complexos urn. apoio gratico efetivo
com a possibilidade de uso de recursos de realidade virtual e multimidia.
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