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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
Abordagens para Problemas de Otimização de Função Multimodal (POFMM) podem ser divididas em várias classes, quais 

sejam: (1) abordagens para localizar apenas uma solução global, (2) abordagens para localizar todas as soluções 

globais e (3) abordagens para localizar todas as soluções (globais ou locais) de um dado POFMM, independentemente do 

valor da função para essas soluções. Em POFMM, a localização de cada solução pode ser feita sequencial 

ou simultaneamente. Em abordagens baseadas em enxames para POFMM, cada solução do POFMM representa um ponto 

no domínio da função. A desejável atração simultânea dos integrantes do enxame dessas soluções é um desafio 

para qualquer algoritmo de otimização. Adicionalmente, a localização simultânea de várias soluções de um POFMM sem a 

necessidade do custosos ajustes de parâmetros do algoritmo é uma questão ainda em aberto para problemas de otimização. 

 

Neste trabalho, a abordagem baseada no comportamento de cardumes para otimização de função unimodal - Fish School 

Search (FSS) é adaptada para localizar simultanemente múltiplas soluções (globais ou locais) de POFMM. Para a nova 

abordagem, chamada Density based Fish School Search (dFSS), foram criados dois novos operadores em relação ao FSS: 

Operador de Memória ou Afinidade e Operador de Divisão do Cardume. Adicionalmente, os Operadores de Movimento 

Individual, de Alimentação, Coletivo Instintivo e Coletivo Volitivo sofreram modificações com o objetivo de: (1) permitir a 

divisão do cardume em subcardumes e (2) preservar os subcardumes criados nas regiões correspondentes aos 

seus respectivos valores ótimos. O dFSS, ao final do processo de busca, oferece como resposta ao usuário o conjunto de 

todos os valores ótimos encontrados para um dado POFMM. 

O desempenho do dFSS foi avaliado para três cenários: (1) para um conjunto de funções de teste com duas dimensões e um 

número finito de soluções, o desempenho do dFSS é comparado ao desempenho das abordagens baseadas em 

exames para POFMM NichePSO e GSO em função da quantidade de entidades e do número de iterações do algoritmo; (2) 

para funções de teste com descontinuidade e com infinitas soluções, é avaliado o comportamento de 

convergência do dFSS para diferentes regiões no domínio dessas funções; e (3) para POFMM com mais de duas dimensões, 

o desempenho do dFSS é avaliado e comparado ao desempenho das abordagens NichePSO e GSO em função do número de 

dimensões do POFFM, do número de entidades e do número de iterações do algoritmo. 

Os resultados apresentados mostraram que o desempenho do dFSS foi superior ao desempenho dos algoritmos NichePSO e 

GSO para todas as funções de teste. Adicionalmente, o dFSS é capaz de lidar com funções com descontinuidade bem 

como com funções que possuem uma quantidade infinita de soluções. Por fim, para POFMM com mais de duas dimensões, 

o dFSS é capaz de localizar uma quantidade relativamete grande de soluções sem a necessidade do ajuste de 

parâmetros. 


