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RESUMO: 

Os problemas de otimização existentes no mundo real são geralmente dinâmicos. Dessa forma, o conjunto de soluções pode, e nesses casos deve, mudar ao longo do 
tempo. Alguns exemplos desses problemas são: controle de tráfego aéreo, roteamento em redes de telecomunicações, visão computacional, treinamento de redes neurais, 
planejamento de tráfego urbano, entre outros. No caso de roteamento em redes de telecomunicações, por exemplo, podem ocorrer mudanças na topologia da rede 
durante seu funcionamento (queda ou inserção de um enlace) e/ou alteração substancial nas requisições de tráfego. Com isso, nesses cenários, as tabelas de roteamento 
entre os nós devem ser constantemente otimizadas durante o funcionamento da rede. Já em planejamento de tráfego urbano, um caminho para um dado destino pode ser 
bom num instante de tempo e ruim em outro, dependendo da intensidade de tráfego nos possíveis caminhos alternativos. Descrever a dinâmica no processo de otimização 
desses problemas é uma atividade complexa. As técnicas de otimização para esses problemas devem funcionar sem a necessidade de conhecimento prévio sobre o espaço 
de soluções e sobre a sua dinâmica de mudanças, já que na maior parte dos casos é difícil prever quando estas mudanças Irão ocorrer.  

Na área de inteligência de enxames existem técnicas bem sucedidas em otimização de problemas complexos; são os algoritmos de otimização por enxames de partículas 
(PSO - Particle Swarm Optimization). Como, à princípio, eles foram projetados para tratar problemas estáticos, quando são usados em problemas dinâmicos, os algoritmos 
baseados em PSO apresentam algumas restrições tais como: baixa capacidade de gerar diversidade e baixa velocidade de mudança de modo de operação (i.e. comutar de 
busca em profundidade para busca em largura). Isso ocorre porque o enxame converge rapidamente para uma região de um ótimo global (ou local), levando à redução da 
diversidade da população de agentes no processo de busca. Ou seja, após uma mudança no ambiente, o enxame não apresenta diversidade para explorá-lo em busca novas 
soluções.  

De forma complementar, outro algoritmo de otimização baseado em população, o de busca por cardumes (FSS - Fish School Search), possui a habilidade de auto-regular a 
granularidade da busca utilizando um dos seus operadores chamado movimento coletivo volitivo. Assim, o FSS é capaz de contrair ou expandir o cardume dependendo do 
seu sucesso ou falha, respectivamente.  

Neste trabalho de pesquisa, é proposta a utilização do operador volitivo do FSS no PSO como um mecanismo adicional para a necessária geração de diversidade em 
problemas de otimização quando os ambientes forem dinâmicos. O algoritmo híbrido desenvolvido foi chamado de PSO Volitivo. Adicionalmente, o operador volitivo do 
FSS foi testado em duas outras variações do PSO: PSO Heterogêneo (HPSO - Heterogeneous PSO) e o ClanPSO, que é uma abordagem colaborativa com múltiplos enxames. 
Os resultados mostram que, o uso do operador volitivo nos algoritmos baseados em PSO, provê um ganho de desempenho substancial em otimização de problemas 
dinâmicos, superando outros algoritmos desenvolvidos para o mesmo objetivo. Além disso, o operador volitivo foi suficiente para gerar a necessária diversidade para o 
PSO, dispensando a necessidade de reinicialização de partículas, que é uma prática popular para geração de diversidade. Com nossa abordagem, evitamos essa perda de 
informação periódica do espaço de busca. 

 


