
 
 
 

 
 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 58 

Mestrado em Engenharia de Computação 

 

Aluna:  LUMADAIARA DO NASCIMENTO VITORINO 
Título: An Operator based on Artificial Bees to Generate 

Diversity for Particle Swarm Optimization.  

Orientador: Prof. Carmelo José Albanez Bastos Filho 
Data-hora: 25/07/2012  (09:00 h) 

 

Local: Escola Politécnica de Pernambuco – SALA  I-4     

 
 



 
 

Título: Um An Operator based on Artificial Bees to Generate Diversity for Particle Swarm Optimization.  
 

RESUMO: A área de Inteligência de enxames se tornou uma das áreas de pesquisa da inteligência computacional que mais 

se expandiu nos últimos anos. Esses algoritmos são geralmente usados para otimização e busca, e normalmente 

apresentam mecanismos para simultaneamente representar sucesso, garantir convergência e manter a diversidade. O 

algoritmo otimização por enxames de particulas (PSO) utiliza a melhor posição no espaço de busca e intensifica a busca em 

determinadas regiões mais promissoras. Por outro lado, o algoritmo de otimização por colméias artificiais (ABC) utiliza o 

conceito de fontes de alimento, as quais as abelhas exploram e caso não hajam melhorias de qualidade, elas vão buscar 

novas fontes de alimento. Estes algoritmos apresentam excelente habilidades para resolver problemas complexos, 

contudo muitos perdem a sua eficiência quanto aplicados em problemas de alta dimensionalidade, por exemplo com 1000 

variáveis de decisão. Diante deste cenário, combinar algoritmos de inteligência de enxames pode ser uma alternativa para 

resolver problemas complexos de alta dimensionalidade. Nesta dissertação, a proposta é combinar o algoritmo PSO com 

comportamento adaptativo, que possui um bom mecanismo de convergência, com o ABC, com a sua capacidade de 

manter a diversidade. Esse algoritmo combinado é chamado de Adaptive Bee and Particle Swarm Optimization (ABPSO). O 

desempenho do algoritmo ABPSO foi avaliado utilizando as funções de teste apresentadas no CEC’10. Foram analisadas  

convergência, diversidade e escalabilidade. Também foram realizadas comparações com outras técnicas de inteligência de 

enxames presentes na literatura. Os resultados indicam que o desempenho do ABPSO foi superior principalmente em 

espaços de busca de alta dimensionalidade. 

 


