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Título: Paralelização de Algoritmos de Otimização baseados em Cardumes através de Unidades de Processamento Gráfico 

  

RESUMO: 

Busca por cardumes (FSS, Fish School Search) é uma técnica de inteligência computacional usada para resolver problemas de otimização em 

espaços de busca com alta dimensionalidade e não estruturados (não possui informação prévia). Essa técnica é inspirada no comportamento 

social de cardumes e cada peixe representa uma possível solução para o problema, conforme sua posição no espaço de busca. Durante a 

execução do algoritmo, os peixes ajustam suas posições e pesos de acordo com os operadores de movimentação (movimento individual, 

coletivo-instintivo e coletivo-volitivo) e de alimentação, respectivamente, tendo no peso um indicativo de sucesso durante a execução do 

algoritmo. O peso representa a memória inata de cada peixe. FSS é uma técnica inerentemente paralela fazendo com que a aptidão possa ser 

avaliada para cada peixe individualmente, sendo naturalmente adequado para implementações em plataformas paralelas. Nos últimos anos, o 

uso de Unidades de Processamento Gráfico (GPU, Graphic Processing Units) tem sido proposto para algumas aplicações de computação de 

propósito geral, como por exemplo simulações de física, engenharia espacial, mercado financeiro, processamento de audio e vídeo. A 

utilização das GPUs vem se mostrando bastante vantajosa em aplicações que requerem computação paralela intensiva. Com este intuito foi 

criada pela NVIDIA uma plataforma chamada CUDA para o desenvolvimento de aplicações de propósito geral com processamento paralelo em 

GPUs. Esta plataforma possui diversos recursos que permitem configurar blocos de dados em memória e processá-los ao mesmo tempo em 

paralelo, obtendo um desempenho muito superior a um processamento realizado de forma sequencial. CUDA também possui técnicas de 

otimização de processamento, o que permite realizar também processamento paralelo em múltiplos dispositivos gráficos, fazendo com que 

uma quantidade maior de dados seja analisada com alto desempenho. Nesta dissertação é proposta uma análise de como adaptar o algoritmo 

original do FSS utilizando os benefícios da computação paralela. Esta versão foi nomeada de pFSS (parallel Fish School Search). Além de 

mostrar a viabilidade dessa abordagem, em comparação com o processamento executando em CPU, também é analisado o desempenho em 

termos de tempo de execução e convergência da função objetivo em modos de processamento síncrono e assíncrono. Com a utilização das 

técnicas de otimização existentes em CUDA, mostra-se que foi possível aumentar o desempenho do algoritmo em comparação com o 

processamento sequencial e o processamento paralelo realizado inicialmente. Também houve uma análise sobre o impacto da utilização de 

múltiplas GPUs na execução do algoritmo em simulações através de funções de teste com alta dimensionalidade. Os resultados desta análise 

mostram que o pFSS obtém alto ganho de desempenho sem perder qualidade nos resultados, minimizando os tempos de execução obtidos 

pelo FSS original executado em CPU. 

 


