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R E S U M O

Encontrar uma solução para um problema de otimização envolve buscar bons resulta-
dos em um espaço de soluções. Essa tarefa é computacionalmente muito custosa, pois
lida com eficiência e robustez. A utilização de meta-heurísticas se enquadra na cate-
goria de métodos empregados para a resolução desses problemas. Com isso torna-se
importante um ajuste apropriado dos parâmetros da meta-heurística. Essa tarefa é
considerada difícil, visto que existem diferenças entre as naturezas dos parâmetros.
De modo a resolver esse problema de ajuste, esta pesquisa desenvolveu o Bayesian
Network Tuning (BNT). Um método para calibrar parâmetros de meta-heurísticas, uti-
lizando estratégias estocásticas e adaptativas, que utilizam a informações estatísticas
de dependência entre diferentes parâmetros com uma técnica de busca por agrupa-
mento. Desta forma, pretende-se desenvolver um método de ajuste de parâmetros
eficiente com base na metodologia dos Algoritmos de Estimação de Distribuição,
para auxiliar meta-heurísticas na resolução de problemas de otimização. Foram rea-
lizadas duas validações. A primeira, com o uso do AClib para o comparativo com
outros calibradores em cenários diversificados. Na segunda validação, realizou-se um
caso de estudo do método proposto sobre a meta-heurística Biased Random-Key Gene-
tic Algorithm (BRKGA) para resolver o Problema de Empacotamento 1D (BPP 1D).
Em ambos os resultados, o BNT mostrou-se competitivo e robusto em comparação a
outros métodos encontrados na literatura.

A B S T R A C T

Finding a solution to an optimization problem involves looking for good results in
a solution space. This task is computationally very costly, as it handles efficiently
and robustly. The use of meta-heuristics falls into the category of methods used to
solve these problems. Therefore, an appropriate adjustment of the metaheuristic pa-
rameters becomes important. This task is considered difficult, as there are differences
between the nature of the parameters. To solve this tuning problem, this research
developed the Bayesian Network Tuning (BNT). A method to tuning meta-heuristic
parameters, using stochastic and adaptive strategies, which use statistical informa-
tion of dependence between different parameters with a cluster search technique.
Thus, it is intended to develop an efficient parameter tuning method based on the
methodology of Distribution Estimation Algorithms, to assist meta-heuristics in sol-
ving optimization problems. Two validations were performed. The first, using AClib
to compare with other tuning methods in different scenarios. In the second vali-
dation, a case study of the proposed method was carried out on the meta-heuristic
Biased Random-Key Genetic Algorithm (BRKGA) to solve the 1D Packaging Problem
(BPP 1D). In both results, BNT was competitive and robust compared to other tuning
methods found in the literature.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

O desenvolvimento de métodos para encontrar soluções ótimas em problemas de oti-

mização é um dos grandes desafios nos últimos anos. Destacam-se alguns problemas,

como: planejamento/programação da produção, roteamento em rede de computado-

res, armazenamento de dados, entre outros.

Para esses problemas, em muitos casos, é aceitável encontrar uma solução viável

e com boa qualidade que auxilie no processo de tomada de decisão. Dessa forma,

as meta-heurísticas são projetadas para solucionar essas categorias de problemas de

otimização. Elas possuem um conjunto de parâmetros que influenciam diretamente

no tempo e no custo computacional para encontrar uma solução ideal.

Muitas meta-heurísticas desenvolvidas por diversos pesquisadores conseguem bons

resultados aplicados a certos problemas, enquanto em outros, os resultados são ra-

zoáveis ou demonstram possuir pouca eficiência. Essa baixa eficiência decorre de

vários fatores, sendo que um desses fatores é uma boa configuração dos parâmetros

iniciais [48].

A escolha da configuração de parâmetros adequada torna-se uma importante ca-

racterística para o desenvolvimento de algoritmos de otimização que, em geral, são

projetados para serem flexíveis e genéricos de modo a contemplar aplicações varia-

das. A seleção dessas configurações, em muitos casos, é realizada manualmente ou

adaptada heuristicamente em tempo de execução, contudo sem a devida experimen-

tação que dê suporte à configuração utilizada. Assim, a seleção equivocada desses

parâmetros pode fazer com que o algoritmo permaneça estagnado em uma solução

ótima local. No pior caso, pode não ser possível encontrar uma solução de qualidade

no final do tempo de execução. A tarefa de encontrar essas configurações adequadas

para o problema recebe o nome de calibração de parâmetros. A calibração tem sido

estudada de diversas formas na literatura [2, 8, 48].
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Encontrar os parâmetros adequados para um determinado algoritmo é uma ques-

tão relevante em diversas áreas, como Pesquisa Operacional, Programação Restrita

e Inteligência Artificial. Dessa forma, a configuração de parâmetros não é nada ex-

clusivo de algoritmos de otimização, mas também é muito utilizada em problemas

de decisão, assim como na área de aprendizado de máquina. Na área de aprendi-

zado de máquinas, destacam-se, por exemplo, o desenvolvimento de algoritmos de

aprendizado para meta-learning, que visam à realização de treinamentos, tendo como

produto final a criação de um modelo robusto para o algoritmo abordado. Além

disso, costuma-se utilizar o termo hiper-parâmetro [19, 72, 84, 88] para definir os

parâmetros do algoritmo para ajuste de parâmetros. Um ajuste inadequado pode im-

plicar na demora do aprendizado do modelo, com a finalidade de minimizar o erro

total de treinamento.

É importante então delimitar, nesse contexto, que a calibração de parâmetros (di-

ferente de um simples ajuste) vai estar relacionada ao desenvolvimento de meta-

heurísticas para a configuração de parâmetros de algoritmos (outras meta-heurísticas).

Segundo estudos realizados por Hunter et al. [48], além das meta-heurísticas, mui-

tos softwares comerciais também usam parâmetros para direcionar o funcionamento

dos mecanismos de busca, como no caso do CPLEX, um dos softwares mais conhe-

cidos na área de otimização. Na versão 12.6.3 do CPLEX, existe em torno de 198

parâmetros que influenciam o mecanismo de busca do solver, assim como o seu de-

sempenho e comportamento [1]. Outros solvers, como o Auto-Weka, possuem 786

parâmetros a serem calibrados [106].

Outro fator importante é a dificuldade de obter parâmetros que assegurem adquirir

uma boa eficácia de execução para resolver diferentes tipos de problemas, pois ge-

ralmente esses parâmetros dependem da natureza do cenário envolvido e de alguns

casos de exemplares (instâncias) do problema.

A busca de configurações ideais tem levado vários pesquisadores a investigarem

alternativas algorítmicas com finalidade de automatizar esse processo. Considerando

esse contexto, várias estratégias robustas foram desenvolvidas. Assim, conforme são

ajustados os parâmetros, pode-se dividir as estratégias de calibração em:
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• off-line: os parâmetros das meta-heurísticas são configurados antes da iniciali-

zação do algoritmo e mantêm-se constantes até o final de sua execução.

• on-line: os parâmetros das meta-heurísticas são configurados de forma adapta-

tiva durante o processo de execução do algoritmo. O que vai guiar a estratégia,

não são os exemplares de parâmetros, e sim as metodologias adaptativas.

A estratégia off-line possui um alto custo computacional, mas pelo fato de ser apli-

cada em cada instância ou grupo de instâncias de um problema, é possível garantir

robustez. A parametrização on-line é destinada para resolver geralmente uma única

instância, tipicamente grande e complexa, de um problema [14].

Ambas as estratégias se mostram atraentes. Todavia a ideia desta pesquisa é li-

dar com a situação de resolver um número grande de instâncias de um problema,

de modo que os dados adquiridos sejam comparados com os resultados de outros

calibradores off-lines na literatura. Com isso, a estratégia off-line é abordada nessa

pesquisa.

Muitos calibradores off-lines tentam encontrar bons parâmetros em um tempo acei-

tável de execução. A realização de uma análise do contexto do problema e do al-

goritmo calibrado, indicando as possíveis relações dos parâmetros com o cenário

abordado, pode auxiliar na busca de parâmetros ideais. Contudo, realizar essa aná-

lise pode ser uma tarefa complexa e demandar muito esforço por parte do projetista

do algoritmo, tornando-se um grande desafio na elaboração de meta-heurísticas para

diversos cenários de problemas.

Esse desafio tem levado vários pesquisadores a propor diferentes técnicas para

a calibração de parâmetros, através do desenvolvimento de novas meta-heurísticas

(ou adaptação das que já existem). Desse modo, é válido ressaltar algumas aborda-

gens para a resolução de problemas de otimização, que podem ser mescladas nesse

contexto, com a finalidade de obter maior eficiência na calibração de parâmetros de

meta-heurísticas. Dentre as diferentes técnicas abordadas na literatura, destacam-se

os Algoritmos de Estimação de Distribuição (Estimation Distribution Algorithm (EDA))

[43, 61, 62, 68].
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Os EDAs são abordagens que conseguem criar, de forma automática, um modelo es-

tatístico do cenário do problema, considerando as relações entre os elementos envol-

vidos (variáveis, estratégias, entre outros) no contexto tratado. Eles utilizam modelos

estocásticos para representar um conjunto de instâncias, implicando em uma aná-

lise mais eficaz na tomada de decisões, com mudanças mais dinâmicas e eficientes,

dado que é possível verificar as dependências estatísticas entre parâmetros (no caso

de usar calibradores), reduzindo dessa forma o custo computacional. Além disso, a

análise do cenário torna-se relevante para inferir conclusões mais significativas sobre

o comportamento da meta-heurística calibrada.

Outro fato importante a ser percebido é que no caso dos calibradores off-lines, um

limite de tempo para encontrar parâmetros é crucial, visto que a avaliação de um

parâmetro está diretamente relacionada com os valores de custos fornecidos pela exe-

cução da meta-heurística sobre um conjunto de instâncias. Nesse caso, é importante

desenvolver metodologias que possuam baixo custo computacional ou produzam

uma busca eficiente. No caso dos EDAs, a criação do modelo demanda certo custo

computacional. Dessa forma, o uso de melhorias pode auxiliar na busca por resulta-

dos mais eficientes. Podem-se destacar nesse caso a aplicação de uma metodologia

adaptativa e uma metodologia de agrupamento.

Uma parte adaptativa poderia fazer com que o calibrador conseguisse inferir um

determinado custo para o parâmetro sem precisar executar todas as instâncias do con-

junto, possibilitando menos tempo computacional para avaliação e maior aderência

de informações no modelo.

A detecção de regiões promissoras em agrupamentos possibilita a utilização de

algoritmos especializados ou heurísticas específicas para busca local. Em geral, um

otimizador local é um potente intensificador de busca [105] que possui a capacidade

de encontrar um ótimo local a partir de uma solução de referência.

Nota-se que é possível utilizar uma técnica de agrupamento com o EDA para inten-

sificação de busca local em algoritmos de calibração de parâmetros. Os modelos es-

tocásticos permitem deduzir informações de forma dinâmica através de uma análise

estatística sobre o desempenho do algoritmo em determinadas regiões. Desta forma,

é possível estabelecer uma grande afinidade entre agrupamentos e o EDA. Um dos
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EDAs que pode-se destacar é o Bayesian Optimization Algorithm (BOA). O BOA utiliza

uma Rede Bayesiana (RB) para guiar o processo de busca de boas soluções. O modelo

da rede é bastante robusto e pode ser aplicado em diferentes tipos de parâmetros.

É importante destacar que os algoritmos de calibração também possuem parâme-

tros a serem calibrados. Com isso, desenvolver uma forma adaptativa do método,

em que os parâmetros são ajustados em tempo de execução, torna-se um ponto cru-

cial para o calibrador, pois isso pode criar uma dependência subjetiva por parte do

pesquisador na busca por bons parâmetros.

1.1 objetivos

O objetivo principal dessa pesquisa é desenvolver um método off-line eficiente utili-

zando EDA com metodologias adaptativas e de agrupamento, considerando os quesi-

tos de tempo computacional e qualidade da solução, com a finalidade de desenvolver

um método de calibração de parâmetros para auxiliar meta-heurísticas na resolução

de problemas de otimização.

Os objetivos específicos da pesquisa são:

• Desenvolvimento de um framework para calibração de parâmetros de meta-

heurísticas;

• Fornecimento de um modelo estatístico como resultado que indique a depen-

dência entre parâmetros;

• Proporcionar um método com parâmetros adaptativos, ou seja, não possua a

necessidade de ajuste manual dos valores dos parâmetros do calibrador.

Sendo assim, esta pesquisa foca no desenvolvimento de um calibrador que utilize

a RB gerada pelo BOA, com um controle adaptativo e busca local por agrupamento,

para encontrar configurações de parâmetros eficientes. Esse calibrador é nomeado

Bayesian Network Tuning (BNT).
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Dessa forma, visa-se a aplicação do calibrador off-line de forma eficiente utilizando

a representação do problema com os modelos estocásticos que auxilie na intensifica-

ção da busca de melhores configurações de parâmetros.

1.2 contribuições da pesquisa

Uma contribuição dessa pesquisa está no fato de que a configuração de parâmetros

é um fator crucial no desenvolvimento de meta-heurísticas. A automatização dessa

tarefa tem várias implicações, como, por exemplo, a redução do tempo de execução

e a possibilidade de encontrar melhores resultados na maior parte das vezes em que

o algoritmo é executado, em comparação à calibração manual de parâmetros. Além

disso, podem-se realizar estudos comparativos mais precisos entre diferentes algorit-

mos, visto que é provável ocorrer o caso em que um algoritmo tem o desempenho

melhor que outros, simplesmente pelo fato de ter escolhido as configurações certas

para um determinado problema. Por isso, desenvolver métodos de calibração cada

vez mais eficientes é um fator determinante para auxiliar as meta-heurísticas na solu-

ção de problemas.

Outro fator importante é o fornecimento de uma metodologia que seja fácil de

ser configurada e usada por pesquisadores no desenvolvimento de meta-heurísticas

para a solução de diferentes tipos de problemas. Conforme a pesquisa bibliográfica

realizada neste trabalho, o BNT é o primeiro calibrador que usa informações geradas

por uma Rede Bayesiana para inferir os valores dos parâmetros e identificar quais

são as principais dependências entre parâmetros que auxiliem a busca de boas confi-

gurações.

As principais vantagens do BNT são:

• Uso de Redes Bayesianas;

• Ajuste adaptativos de parâmetros;

• Realização de agrupamentos;

• Geração de um modelo estatístico como resultado.
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Com isso, espera-se alcançar os seguintes resultados:

• Análise estatística mais precisa, considerando informações adicionais dos mo-

delos estocásticos gerados;

• Novas abordagens de geração adaptativa para calibração das configurações do

algoritmo;

• Criação de um grafo de dependências que auxilie o ajuste de cada parâmetro;

• Redução de custo computacional em relação ao número de iterações necessárias

para a execução por parte da meta-heurística calibrada.

1.3 estruturação dos tópicos

Este documento está estruturado em seis capítulos. Depois desse capítulo de introdu-

ção, no Capítulo 2 são apresentados alguns conceitos e fundamentos teóricos impor-

tantes sobre algoritmos para a calibração de parâmetros. Além disso, são descritos

alguns métodos populares bem como o que está sendo desenvolvido de forma re-

cente na área. São introduzidas também algumas abordagens teóricas sobre EDA, mos-

trando alguns exemplos existentes na literatura. Além disso, são delimitadas quais

metodologias de calibradores e EDAs são utilizadas.

O Capítulo 3 descreve a contribuição da pesquisa para a calibração de parâmetros

de meta-heurísticas, mostrando a estrutura e o funcionamento do calibrador BNT, des-

crevendo como o EDA em conjunto com as melhorias adaptativas e de agrupamento

podem ser aplicadas à calibração de parâmetros.

O Capítulo 4 apresenta como o BNT foi configurado, seguido dos resultados en-

contrados e das análises da proposta, em comparação com calibradores conhecidos

na literatura. Para isso, foi utilizado o framework AClib, que possui um conjunto de

calibradores e meta-heurísticas pré-definidas para testes. Um estudo de caso também

é apresentado para reforçar as contribuições do BNT.
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Por último, no Capítulo 5 são descritas as conclusões da utilização do calibrador

proposto. Além disso, são apresentados alguns direcionamentos futuros, explicando

algumas melhorias na metodologia e usabilidade do novo método.



2
F U N D A M E N TA Ç Ã O T E Ó R I C A

Muitos desenvolvedores de algoritmos ignoram a abordagem de calibração automá-

tica na produção de meta-heurísticas. Essa abordagem pode resultar em erros de

análises em resultados, visto que, por causa de algum parâmetro mal ajustado, pode-

se concluir equivocadamente que o algoritmo não conseguiu oferecer bons resultados

para determinados problemas. Para amenizar esse cenário, normalmente recorre-se

a executar o método proposto na resolução de vários tipos de problemas distintos,

mostrando a eficiência dos resultados de forma indutiva.

A desconsideração de uma estratégia para a configuração de parâmetros é também

muito custosa para o pesquisador, pois as informações sobre a influência de um parâ-

metro sobre um determinado cenário, nem sempre são claras. O desenvolvimento de

estratégias automáticas pode estabelecer modelos robustos que tratam esses fatores.

O uso de estratégias automáticas, contudo, pode resultar em uma especialização

das informações fornecidas pelas instâncias treinadas, ou seja, caso o pesquisador

apresente uma instância original para a meta-heurística calibrada com os parâmetros

já ajustados, as informações tratadas pelo calibrador podem deixar de ser relevantes.

Devido à existência de cenários extremamente complexos de serem modelados e

o risco de especialização da informação, o uso de meta-heurísticas para calibração

oferecem grande vantagem (robustez) quando aplicadas sobre cenários desconheci-

dos. Com isso, a abordagem de utilizar meta-heurísticas para ajustes de parâmetros

é normalmente apropriada para evitar especializações de informações, visto que são

independentes do algoritmo alvo. Assim, a partir de um contexto predefinido com

meta-heurísticas e instâncias distintas, o algoritmo consegue sugerir ao menos al-

guma combinação de parâmetros que resolva o problema de forma eficaz. O uso de

calibradores off-lines encaixam-se perfeitamente nesse contexto, pois eles são indepen-

dentes do algoritmo calibrado.

9
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A utilização de meta-heurísticas para a calibração permite estabelecer um cenário

hierárquico, dado que o calibrador é distinto do algoritmo alvo, que, por sua vez,

também difere do problema a ser resolvido. É importante ressaltar que o calibrador

em questão normalmente é uma meta-heurística utilizada para ajustar parâmetros de

outras meta-heurísticas (algoritmo alvo).

A visualização do cenário geral da calibração pode ser visto em três camadas dis-

tintas como mostrado na Figura 1. A camada mais baixa da hierarquia constitui o

problema abordado, enquanto a camada do algoritmo representa o método que terá

os parâmetros ajustados, ou seja, a meta-heurística calibrada. O calibrador fica na

camada superior, o qual avalia a qualidade da solução obtida com uma determinada

configuração de parâmetros fornecidos pela segunda camada [99]. Essa abordagem

em camadas permite uma melhor visualização do processo de calibração por meta-

heurísticas.

O fluxo de controle na Figura 1a indica o cenário de execução quando é utilizado

um calibrador. Durante o processo de execução das etapas, o fluxo de informação,

apontado pela Figura 1b, mostra a qualidade (avaliação) obtida de cada camada.

Essa avaliação de qualidade é primordial para analisar o desempenho da calibração.

A qualidade da solução é mensurada geralmente pela função objetivo do problema,

enquanto a qualidade do algoritmo é determinada por uma métrica definida pelo

algoritmo do calibrador.

Figura 1: Visão hierárquica do cenário de calibração de parâmetros

(a) Fluxo de Controle (b) Fluxo da informação
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Algumas características dos parâmetros do algoritmo calibrado são muito impor-

tantes no processo de calibração. Essas características estão diretamente relacionadas

com o funcionamento e a quantidade de parâmetros do cenário, de modo a garantir

qualidade nos resultados. Em alguns casos, o ajuste de um único parâmetro pode

ocasionar um grande impacto no desempenho da estratégia de algum algoritmo. Fre-

quentemente não é possível obter a informação a “priori” dessas características, di-

ficultando assim o processo de encontrar bons valores para os parâmetros. Nesse

caso, como já foram citados, os EDAs tornam-se relevantes para avaliar e extrair essas

informações.

Em seguida a abordagem teórica desse capítulo é dividida em algumas seções.

A Seção 2.1 contextualiza as principais características envolvendo definições para a

calibração de parâmetros. A Seção 2.2 mostra o resumo de alguns calibradores off-

lines encontrados na literatura, bem como demonstra seus comportamentos e suas

limitações considerando as características apontadas. O levantamento teórico sobre

os EDAs na Seção 2.3 é importante para validar o motivo da escolha de determinado

modelo no processo de calibração, evidenciando suas peculiaridades, vantagens e

possíveis desvantagens.

2.1 definições no cenário de calibração

É importante estabelecer algumas definições no contexto de calibração, com a finali-

dade de melhor compreender o comportamento dos métodos abordados pelos cali-

bradores, assim como avaliar com mais profundidade os parâmetros ajustados.

2.1.1 Tipos de Parâmetros

Pode-se considerar que existem dois tipos de parâmetros a serem otimizados: os pa-

râmetros numéricos e os categóricos. Cada um deles possui características distintas.

É necessário destacar que parâmetros binários são tipos especiais de variáveis que

podem ser interpretados em qualquer uma das duas categorias citadas, ficando a



12 fundamentação teórica

cargo da escolha do projetista do algoritmo, ou então o próprio calibrador deve tra-

tar esse problema. Tudo vai depender do tipo do problema. Por exemplo, podem-se

estabelecer regras aritméticas em parâmetros binários, como as regras da lógica biná-

ria, indicando semelhanças com os parâmetros numéricos. Entretanto, não é possível

estabelecer ordem de grandeza, como o resultado indefinido de true > false, mos-

trando semelhanças com parâmetros simbólicos.

2.1.1.1 Numéricos

A calibração de parâmetros numéricos pode ser relativamente mais simples do que

os categóricos, uma vez que é possível estabelecer uma métrica de distância sobre

os números do modelo. Com isso, os métodos heurísticos podem utilizar-se dessa

métrica para a realização de buscas locais no espaço de soluções.

Uma das desvantagens é o fato de não haver conhecimento preliminar sobre o es-

paço de busca desses parâmetros. Assim não existe a garantia de que possam ou não

ser diferenciáveis em determinados pontos, implicando dessa forma que alguns mé-

todos de estimação podem não funcionar de maneira esperada, como, por exemplo,

os Métodos do Tipo Gradiente para Programação Linear [63].

Essa categoria pode-se ainda ser dividida em parâmetros inteiros e contínuos. Em

alguns casos, o domínio de parâmetros contínuos são particionados em intervalos

discretos com base em alguma regra explícita, auxiliando também na redução de

custo computacional.

2.1.1.2 Simbólicos (Nominais ou Categóricos)

Os parâmetros simbólicos são os mais complexos de serem calibrados. Não é possível

estabelecer de forma elementar uma métrica entre eles, como por exemplo, uma

ordem de magnitude para realizar uma possível comparação de grandeza (maior ou

menor) ou igualdade (iguais ou diferentes). Além disso, não é simples determinar

alguma técnica heurística que guie o algoritmo a evoluir nesse tipo de espaço de

busca – destaca-se aqui a interpolação de valores. Assim, caso haja k valores para

uma variável categórica, então o espaço de busca cresceria igualmente k vezes.
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Outro fator de complexidade é que um parâmetro categórico pode acarretar a exis-

tência de parâmetros dependentes, ou seja, podem ser hierárquicos. Os parâmetros

dependentes vão incrementar a quantidade de parâmetros a serem calibrados pelo

algoritmo, além de um aumento relativo de custo computacional.

Pode-se citar, como exemplo de parâmetros categóricos, o tipo de estratégia ado-

tada para a busca local de algumas meta-heurísticas, ou, então, saber se o algoritmo

vai realizar uma perturbação local na solução selecionada. A escolha da melhor estra-

tégia dependeria do problema escolhido. Outro exemplo, seria a estratégia de seleção

de torneio dos algoritmos genéticos, que implicaria na calibração de dois parâmetros

dependentes: a quantidade de novos indivíduos gerados e a quantidade de sobre-

viventes da competição [99]. Um segundo exemplo seria o solver Auto-Weka que

possui um modelo hierárquico complexo, como mostrado na Figura 2. Esse modelo

complexo faz com que a calibração do Auto-Weka considere 786 parâmetros [106].

Figura 2: Ilustração da hierarquia de parâmetros do Auto-Weka

FONTE: Thornton et al. [106]
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2.1.2 Metodologias para a Calibração

Vários pesquisadores ainda realizam manualmente a calibração de suas meta-heurísticas

[32]. Outros recorrem a analogias para determinar quais parâmetros devem utilizar,

ou seja, buscam na literatura quais os valores recomendados precisam ser configura-

dos para uma determinada meta-heurística. Um dos exemplos bem clássicos disso,

utilizando algoritmos genéticos, pode ser encontrado no trabalho de Grefenstette

[40].

Como mencionado de forma breve no Capítulo 1, os calibradores podem ser clas-

sificados, de acordo com a metodologia adotada, em duas metodologias: on-line e

off-line. Alguns autores utilizam a expressão sintonização de parâmetros (parameter

tuning) para calibradores off-line e controle de parâmetros (parameter control) para ca-

libradores on-line [31, 56].

Em relação à estratégia de controle on-line (utilizada para a modificação dos parâ-

metros iniciais), pode ser classificada em:

• Dinâmica: na atualização dinâmica, as modificações dos parâmetros são execu-

tadas sem considerar o progresso da pesquisa. Isto é, podem ocorrer modifica-

ções ao acaso ou determinísticas;

• Adaptativa: na atualização adaptativa, as modificações dos parâmetros ocorrem

com o progresso da pesquisa, considerando algum mecanismo de memória;

• Auto-adaptativa: na atualização auto-adaptativa, as modificações dos parâme-

tros ocorrem de maneira autônoma com o progresso de busca no espaço de

soluções.

A estratégia de controle de parâmetros não será discutida em profundidade neste

texto. Para esses tipos de ajustes estão enquadrados os algoritmos parameterless [41].

Na abordagem auto-adaptativa, por exemplo, os parâmetros são incorporados na

própria meta-heurística. Por exemplo, as taxas de mutação e de cruzamento são in-

corporadas nos cromossomos dos indivíduos em um algoritmo genético e tratadas

de forma diferenciada no decorrer das iterações. Uma das vantagens desse método
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é a redução de custo computacional por parte de um calibrador externo. Contudo, a

desvantagem disso, é que nem sempre é trivial adaptar a meta-heurística com essas

informações. Além disso, uma representação equivocada pode ocasionar resultados

ruins.

Em relação aos calibradores off-lines, que são o foco desse trabalho, a qualidade

de uma configuração candidata é medida após a execução do calibrador sobre um

número determinado de instâncias. A partir disso, através de uma estratégia definida

pelo método escolhido, ocorre a evolução das soluções candidatas em um número

finito de iterações. As etapas do algoritmo de um calibrador off-line são demonstradas

na Figura 3.

Figura 3: Etapas para calibração off-line.

FONTE: Adaptado de Hutter et al. [48]

Uma estratégia pouco conhecida também é calibração baseada em instância (instance-

specific) [29, 87]. Esse tipo de abordagem adota características do off-line e do on-line.

O método baseia-se em utilizar informações da instância para guiar a forma de avali-

ação do calibrador. Assim, o sistema vai recomendar de forma automática uma con-

figuração de parâmetros considerando as características da instância do problema

em questão. Além disso, as informações de treino são passadas de forma incremen-

tal para as novas instâncias. A execução nesse caso ocorre da mesma forma que no

off-line.

Um dos grandes problemas das estratégias baseadas em instâncias é que nem sem-

pre se torna claro o que deve ser extraído de informações nas instâncias do problema.

Algumas instâncias são compostas por dados que possam influenciar diretamente no

desempenho das meta-heurísticas consideradas.
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2.1.2.1 Modelagens para Calibração

Nessa pesquisa será realizada a distinção de duas modelagens para calibradores,

levando em consideração a natureza da estratégia adotada pelo algoritmo. Elas são:

Model-Free e Model-Based [28]. A categoria de Model-Based consiste em estabelecer um

modelo – por redes de crença [21], por regressão linear, entre outros – com base nas

informações do cenário e dos valores dos parâmetros, que são modificados com o

decorrer das iterações do algoritmo, ou seja, o foco é a atualização desse modelo.

Já a categoria de Model-Free tem foco apenas no melhoramento de um conjunto de

informações, como, por exemplo, a simples atualização da população de soluções

com base em uma regra predeterminada.

O Model-Free realiza o uso frequente dos recursos da incerteza ou de simples meto-

dologias que definem o experimento, como, por exemplo, amostragem quadrática em

planejamentos fatoriais [13]. Normalmente possuem um custo computacional redu-

zido. Por outro lado, dependendo da estratégia adotada, pode-se ter uma eficiência

limitada, devido ao fato de não moldar um conhecimento mais específico do cenário.

2.2 revisão bibliográfica acerca de algoritmos de calibração

Muitas estratégias foram propostas na literatura para encontrar os melhores parâme-

tros de uma meta-heurística. Um das estratégias mais conhecidas é o de força bruta.

Essa estratégia executa o mesmo número de experimentos para cada configuração

de um espaço de soluções. Somente uma parte da informação é armazenada utili-

zando apenas um único vetor com estimativa de desempenho de cada configuração

candidata sobre as diferentes instâncias, cujo tamanho corresponde ao número total

de configurações. Portanto, ela é bem intuitiva para resolver os problemas de sinto-

nização de parâmetros, contudo pode ter um custo computacional muito elevado na

maioria dos casos. Dessa forma, é necessário apresentar algumas estratégias popula-

res e recentes na área de calibração off-line.

Os calibradores utilizados nos testes dessa pesquisa são mostrados com mais deta-

lhes no fim da seção. É preciso destacar que a escolha desses calibradores é devido
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ao fato de sua popularidade por demonstrar uma grande eficiência de aplicações em

problemas de otimização.

Um método off-line bastante conhecido é o F-Race apresentado por Birattari e co-

laboradores [15] com base nos métodos de corrida, com suporte a parâmetros numé-

ricos e simbólicos. Ele utiliza um método de corrida Model-Based juntamente com o

teste de Friedman para selecionar boas configurações. Se o valor do teste excede um

nível de significância, então a hipótese nula é rejeitada, logo existem evidências de

que, pelo menos, uma configuração candidata tem melhor desempenho. Se a hipó-

tese nula for rejeitada, então é aplicado o teste Post hoc de Friedman para avaliar o

desempenho das configurações candidatas considerando o fato de que as variáveis

aleatórias são mutuamente independentes. São realizadas comparações entre pares

de candidatos a fim de descartar aqueles com os piores desempenhos. Esse conjunto

de variáveis recebe o nome de blocos. Além disso, o F-Race assume que as iterações

entre parâmetros sejam lineares. Os candidatos descartados deixam de participar das

próximas gerações do algoritmo. Novas soluções são incrementadas à população com

a saída das anteriores.

Algoritmos de corrida rejeitam de forma ríspida soluções que não são competitivas.

Com isso, o tempo de treino pode ser reduzido de forma significativa uma vez que

essas soluções são descartadas antes da finalização do algoritmo. Por esse motivo,

a corrida é considerada um método "agressivo". Uma implementação mais recente

dele encontra-se disponível na linguagem R, a qual emprega um método iterativo

para auxiliar na busca de parâmetros, chamado de i-Race [65].

O CALIBRA foi apresentado por Adenso-Díaz e Laguna [2]. Ele utiliza uma ma-

triz ortogonal de Taguchi L9(34) [91] para a amostragem de valores. Essa matriz tem

como base um modelo fatorial [73], a qual tenta representar com fidelidade, através

de poucos dados, todo um conjunto de informações significativas num espaço de

soluções. A versão disponibilizada do método1 suporta até 5 parâmetros, mas se-

gundo os autores, pode-se implementar uma versão alternativa do algoritmo para

suportar até 15 parâmetros usando o Taguchi L16(215). Além disso, em cada iteração

1 Só tem suporte para Windows, com o nome de wincalibra. A versão encontra-se no site: http://coruxa.
epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html

http://coruxa.epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html
http://coruxa.epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html
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o algoritmo fixa um parâmetro e trabalha em cima dos restantes. Na primeira fase

do algoritmo, calcula-se o primeiro e terceiro quartil de cada intervalo de parâmetro.

Após isso, realiza-se 2k experimentos com base na melhor e na pior configuração da-

quela iteração. A partir disso é aplicado o teste de Friedman para conseguir o valor

de significância de cada parâmetro, gerando três níveis de configurações. Posterior-

mente realiza-se uma busca local utilizando o Tagushi L9(34) sobre o par de soluções

escolhidas na fase anterior. É verificada se a melhor solução encontrada naquela ite-

ração já está contida na população. Em caso negativo ela é simplesmente adicionada.

Caso contrário o complemento simétrico resultante de pi = li + (ui − pi) é adicio-

nado à população, em que pi é o parâmetro i de um vetor de parâmetros, e os limites

inferiores e superiores são representados respectivamente por li e ui.

O Relevance Estimation and Value Calibration (REVAC) foi apresentado por Eiben e

Nannen [76]. É uma estratégia Model-Free limitada apenas para parâmetros numéri-

cos contínuos. Esse método tenta mostrar a relevância de cada parâmetro utilizando

algumas abordagens de teoria da informação. É um dos poucos calibradores que uti-

lizam a características de um EDA. Uma dessas abordagens é entropia de Shannon

representada pela Equação 1, onde Di(x) é uma função de densidade i-ésimo valor

da variável x, e H(D) é a entropia das funções de densidades.

H(D) = −

∫0
1

Di(x)logDi(x) (1)

Uma distribuição de probabilidade é formada com base nos valores de parâmetros.

O método então tenta estimar o desempenho esperado com base nessa distribuição

e na maximização da entropia de Shannon. A entropia é utilizada no processo como

uma medida de significância de algum parâmetro selecionado. Caso o parâmetro

apresente baixa entropia, significa que existe uma boa influência desse parâmetro no

algoritmo calibrado, uma vez que bons desempenhos são obtidos a partir de baixos

intervalos de valores. Assim, a população do REVAC pode ser representada como

uma matriz, em que as colunas representam as funções de densidade inferidas dos

intervalos de valores adaptativos, e as linhas são os vetores de parâmetros.
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Considerando um vetor de parâmetros x = {x1, x2, . . . , xk}, uma distribuição de

probabilidade conjunta C e um vetor de funções de densidade D = {D1,D2, . . . ,Dk}.

O REVAC maximiza a entropia através do refinamento da distribuição C do vetor D.

Em cada iteração o algoritmo faz o uso dos operadores de mutação e cruzamento

(com pequenas modificações) para a geração de novos indivíduos.

O Gender-based Genetic Algorithm (GGA) é um Model-Free proposto por Ansótegui et

al. [3]. Esse método baseia-se na construção de árvores abstratas, nas quais os vértices

representam variáveis ou parâmetros. O parentesco entre os vértices é previamente

conhecido. Segundo a proposta, a escolha do parceiro pode ter um impacto maior na

qualidade do resultado do que a seleção natural. Cada solução pode ser representada

por uma árvore de variáveis, como mostrado na Figura 4. O símbolo & serve apenas

para a ramificação de nós.

Figura 4: Árvore de variáveis

FONTE: Ansótegui et al. [3]

Primeiramente, é criada aleatoriamente uma população de soluções. Essa popula-

ção é dividida em indivíduos competitivos e não competitivos. Além disso, cada indi-

víduo tem uma idade A, que inicialmente tem valor 1. Na próxima etapa, uma parte

dos indivíduos competitivos é selecionada e pareada com todos os não competitivos

destacados. Cada um dos indivíduos vai representar uma árvore. É realizada uma re-

combinação (cruzamentos) entre partes das árvores dos indivíduos pareados, e então

é gerado um novo indivíduo com idade 0. Após essa etapa, é realizada uma mutação

nas árvores de variáveis. Caso seja uma variável categórica, escolhe-se aleatoriamente

um novo valor em seu domínio. Para variáveis contínuas e inteiras, escolhe-se o novo
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valor de acordo com uma distribuição gaussiana sobre domínio da variável. Por fim

a idade de cada indivíduo é incrementada. Nota-se que é um dos poucos métodos

que tratam variáveis categóricas explicitamente com uma técnica diferenciada.

Outra abordagem seria o uso do Biased Random-Key Genetic Algorithm (BRKGA) para

calibração de parâmetros como foi usado por Caserta e Reiners [17]. O tamanho do ve-

tor de soluções é igual ao número de parâmetros calibrados. Dessa forma o algoritmo

realizaria as estratégias evolutivas (como a mutação) em cima desses parâmetros. É

um algoritmo Model-Free com suporte a qualquer tipo de parâmetros.

Existe também uma abordagem que utiliza Otimização Bayesiana apresentada por

Roman et al. [89]. O algoritmo considera uma função m(x), que calcula a média dos

valores apresentados, e um kernel k(x, x’) modelado por uma distribuição Gaussiana.

Esse kernel infere a correlação entre x e x’ com base no custo obtido pela função obje-

tivo. A função de kernel considerado no artigo é a Matern 5/2. Em cada iteração, essa

função é aplicada na população de configurações para criar modelos probabilísticos.

O modelo escolhido foi o Mallow [18]. Além disso, esse método emprega a metodo-

logia de restart em caso de convergência prematura. Um algoritmo de busca local é

aplicado no melhor indivíduo encontrado em cada geração.

Um calibrador off-line, apresentado por Barbosa e Senne [9], é o Algoritmo de

Corrida Orientada por Heurística (Heuristic Oriented Racing Algorithm (HORA)) para

a calibração. Ele utiliza o Design of Experiments (DOE) – uma abordagem sistemática

que visa à resolução de problemas que requerem a aplicação de princípios e técnicas

para assegurar conclusões objetivas [73] – juntamente com um método de corrida que

emprega um teste não paramétrico de Friedman para avaliar os ciclos de execução do

algoritmo e excluir o conjunto de soluções candidatas com qualidade inferior. Esse

método tenta unir o melhor dessas duas abordagens.

O ParamILS foi proposto por Hutter et al. [48], sendo uma versão modificada do

Iterated Local Search (ILS) para calibração de parâmetros. É considerado um Model-Free

devido à abordagem do ILS. Esse algoritmo utiliza as informações de vizinhança da

configuração encontradas na atual iteração, para melhorar as soluções. Essa informa-

ção de vizinhança considera a variação de apenas um único parâmetro por vez.
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Alguns parâmetros precisam ser configurados antes da execução do ParamILS,

como é mostrado na Tabela 1. Eles são: a quantidade de soluções iniciais R, o nú-

mero de soluções geradas pela perturbação local s, a probabilidade de reiniciar a

busca prestart (serve para sair de ótimos locais) e o número máximo de iterações do

algoritmo max_iter.

Tabela 1: Parâmetros do ParamILS

Parâmetro Descrição

R número de soluções iniciais

s número de soluções geradas

prestart probabilidade de reiniciar a busca

max_iter número máximo de iterações

O ILS explora o espaço de busca de soluções e seleciona a melhor solução desse

espaço ou uma amostra desse grupo de soluções [67]. Um algoritmo de busca local é

aplicado na solução selecionada a fim de gerar novas soluções com melhores custos,

atualizando dessa forma a melhor solução encontrada até o momento. Perturbações,

na solução destacada, podem ser realizadas de forma determinística ou estocástica

[48]. Cada elemento da solução é modificado de forma independente e individual.

Uma característica relevante do ILS é o valor do grau de perturbação de cada ele-

mento, que serve na produção de novas soluções. Caso esse valor seja muito grande,

existe a possibilidade do algoritmo se comportar como um método puramente ale-

atório, levando o algoritmo encontrar soluções finais de baixa qualidade por não

explorar de forma eficiente o espaço de busca. Caso esse valor seja muito pequeno,

corre o risco da pesquisa local retornar um valor previamente visitado [66]. Assim,

esse parâmetro influi essencialmente na qualidade da busca local.

Existem duas versões do calibrador apresentadas por Hutter et al. [48]: o BasicILS

e o FocusedILS. Considerando θ1 e θ2 como duas configurações de parâmetros, am-

bas as versões utilizam uma função chamada better(θ1, θ2), a fim de saber qual das

duas tem melhor a melhor avaliação. A diferença entre as duas abordagens encontra-

se na forma como é medido essa avaliação. No BasicILS é realizada apenas uma

comparação simples de valores. No caso do FocusedILS, é introduzido o conceito

de "dominância". Afirma-se que uma configuração θ1 tem dominância sobre θ2, se
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e somente se, o desempenho médio de θ1 sobre um conjunto de instância n1 é me-

lhor que o desempenho médio de θ2 sobre um conjunto de instância n2. Uma das

vantagens de aplicar o conceito de dominância entre soluções é para evitar o excesso

de calibração (over-tuning), uma vez que as instâncias de treino são selecionadas de

forma adaptativa. Outra vantagem é que também evita o excesso de confiança (over-

confidence) sobre uma determinada configuração, ou seja, não é confiável dizer que

uma configuração θ1 é melhor que θ2 com base em uma simples comparação em

cima de um conjunto fixo de soluções, sendo necessário analisá-las em um contexto

mais genérico (utilizando configurações geradas aleatoriamente sobre a vizinhança).

O calibrador Sequential Model-Based Optimization for General Algorithm Configura-

tion (SMAC) desenvolvido por Hutter et al. [45] usa o Sequential Model-Based Opti-

mization (SMBO) [10, 53] e baseia-se na construção de um modelo de regressão de-

nominado de modelo de superfície de resposta (response surface model) que realiza

previsões de desempenho. O modelo usa os valores das soluções e seus valores de

desempenho para inferir o desempenho das novas soluções. Contudo, o SMBO possui

três limitações importantes:

• Apenas otimiza o desempenho de algoritmos para instâncias únicas;

• Suporta apenas parâmetros numéricos;

• Falta de um mecanismo para encerrar as execuções de algoritmos que possuam

desempenhos insatisfatórios.

O SMAC remove as duas primeiras limitações do SMBO usando um variante do

Sequential Parameter Optimization (SPO) com time-bounded [46, 47] e Random Forests [25].

As Random Forests são um conjunto de árvores de regressão que possuem valores

reais em vez de rótulos de classe em suas folhas. Uma Random Forest é formada por

um conjunto de árvores de regressão B, sendo que cada árvore é construída por n

pontos de dados selecionados de forma aleatória com repetições de todo o conjunto

de dados de treinamento. Para cada ponto de divisão de cada árvore, um subconjunto

aleatório dos parâmetros do algoritmo é considerado elegível para ser dividido com

uma proporção de 5/6 e com a restrição mínima de 10 pontos de dados necessários

por nó.
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A Tabela 2 mostra resumidamente algumas das principais características dos ou-

tros calibradores em relação ao BNT.

Tabela 2: Comparativo de características entre os métodos
CALIBRA PARAMILS i-Race GGA SMAC BNT

Quantidade de parâmetro limitado* ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado
Parâmetros Adaptativos não não não não não sim
Valores dos parâmetros intervalos discretos intervalos intervalos discretos discretos

Geração de Modelo Estatístico não não não não não sim
Configuração do tempo máximo de execução não sim sim sim sim sim

Multi-plataforma não sim sim sim sim sim

O BNT assim como o ParamILS utiliza um conjunto de valores discretos que são

determinados no início da execução do método. Essa discretização está diretamente

relacionada com a criação de vértices na rede Bayesiana, uma vez que o método

proposto cria um rede de dependências entre valores e não entre intervalos. Outro

destaque do BNT, é o fornecimento de um modelo estatístico como resultado além

dos melhores parâmetros gerados. Esse modelo indica as principais dependências

entre parâmetros na busca de melhores configurações para as meta-heurísticas.

2.3 algoritmos de estimação de distribuição

Algoritmos de Estimação de Distribuição (EDA) [43, 61, 62, 68] adotam o recurso de

amostragem e construção de modelos estatísticos com base nas informações do cená-

rio e das características do problema. Com a criação desses modelos, é deduzida uma

estimativa da distribuição de probabilidade que cada elemento possui no modelo.

As estratégias abordadas pelos EDAs conseguem estimar a distribuição de probabi-

lidade das soluções candidatas mais promissoras. A partir da amostragem aleatória

dessa distribuição, novas soluções são geradas e analisadas. Em cada iteração do algo-

ritmo, o conjunto das novas soluções pode ser incorporado à amostragem de forma

iterativa.

Esses modelos estocásticos podem ser atualizados de forma incremental, empre-

gando somente poucas soluções por iteração, ou, em outros casos, conserva um con-

junto explícito de soluções (utilizada em muitos algoritmos evolutivos), fazendo com
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que a população seja preservada ou eliminada completamente nas iterações do algo-

ritmo [12]. O pseudocódigo do EDA é mostrado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo de Estimação de Distribuição

1 P0 = Gerar Aleatoriamente n Indiv í duos

2 Enquanto não a t i n g i r o c r i t é r i o de parada

3 S e l e c i o n a r s indiv í duos , onde s ⩽ n

4 Estimar a d i s t r i b u i ç ão de probabi l idade dos s indiv í duos

5 Gerar novos indiv í duos

6 Agregar os novos indiv í duos na popula ç ão e d e s c a r t a r os

p iores

7 Fim Enquanto

A criação desse modelo permite fazer uma análise das dependências e independên-

cias entre variáveis, permitindo aprimorar parâmetros que induzam uma geração de

descendentes melhor que de seus progenitores [62].

As abordagens que empregam EDA aplicados aos problemas de otimização [82,

110] possuem a pretensão de encontrar boas soluções com menos chamadas à função

objetivo.

Uma das características que diferenciam EDAs, em relação aos outros algoritmos

evolutivos, é como são gerados novos indivíduos em cada iteração. No caso de alguns

algoritmos evolutivos, são utilizados operadores evolutivos (mutação, cruzamento,

entre outros), ou então, a construção de blocos significativos de variáveis que podem

ser fixos ou adaptativos. Os EDAs tentam encontrar de forma explícita a correlação

entre variáveis.

A estimação dessas correlações para a criação do modelo, frequentemente é uma

tarefa muita complicada, pois é complexo de determinar, na maioria das vezes, a

dependência entre variáveis.

Entender a topologia do modelo adotado é crucial para analisar o comportamento

da estratégia aplicada a um determinado cenário. Dessa forma, é importante desta-

car alguns modelos probabilísticos conhecidos e apontar suas conformidades com o

cenário abordado, que nesse caso é o de calibração de parâmetros. Esse levantamento
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também consegue mostrar o motivo da escolha de um determinado modelo sobre os

outros.

Muitos desses modelos podem ser representados por grafos. Mais especificamente

por grafos direcionados acíclicos, onde cada nó representa uma variável aleatória Xi

e os arcos representam as dependências entre as variáveis.

2.3.1 Modelos Probabilísticos

Existe uma diversidade de modelos probabilísticos que tentam representar conjun-

tos de dados, com a finalidade de extrair informações relevantes para diversos fins,

como, por exemplo, análise de características dominantes, comportamento de algum

objeto em um determinado tempo, entre outros. Normalmente eles podem ser repre-

sentados por um grafo, uma árvore ou por uma matriz, em que cada nó ou posição

da matriz pode ser uma representação de alguma variável do cenário.

Cada modelo oferece um grau de complexidade. De acordo com a complexidade

do modelo probabilístico e caso as variáveis fossem equivalentes aos nós de um grafo,

pode-se estimar informações relevantes, baseado nos tipos de relações entres variá-

veis e o número de parentes (ou nós adjacentes) de cada variável, ou seja, extrair

informações segundo a topologia do modelo [38].

Conforme a topologia do modelo, pode-se classificá-los de diversas formas. As

mais conhecidas são:

1. Modelos sem dependência;

2. Modelos com dependências em pares;

3. Modelos com múltiplas dependências;

O domínio das variáveis também deve ser considerado, uma vez que os modelos

que abordam domínios discretos e contínuos são distintos. Essa classificação consi-

dera também as diferentes distribuições de probabilidade entre as variáveis. A partir

das distribuições obtidas por esses modelos é possível realizar análises mais concisas

das informações do algoritmo.
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2.3.2 Modelos sem dependências

Nesse tipo de modelo, a distribuição de probabilidade conjunta é normalmente re-

sultado do produto de probabilidades independentes. Podem-se considerar alguns

exemplos como: Algoritmo de Distribuição Marginal Univariada (Univariate Marginal

Distribution Algorithm (UMDA)) [75], Aprendizado Incremental Baseado em População

(Population-Based Incremental Learning (PBIL)) [5] e o Algoritmo Genético Compacto

(Compact Genetic Algorithm (cGA))[42]. Esses modelos são relativamente simples por

não levar em consideração a correlação entre variáveis. Por isso, eles também podem

ser denominados de modelos probabilísticos univariados.

2.3.2.1 Algoritmo de Distribuição Marginal Univariada

O Algoritmo de Distribuição Marginal Univariada (UMDA) proposto por Muhlenbein

[75] é um método relativamente elementar. Considerando que uma solução seja re-

presentada por um vetor binário x = {1, . . . , xn}, em que n representa o tamanho do

vetor e xi ∈ {0, 1}, em que i representa posição nesse vetor. Calcula-se a distribuição

de probabilidade conjunta a partir da Equação 2.

p(x, t) =
n∏

i=1

p(xi, t) (2)

na qual t representa a iteração atual e p(xi, t) é a probabilidade de xi possuir o valor

1.

A estratégia desse método é utilizar a frequência de cada variável aleatória de x

para estimar novas soluções [75], visando à busca pela solução ótima. Essas proba-

bilidades influenciam diretamente na determinação dos valores mais frequentes de

todos os elementos para cada posição no vetor. Nesse algoritmo, todas as variáveis

são consideradas independentes.

No contexto de calibração de parâmetros, esse modelo é muito eficiente para re-

solver problemas linearmente separáveis [75]. Assim, caso exista alguma relação de

dependência entre variáveis no contexto, ele começa a apresentar problemas. Con-
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tudo, nem sempre é possível estabelecer uma relação linear entre parâmetros, uma

vez que nem sempre é possível avaliar objetivamente a influência que os parâmetros

terão na execução do algoritmo. Uma das vantagens do UMDA é a execução muito

rápida dos algoritmos.

O algoritmo possui uma versão para domínios contínuos, denotado como UMDAc.

Nessa versão uma função de densidade de probabilidade é escolhida através de um

teste de hipótese – as distribuições normal e Student são as mais populares. A partir

disso, os parâmetros dessa densidade são aprendidos estimando-se a máxima veros-

similhança do modelo. A função de distribuição de probabilidade conjunta desse

modelo pode ser representada por uma distribuição Gaussiana como mostra a Equa-

ção 3.

f(x, t) =
n∏

i=1

1√
2πσ2

exp

(
−
1

2

(xi − µ)
2

σ2i

)
(3)

Em que µ é o valor esperado e σ é o desvio padrão. O valor xi é o valor de x na

posição i do vetor x.

2.3.2.2 Aprendizado Incremental Baseado em População

O Aprendizado Incremental Baseado em População (PBIL) apresentado por Baluja [5]

constrói um arranjo de probabilidades o qual representa, da melhor forma, o con-

texto do problema. Esse arranjo serve como protótipo para análise de informações

em um espaço de busca. Essa estratégia também reduz o consumo de memória com-

putacional, dado que não é preciso armazenar uma população completa na memória.

Além disso, esse algoritmo exige que as soluções sejam representadas em formato de

um vetor binário. O arranjo, no caso, pode ser uma matriz. O método assume que

as variáveis tratadas tenham domínio discreto e binário. Esse tratamento inicial das

variáveis pode constituir um obstáculo adicional à conversão de parâmetros para a ca-

libração, pois muitas meta-heurísticas fazem o uso de parâmetros numéricos inteiros

e contínuos de forma simultânea.
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Os valores de probabilidades na matriz são alterados dinamicamente, através de

um procedimento mostrado na Equação 4, em cada iteração do algoritmo. Essa atua-

lização ocorre em todas as posições do arranjo.

pij(t+ 1) = pij(t)× (1− γ) + σi × γ. (4)

em que,

σ =
1

N

N∑
k=1

Iij(π
k) (5)

considerando

Iij(π) =

 1 se π(i) = j

0 se π(i) ̸= j
(6)

O valor de γ tem domínio (0, 1] e representa o coeficiente de aprendizado. Quanto

maior o valor de γ, maior é a contribuição dos indivíduos assimilados para a atua-

lização do vetor de probabilidades. Os valores de i e j representam as posições dos

vetores de soluções. A probabilidade da posição i, j da matriz seja 1 é representado

porpij. Por último, t indica a geração atual. A vantagem do algoritmo para calibração

é que a taxa de aprendizado do modelo pode ser controlada pelo pesquisador. Esse

controle evita a convergência rápida para ótimos locais.

O PBIL também tem uma versão para domínios contínuos, representado por PBILc

[96]. Uma das versões do PBILc atualiza a matriz de probabilidade, em cada geração

t, com base na combinação linear dos dois melhores indivíduos da população (xbest1i

e xbest2i ) com o pior indivíduo (xworst
i ). A regra de atualização é mostrada na Equa-

ção 7.
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pij(t+ 1) = pij(t)× (1− γ) + (xbest1i (t) + xbest2i (t) − xworst
i (t))× γ. (7)

2.3.2.3 Algoritmo Genético Compacto

O Algoritmo Genético Compacto (cGA) é proposto por Harik et al. [42]. O algoritmo

trabalha em cima de um vetor único de probabilidades e não mantém uma popu-

lação explícita em cada iteração. Esse vetor de probabilidade é preenchido antes da

primeira iteração por uma distribuição uniforme. Cada posição do vetor armazena

a probabilidade do valor ser 0 ou 1. Assim esse método é recomendado para do-

mínios discretos e binários. Em cada iteração, com base nessas probabilidades, são

estimadas duas soluções candidatas. Essas soluções são avaliadas usando a função

objetivo e as restrições, para saber qual das soluções é a melhor. O vencedor (winner)

w = {w1, ...,wn} e o perdedor (loser) l = {l1, ..., ln} são utilizados para atualizar o

vetor de probabilidades [12].

O valor dessa posição i no vetor de probabilidades, representado por pi, aumenta

em 1
n , se a melhor solução tem o valor 1 na posição i. Caso contrário, a probabili-

dade nesse ponto diminui em 1
n , implicando que existe uma grande possibilidade de

encontrar 0 naquela posição, para as melhores soluções do espaço de busca. Nota-se

que n representa o tamanho do vetor de probabilidades. Em caso de empate entre

o desempenho das soluções candidatas, a probabilidade em cada posição, não sofre

alteração. Essa abordagem pode ser resumida na Equação 8.

pi =


pi −

1
n se wi = 0 e li = 1

pi +
1
n se wi = 1 e li = 0

pi ,de outra forma

(8)

Ao atingir o critério de parada, as posições do vetor de probabilidade convergem

para valores muito pequenos (maior possibilidade de ser 0) ou muito grandes (maior

possibilidade de ser 1), então se torna possível inferir uma solução para o problema.
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Por esse modelo não armazenar uma população explícita, oferece uma grande van-

tagem para a calibração, pois a maior parte da memória computacional consumida

na execução vai para a meta-heurística calibrada. Contudo, esse algoritmo tem uma

taxa de convergência variável (pode ser muito rápida ou devagar) para diferentes

execuções de um mesmo cenário, pelo fato de não possuir um método de perturba-

ção local eficiente. A problemática de aplicar em modelos linearmente separáveis do

UMDA também é aplicada nessa estratégia.

2.3.3 Modelos com dependências em pares

Em muitos casos modelar um cenário real, ignorando as dependências entre variá-

veis, pode não ser uma boa ideia, pois pode acarretar imprecisão na amostragem. A

dependência entre pares de variáveis se torna uma opção rápida e com baixo custo

computacional. Alguns modelos bem conhecidos na literatura são o Bivariate Margi-

nal Distribution Algorithm (BMDA) [81], Combining Optimizers with Mutual Information

Trees (COMIT) [6] e o Mutual Information Maximization for Input Clustering (MIMIC) [16].

2.3.3.1 Bivariate Marginal Distribution Algorithm

O BMDA foi apresentado por Pelikan e Mühlenbein [81]. Ele procura identificar as

melhores dependências entre pares de variáveis aplicando um teste de hipótese esta-

tístico.

Considerando que exista um vetor de tamanho n, cujo valor também representa a

quantidade de variáveis do problema, calcula-se com base na Equação 9 a probabili-

dade condicional de duas variáveis (Xi e Xj) para todos os valores possíveis, em que

Xi,Xj ∈ {0, 1} e i ̸= j.

pi,j(Xi|Xj) =
pi,j(Xi,Xj)

pj(Xj)
(9)

Após determinar todas as probabilidades, aplica-se o teste chi-quadrado de Pear-

son representado na Equação 10 para identificar as melhores dependências. Esse teste
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afere se duas variáveis são independentes. As variáveis Xi e Xj são independentes em

95% dos casos, se X2
i,j < 3, 84.

χ2i,j =
∑
Xi,Xj

(n× pi,j(Xi,Xj) −×pi(Xi)pj(Xj))
2

pi(Xi)pj(Xj)
(10)

Uma variável acrescentada ao modelo, não pode ser mais utilizada no decorrer

da execução, ou seja, cada variável tem apenas um parente. O resultado final do

algoritmo é uma árvore, ou em alguns casos, um conjunto de árvores distintas.

O algoritmo tem a vantagem de estabelecer hierarquias significativas, devido ao

uso de um método guloso. Mas a utilização do método guloso já oferece um custo

computacional elevado, com complexidade fatorial, caso exista um grande número

de parâmetros em um cenário de calibração.

2.3.3.2 Combining Optimizers with Mutual Information Trees

O COMIT [6] combina alguma meta-heurística com o método de Árvores de Informa-

ção Mútua (Mutual Information Trees (MIT)). O MIT consiste em parear variáveis com

base na maximização do valor de informação mútua entre elas. O resultado é a estru-

tura de uma única árvore (diferente do BMDA que pode haver mais de uma árvore no

modelo).

A informação entre duas variáveis Xi, Xj é dada pela Equação 11.

Ii,j(Xi,Xj) =
∑
a,b

pi,j(Xi = a,Xj = b)log
pi,j(Xi = a,Xj = b)

pi(Xi = a)pj(Xj = b)
(11)

em que a e b são valores binários.

Implementações populares utilizam a teoria de grafos para representar essa árvore,

cujos vértices são as variáveis e as arestas são as probabilidades. Esse modelo de

árvore é interessante para ajuste de parâmetros, pois consegue modelar com mais

fidelidade o problema hierárquico de dependências entre variáveis. A desvantagem
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está em saber qual meta-heurística é adequada para combinar com o MIT, e até que

ponto a escolha da meta-heurística pode influenciar nos resultados.

2.3.3.3 Mutual Information Maximization for Input Clustering

O MIMIC, apresentado por Baluja e Davies [16], tenta maximizar a informação mútua

de duas variáveis, através da minimização da equação de divergência de Kullaback-

Leibler [60].

Em relação à estratégia do MIMIC, se as probabilidades condicionais em pares fos-

sem representadas como p(Xi|Xj), assim como as probabilidades incondicionais por

p(Xi), e houvesse uma permutação π = {ii, ...in}, então a distribuição de probabili-

dade conjunta pπ(X) é dada pela Equação 12.

pπ(X) = p(Xi1 |Xi2)p(Xi2 |Xi3)...p(Xin−1
|Xin)p(Xin) (12)

Dessa forma, a informação de divergência de Kullaback-Leibler entre p(Xi) e pπ(Xj)

é representada por DKL(p(Xi)||pπ(Xj))
2 como mostra a Equação 13. Essa distância

também é conhecida como entropia relativa e pode ser especificada com base no va-

lor esperado Ep(X) (esperança matemática) deduzido pela entropia padrão da Equa-

ção 14 [7].

DKL(p(X)||pπ(X)) = −H(p(X)) +H(Xi1 |Xi2) + ... +H(Xin−1
|Xin) +H(Xin) (13)

em que

H(p(X)) = −Ep(X)(log p(X)]) (14)

O resultado final é uma lista simplesmente encadeada não cíclica (o primeiro ele-

mento não tem parente) que modela o contexto do problema. A representação dos

2 A notação de dupla barra vertical é utilizada para se diferenciar de uma probabilidade condicional
padrão
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parâmetros por uma lista encadeada é bom para cenários nos quais se deseja estimar

a ordem de relevância entre parâmetros, tanto de forma crescente ou decrescente.

Entretanto, deve-se perceber que certos parâmetros dependem, em alguns casos, dos

valores de dois ou mais parâmetros. Logo, esse modelo pode não ajustar adequada-

mente com o cenário proposto pela calibração.

2.3.4 Modelos com múltiplas dependências

Por último são apresentados os modelos probabilísticos com múltiplas dependências.

Esses modelos conseguem representar com mais fidelidade o contexto de problemas

reais. Normalmente eles são modelados por grafos, sendo caraterizados pelo fato de

que cada nó do grafo pode ter mais de um parente. Nos modelos bivariados cada

nó tinha apenas um único parente, mas poderia ter vários filhos (ou nenhum), as-

sim como ter vários nós filhos (ou nenhum também). Contudo, a complexidade para

encontrar a melhor estrutura que represente as dependências entre variáveis do pro-

blema possui um custo de execução considerável, pois a complexidade aumenta pro-

porcionalmente com o número de dependências. Um dos algoritmos mais populares

nesse cenário é o Bayesian Optimization Algorithm – BOA [79, 80].

2.3.4.1 Algoritmo de Otimização Bayesiana

O Algoritmo de Otimização Bayesiana (BOA) é apresentado por Pelikan et al. [80]. O

algoritmo inicia com a criação de uma população de soluções candidatas gerada de

forma aleatória através de uma distribuição de probabilidade uniforme, sem consi-

derar as dependências estatísticas do modelo (elas serão criadas posteriormente no

processo). Cada indivíduo é representado por vetor de comprimento fixo semelhante,

em que cada posição representa uma variável do sistema. O objetivo do algoritmo é

encontrar um modelo que maximize a Equação 15.

P(Bs,D) =

∫
Bp

P(D|Bs,Bp)f(Bs|Bp)P(Bs)dBp (15)
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Essa equação representa a distribuição de probabilidade conjunta P(Bs,D) do mo-

delo, em que Bs é a estrutura da rede bayesiana e Bp são as probabilidades da rede. O

valor de f(Bs|Bp) representa uma função de densidade de probabilidade condicional

de uma determinada estrutura sobre um conjunto de probabilidades. Nota-se que

P(D|Bs,Bp) é uma função de massa de probabilidade condicional, pois os valores

dos dados D fornecidos são tratados como valores discretos.

Maximizar o valor P(Bs,D) pode ser bastante custoso computacionalmente. Para

reduzir esse custo são normalmente utilizadas métricas estatísticas que determinam

quais arestas são relevantes de serem adicionadas ao grafo.

Percebe-se que a rede gerada pelo algoritmo requisita uma série de etapas para

especificar as dependências e independências entre as variáveis do problema. Por

simplificação, pode-se dividir a criação da rede em duas etapas. A primeira é a etapa

qualitativa, a qual indica que esse modelo é geralmente representado por um grafo

direcionado acíclico, cujos vértices são as variáveis e as arestas são as relações de

dependências. A segunda etapa é quantitativa, que atribui um conjunto de probabili-

dades condicionais para cada aresta.

O BOA tem grande potencial para encontrar boas soluções em problemas de oti-

mização, contudo é limitado a espaços discretos. Caso o domínio do problema seja

contínuo, é necessário utilizar algum método que divida esse espaço de forma dis-

creta.

No contexto da calibração, a rede bayesiana consegue estabelecer dependências

complexas entres parâmetros, mesmo não havendo conhecimento prévio de seus

comportamentos. Nesse caso, podem-se estabelecer métricas estatísticas entre variá-

veis simbólicas, assim como construir a topologia hierárquica (grafos sem ciclos) dos

relacionamentos e relevâncias entre variáveis. Uma das desvantagens está em esco-

lher qual métrica deve ser selecionada para encontrar a melhor rede. Uma métrica

ruim pode ocasionar um grande consumo de recursos computacionais.
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EDAs oferecem vantagens e desvantagens quando são aplicados à calibração de pa-

râmetros de meta-heurísticas. A escolha de utilizar um EDA está no fato de poder

estabelecer relações entre parâmetros de diferentes tipos. Essas relações nem sem-

pre são fáceis de serem encontradas. Um algoritmo que auxilie em encontrar essas

relações pode ocasionar uma busca por bons parâmetros mais precisa, como, por

exemplo, a alteração do valor de um parâmetro pode influenciar diretamente os va-

lores de outros parâmetros. Muitos calibradores já propostos não fazem o uso dessa

informação, por isso, muitas das vezes, realizam processos desnecessários quando

ultrapassam certo número de variáveis.

O BOA foi o EDA escolhido para execução da calibração. Apesar das desvantagens

citadas na Subsubseção 2.3.4.1, os benefícios de sua aplicação são grandes (incluindo

o tratamento entre variáveis categóricas), por isso, escolheu-se esse modelo para ser

aplicado na proposta dessa pesquisa.

O método proposto foi denominado de BNT, pois se utiliza o RB para a calibração

de parâmetros. É importante salientar que a técnica de construir redes bayesianas

utilizada pelo BOA difere de algumas técnicas de Otimização de Bayesiana que fazem

o uso de gaussianas [100] para encontrar a melhor solução.

Para o cenário de calibração, é necessário definir a estrutura de leitura das infor-

mações dos parâmetros. Normalmente, utiliza-se o formato Parameter Configuration

Space (PCS) [49] para essa finalidade, descrito na Seção 3.1. A definição dessa estru-

tura é essencial quando é preciso fazer comparações entre métodos, pois garante que

todos os calibradores estão procurando as melhores soluções no mesmo espaço de

busca e sob as mesmas condições. As informações dos parâmetros comumente são

fornecidas pelo projetista do algoritmo.

35
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3.1 descrição do espaço de parâmetros

O PCS é um modelo estruturado de descrição de parâmetros que possui a caracterís-

tica de capturar as informações de domínio, nominais e condicionais de cada cenário

Sc. Os parâmetros descritos PCS são separados em três seções: Conjunto de Valores,

Parâmetros Condicionais e Parâmetros Inválidos.

3.1.1 Conjunto de Valores

Essa seção determina os intervalos de valores recomendados do algoritmo calibrado.

Existe suporte para dois tipos de valores: numéricos e categóricos. A declaração dos

valores é descrita na estrutura a seguir:

#Valores Categóricos

<nome do parâmetro> {<valor 1>, ..., <valor N>} [<valor padrão>]

#Valores Numéricos

<nome do parâmetro> [<mínimo>, <máximo>] [<valor padrão>] [i] [l]

Os conjuntos de valores categóricos são representados por {} e os numéricos por

[]. Cada parâmetro tem um valor padrão que está incluso no intervalo para uso

de referência no espaço de busca. Além disso, os valores numéricos possuem dois

indicadores i e l. O i representa que os valores do intervalo são apenas números

inteiros e o l representa que as escolha de valores no conjunto segue uma escala

logarítmica. Pode-se citar a seguir alguns exemplos de conjuntos:

inc_re [1.0, 2.0] [1.16]

lm_decrme [1.0e-7, 1.0e-6] [5.0e-7]

h [-10, -1] [-2]

reset_extended_unsupported_facts {0, 1, 2, 3} [0]

tabu_length [1, 20] [5]i

decompose {true, false}[true]

first-restart [10, 1000] [100]il
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Os valores numéricos podem ser inteiros ou reais (com ou sem notação exponen-

cial). Os valores categóricos podem ser números ou texto.

3.1.2 Parâmetros Condicionais

Existem alguns parâmetros que são ativados apenas para alguns valores de intervalos.

Quando as condições não são especificadas, o parâmetro por padrão é considerado

ativo. A declaração das condições segue o seguinte modelo:

<dependente> | <parente 1> <operador 2> {<v1>, ..., <vK>} (&& ou ||)

<parente 2> <operador 2> {<z1>, ..., <zK>}

Os operadores podem ser ==, ! =,<,>, in. As conjunções ou disjunções são cons-

truídas pelos símbolos &&, ou ||. Pode-se entender melhor essa seção usando o exem-

plo a seguir:

fct {0, 1}[1]

eps [0.75,1.25][1]

#Condição

eps | fct in {0}

Os valores do parâmetro eps são ativados somente se fct possuir valor zero. Caso

contrário os valores de eps não têm efeito no algoritmo.

3.1.3 Parâmetros Inválidos

Existem situações em que parâmetros não podem ocorrer de forma simultânea. Em

algumas implementações de algoritmos o resultado da execução gera algum erro na

saída. A estrutura para declarar esses valores é mostrada a seguir:

{<nome do parâmetro 1> = <valor 1>, ..., <nome do parâmetro N> = <valor N>}

Por exemplo:
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remove_act_next_step {0, 1} [0]

initializeichoice {0, 1} [0]

ichoice {1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 100} [25]

{remove_act_next_step = 1, initializeichoice = 1, ichoice = 1}

{remove_act_next_step = 1, initializeichoice = 1, ichoice = 2}

Quando o parâmetro ichoice for 1 ou 2, os valores de remove_act_next_step e

initializeichoice não podem simultaneamente serem 1.

3.2 descrição do bnt

Uma informação importante do BNT é que ele também possui parâmetros a serem

configurados, como mostrado na Tabela 3. Contudo esses parâmetros são adaptati-

vos e ajustados conforme as iterações do algoritmo. Isso facilita o uso do método

proposto por parte do utilizador do método, uma vez que não precisa se preocupar

em ajustar os parâmetros do método.

Tabela 3: Parâmetros do BNT

Parâmetro Descrição

Pb número de soluções iniciais

m número de soluções geradas

max_arcs número máximo de arestas na rede

O parâmetro Pb indica a quantidade de soluções iniciais do BNT. Essas soluções

iniciais são utilizadas para construir a primeira versão da Rede Bayesiana.

Em cada iteração do método, novas soluções são geradas. A quantidade de solu-

ções gerada , definidas por m, afeta diretamente a estrutura da rede. Dessa forma,

é preciso indicar quantas soluções são geradas para definir as probabilidades mais

promissoras.

Por último, destaca-se o número máximo de arestas na rede (max_arcs). Atribuir

um valor paramax_arcs em cada iteração é importante porque dependendo da quan-

tidade de parâmetros a quantidade de arestas pode afetar o desempenho da constru-
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ção da rede uma vez que para a adição de cada aresta é necessário calcular uma

matriz de ganhos.

As etapas do BNT podem ser melhores visualizadas na Figura 5 que mostra um

fluxograma.

Figura 5: Etapas do BNT

O algoritmo inicia criando uma população de soluções Pb com base na leitura do

conjunto de parâmetros com a descrição dos valores e condições de cada parâmetro

utilizando o formato PCS estruturado em Sc e descrito na Seção 3.1, na qual cada

elemento da solução é definido de forma aleatória, como mostrado na Figura 6.

Figura 6: Exemplo de cenário com 5 parâmetros

A distribuição de valores da Figura 6 é realiza dividindo os intervalos com base

em uma distribuição uniforme. Dependendo da informação de escala fornecida pelo

PCS na Subseção 3.1.1, a divisão pode ser uma escala com números inteiros ou uma

escala logarítmica. Para não aumentar exponencialmente o espaço de busca do BNT,

principalmente em números reais, usam-se, no máximo, 10 divisões por intervalo.

O BNT pode ser descrito no Algoritmo 2.
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Algoritmo 2: Bayesian Network Tuning

1 Entrada : número máximo de i t e r a çõ es T

2 Sa í da : melhores par â metros θ , Grafo da Rede Bayesiana Bs .

3 Funç ão BNT(T )

4 Ler Cená r i o do Problema Sc

5 I n f e r i r qual o tamanho da popula ç ão i n i c i a l |Pb|

6 Construir Popula ç ão Pb

7 Calcular ϕ ( custo ) de cada solu ç ão

8 Enquanto (T ̸= 0 )

9 Ordenar popula ç ão de forma c r e s c e n t e por ϕ ( custo )

10 S e l e c i o n a r as m solu çõ es mais promissoras por agrupamento e

custo (Pc )

11 Bs = CRIAR_REDE_BAYESIANA(Pc,Sc )

12 Gerar novas solu çõ es a p a r t i r de Bs

13 Atual izar popula ç ão Pb

14 T = T − 1

15 Fim Enquanto

16 Retorne a tupla (θ,Ω) .

17 Fim Funç ão

O tamanho de Pb é inferido pela quantidade de parâmetros que existem. Por exem-

plo, em um cenário onde existem 30 parâmetros, o tamanho de Pb será 30. Isso está

diretamente relacionado com a probabilidade da ocorrência de ao menos um valor

diferente de cada parâmetro por solução.

Os valores de ϕ (custo) são calculados com base na Equação 16, que prioriza a

proporcionalidade da solução encontrada pela melhor solução da literatura. Caso

não haja a descrição da melhor solução, o ϕ será igual ao tempo de execução. Para

evitar que o algoritmo passe muito tempo executando uma única solução, apenas

uma amostra aleatória, de tamanho np (número de parâmetros) + |Pb|, das instâncias

de treino são selecionadas em cada iteração. Como Pb tem o mesmo tamanho de np

no início da execução, então o tamanho da amostra inicial de treino é o dobro do

número de parâmetros. Isso é necessário devido aos casos em que existem muitas
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instâncias de treino, por exemplo, um conjunto de 1000 instâncias pode fazer com

que se perca muito tempo apenas calculando o custo.

ϕ = (1− (solução encontrada/melhor solução)) + (tempo de execução) (16)

Após a criação da população de tamanho |Pb|, em cada iteração, as soluções são

ordenadas pelo ϕ. Então é aplicado um método para extrair as m soluções candida-

tas mais promissoras. O valor de m é composto por dois processos. O primeiro é a

seleção de tamanho |Pb| dos melhores custos da união das novas soluções com as so-

luções atuais. Essa primeira seleção tem um tamanho fixo, cujo valor é igual a número

de parâmetros. Nota-se que na primeira iteração, como o tamanho da população já

é a quantidade de parâmetros, a primeira abordagem tem efeito na segunda iteração

em diante com o acréscimo de novas soluções geradas pela Rede Bayesiana. O se-

gundo processo é o agrupamento por similaridade de soluções com base na melhor e

a pior solução atual de Pb. O primeiro processo reforça o elitismo e baseia-se apenas

nos valores de ϕ, por isso uma nova solução com parâmetros muito divergentes e

melhor ϕ pode substituir a solução atual, perdendo assim os melhores valores para

alguns parâmetros. A segunda abordagem permite passar características similares

entre soluções para resolver o problema de divergência do primeiro processo.

Figura 7: Ordenação da população e seleção das melhores soluções

(a) População e ϕ (custo) (b) Ordenação e Seleção

A inclusão de agrupamentos pode permitir maior abrangência na busca sobre o

espaço de soluções de configurações de parâmetros. Essa abrangência oferece um
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mecanismo extra, para o calibrador não estagnar em um ótimo local. O BNT usa

uma variante do Partitioning Around Medoids (PAM) [57] para agrupamentos, também

conhecido como K-Medoids, em que possui apenas dois centros (medoids) iniciais. Ele

é similar ao método K-Means [69], mas não ajusta o centro pela média dos valores.

A escolha do K-Medoids está relacionado ao fato de que as soluções geradas tem

uma grande chance de conservar a características das soluções já encontradas.Essas

características auxiliam o método na convergência para melhores soluções, uma vez

que uma população muito genérica pode gerar probabilidades muito uniformes. No

K-Medoids as soluções com melhores custos da população se tornam os centros dos

agrupamentos em cada iteração. No BNT esses custos são fixos, baseados na melhor e

na pior solução atual da população Pb. Durante o processo, conservam-se apenas dois

grupos. Para definir a qual centroide a solução pertence, usa-se uma minimização de

uma métrica de similaridade. Uma métrica bastante conhecida é a de Minkowski [52],

que mede a diferença entre conjunto de dados. Essa métrica pode ser definida pela

Equação 17.

d(x, y) =

(
d∑

k=1

|xk − yk|
r

)1/r

, para r ⩾ 1 (17)

em que, x e y são dois vetores de valores de tamanho d. No caso do BNT o valor de r

é 2. O valor de r representa a métrica utilizada, como mostrado a seguir:

• r = 1 representa a distância de Manhattan;

• r = 2 representa a distância de Euclidiana.

Depois que o processo de agrupamento termina, as soluções que ficaram agrupa-

das com a melhor solução são incorporadas na população. A quantidade de soluções

adicionadas por agrupamento pode variar em cada iteração, pois o grupo não tem

tamanho máximo.

Com as m soluções selecionadas, inicia-se o processo de construção da Rede Baye-

siana Ω na Figura 8. A construção inicia com uma contagem em pares de ocorrências
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dos valores da solução selecionada para construir uma matriz de ganhos como mos-

tra a Figura 8.

Figura 8: Contagem de valores para 2 variáveis

Para adicionar arestas em uma Rede Bayesiana, normalmente utiliza-se uma mé-

trica para avaliar a estrutura da disposição das dependências entre as variáveis que

melhor modele os dados de um determinado problema. Essa métrica retorna um

custo para saber quais arestas devem ser inseridas na rede [23].

A qualidade de cada aresta influencia diretamente na estimação de valores. Toda-

via, encontrar a melhor estrutura da rede Bayesiana para um conjunto de variáveis é

considerado um problema complexo, cujo tempo de execução pode variar proporcio-

nalmente de acordo com o número de variáveis disponíveis no problema [92].

Dentre as métricas existentes pode-se destacar a K2 [22], que tenta estimar a melhor

estrutura do modelo em cima de um conjunto de dados, para a formação de uma

Rede Bayesiana. Uma das vantagens dessa métrica é que não depende de informação

a priori dos dados para construir a rede, ou seja, não existe inicialmente a informação

de quais dependências existem entre as variáveis. Essa informação é adquirida no

decorrer da execução do algoritmo.

Essa métrica realiza uma busca gulosa entre os dados e cria uma matriz de ganhos

com os valores fornecidos. As arestas que tiverem a maior pontuação são adiciona-

das na rede. Essa estratégia permite analisar a verossimilhança entre os dados, im-
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plicando na geração de conhecimento a priori sobre a estrutura e as probabilidades

condicionais da rede [23].

A partir da contagem dos valores, o vetor com as contagens é dividido em seções

de tamanho equivalente à quantidade de valores que o parâmetro analisado possui.

A Equação 18 é utilizada para calcular o ganho da possível inserção de uma aresta

na rede. O ganho total é a multiplicação dos ganhos parciais. Um exemplo desse

processo pode ser observado na Figura 9.

Figura 9: Construção da matriz de ganhos para duas variáveis

Os ganhos da Figura 9 inseridos na matriz são calculados pela Equação 18.

g(i,πi) =
qi∏
j=1

(ri − 1)!
(Nij + ri − 1)!

ri∏
k=1

Nijk! (18)

em que
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• πi são os parentes do vértice i;

• qi indica o número de combinações de uma variável Xi em relação às suas

adjacências;

• ri indica o número de possíveis valores associados a uma variável Xi;

• Nijk é o número de casos em que Xi assume o k-ésimo valor possível em relação

ao j-ésima possível solução para o conjunto de parentes dessa variável;

• Nij que representa o número de ocorrências que possuem o conjunto de pais

de Xi.

Figura 10: Adição de uma nova aresta na rede

A decisão para a adição de um aresta na rede, baseia-se no valor que maximize

a estrutura da rede Bayesiana, como exibido na Figura 10. Nota-se que o X0 não

pode ter um nó para ele mesmo, assim os valores na diagonal recebem algum valor

inválido (no exemplo mostrado foi −1.0).

Figura 11: Exemplo de Rede Bayesiana totalmente construída

Deve-se tomar dois cuidados com a adição de novas arestas. Primeiro deve-se ve-

rificar se a aresta incluída não formará um ciclo no grafo, visto que o grafo deve ser
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acíclico. Caso isso ocorra, é escolhido o próximo ganho da matriz que não forme um

ciclo. Segundo, é importante salientar que ao acrescentar uma aresta, deve-se refazer

o cálculo da matriz completa, pois ele considera a quantidade de parentes por nó,

ou seja, um parente já adicionado não entra mais no cálculo da próxima aresta adi-

cionada. Quando uma nova aresta é adicionada, automaticamente ela não fica mais

elegível (recebe um valor inválido) na próxima iteração, como no caso de X0 −→ X1

da Figura 11 em que foi adicionada na rede em uma iteração anterior.

O Algoritmo 3 descreve este método de criação da Rede Bayesiana.

Algoritmo 3: Construção da Rede Bayesiana

1 Entrada : Popula ç ão Pc , Cená r i o do Problema Sc

2 Sa í da : Grafo da Rede Bayesiana Bs

3 Funç ão CRIAR_REDE_BAYESIANA(Pc,Sc )

4 Ψ = número i n i c i a l de a r e s t a s

5 np = número de par â metros Sc

6 Enquanto (Ψ ̸= 0 )

7 Para (k← 1, ...,np )

8 Calcular todos os ganhos de adic ionar uma a r e s t a Bs

usando K2

9 Fim Para

10 ψ = a r e s t a com maior ganho

11 Se (ψ não é a r e s t a de Bs )

12 Adicionar nova a r e s t a in Bs

13 Ψ = Ψ− 1

14 Fim Se

15 Fim Enquanto

16 Retorne Bs

17 Fim Funç ão

As etapas da construção da Rede Bayesiana podem ser melhores visualizadas na

Figura 12 que mostra um fluxograma do algoritmo.

Após a criação da rede, o próximo passo é a geração de novas soluções. A quanti-

dade de soluções gerada é igual à quantidade de parâmetros do algoritmo calibrado.
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Figura 12: Fluxograma do BOA
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Com base na amostragem de distribuição de probabilidade da rede, são inferidas as

novas soluções. A distribuição de probabilidade conjunta de uma RB é definida pela

Equação 19.

p(X1,X2, ...,Xn) =

n∏
i=1

p(Xi|Ai) (19)

em que Ai representa os parentes de Xi e p(Xi|Ai) é a probabilidade condicional de

Xi em relação ao conjunto dos parentes. O cálculo da probabilidade de cada variável

está diretamente ligado aos seus pais. A quantidade de variáveis independentes no

modelo pode reduzir o custo de computar a distribuição de probabilidade conjunta.

Para realizar o cálculo das probabilidades, é necessário realizar uma ordenação

topológica [54] dos vértices. Essa ordenação é aplicada na rede Bayesiana para gerar

uma sequência linear de parâmetros a serem percorridos. Primeiramente são selecio-

nados os vértices com nenhuma dependência e caminha por toda a rede até encontrar

os vértices com os maiores números de dependências. Para evitar redundância, é im-

portante que a rede seja um grafo direcionado acíclico. Nota-se que por se tratar de

probabilidades condicionais, os parâmetros com dependências somente podem ser

gerados depois de já terem sido gerados os valores dos vértices parentes. A Figura 13

descreve esse processo.

Uma fator importante a ser considerado na construção das probabilidades são a

existência de configurações condicionais e inválidas descritas nas Subseção 3.1.2 e

Subseção 3.1.3. Essas configurações não influenciam diretamente a adição de no-

vas arestas na rede porque estão relacionadas com o grau de dependência de um

conjunto de valores em relação a outro conjunto, e não em valores específicos de

cada conjunto. Entretanto, essas configurações afetam as probabilidades ajustadas.

Por exemplo, caso um parâmetro X1 tenha uma dependência com X0 e condição de

ativação dos valores de X1 é X0 = 2, então para qualquer valor de X0 diferente de 2

faz com que os valores de X1 não afetem o resultado. Assim, a probabilidade será a

mesma para todos os casos de X1 em que X0 é diferente de 2, sem a necessidade de

cálculo usando rede. Isso ajuda em economizar recursos computacionais. Em relação
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aos valores inválidos, a probabilidade para esses casos será sempre zero, pois esses

valores não podem ocorrer em simultâneo. Um exemplo disso seria dizer que X0 for

igual a 2 o valor de X1 em nenhum momento não pode ser 1.

Figura 13: Calculo das probabilidades condicionais

Percebe-se que as soluções iniciais são geradas de forma aleatória e a construção da

matriz de ganhos é baseada apenas nos valores atuais da população de soluções, logo

pode-se ocorrer o caso de algum valor de um determinado parâmetro não aparecer

durante esse processo. Por exemplo, a população pode possuir apenas 2 valores dos

3 possíveis para X0. Como o método é evolutivo, esse valor faltante pode nunca mais

aparecer durante o processo a não ser que haja alguma pertubação local ou isso seja

contornado por alguma metodologia. O BNT usa a metodologia de que cada valor

ocorre ao menos uma vez no espaço de busca. Assim, para uma população de 1000

soluções existe uma probabilidade de f/|Pc|+ f de cada valor faltante ocorrer, onde

f é a quantidade de valores que não apareceram nas soluções selecionadas e |Pc| é

o tamanho da população. Esse método auxilia o BNT a considerar todo o espaço de

busca de parâmetros e não estagnar em certos valores. A Figura 14 apresenta como

é realizado esse processo, por exemplo, quando a variável X0 possui valor igual a 0

então o único valor possível para X1 é 2 com probabilidade 0, 40, ou seja, o espaço de

busca ficará reduzido para as novas iterações, e isso pode ser ruim, caso ocorra nas

primeiras iterações do algoritmo. Por isso é preciso fazer esse ajuste, para haver uma

probabilidade mínima de que esse valor possa aparecer futuramente.

Depois do método de ajuste para valores inexistentes, o próximo passo é esco-

lher quais os parâmetros formarão as novas soluções. A probabilidade acumulada da
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Figura 14: Ajuste de probabilidade para ao menos um ocorrência dos valores inexistentes

rede é calculada para cada parâmetro. É importante lembrar que os parâmetros são

mapeados por índex, mostrado na Figura 6. Um valor aleatório entre 0 e 1, represen-

tado por va, é gerado. Esse valor percorre pelo vetor de probabilidades acumuladas e

retorna o primeiro índice cuja probabilidade acumulada é maior ou igual a va. O pro-

cesso se repete para cada parâmetro até encontrar todos os índices da nova solução.

É importante notar que os valores com maior probabilidade tem mais oportunidade

de serem replicados para as novas soluções. A Figura 15 mostra esse processo. Por

exemplo, o valor de va para a variável X0 foi igual a 0, 286. Esse valor é menor que a

probabilidade do índice 0, então o novo valor será 0. No caso de X1 o valor gerado de

va é 0, 500, mas ele depende de X0. Como o valor X0 já tinha sido gerado antes então

verifica-se na tabela de probabilidades de X1 apenas as ocorrências acumulativas em

que X0 seja igual 0 e o valor 2 é encontrado. A ordem de geração de valores segue a

ordenação topológica, ou seja, os valores dos vértices com menos dependências são

gerados antes dos vértices com mais dependências.

Após gerar as novas soluções, é preciso adicioná-las em Pb e o processo de seleção

e criação da rede se repete.

O algoritmo termina quando atingir algum critério de parada. O BNT considera

dois critérios de parada. O primeiro critério é o tempo máximo de execução. E se-

gundo é testar se a pior solução tem o mesmo desempenho da melhor solução de

Pb.

A análise de complexidade é importante para saber o comportamento do algoritmo

durante o processo de execução. Segundo Cooper e Herskovits [22] a complexidade
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Figura 15: Ajuste de probabilidade para ao menos uma ocorrência dos valores inexistentes

da criação da rede pode ser dividida em duas fases: custo de adicionar uma aresta

pela Equação 15 mostrada na Subsubseção 2.3.4.1 e a criação da estrutura da rede.

Na primeira fase, se o número máximo de valores possíveis de xi é r, e o número

máximo de parentes de xi é n− 1, então, tem-se uma complexidade inicial de O(nr).

Considerando que o número máximo de valores que os parentes de xi possuam seja

m e o cálculo da probabilidade priori, seja tBs
, então a complexidade no pior caso

seria O(mnr+ tBs
).

Na segunda fase, a complexidade de inserir uma aresta na rede é de O(nr), pois

existem n− 1 nós parentes possíveis para r valores de xi. Como é necessário adici-

onar todos os nós na rede, e existem n nós no total, então o custo se torna O(n2r).

Se o conjunto de todas as soluções do espaço de busca fosse representado por rn,

então a complexidade seria O(rn), mas como apenas uma amostra desse espaço é

selecionada então o número de casos seria mr. Assim, no pior caso a complexidade

seria O(mn2r).

A complexidade final do algoritmo de criação de rede é O(mnr+ tBs
) +O(mn2r),

que resultaria em na expressão O(mn2r+ tBs
). Dessa forma, aumentar o número de

parentes por nós pode resultar em um custo computacional elevado. Seria o caso,

então, de definir o número máximo de parentes por nó.





4
R E S U LTA D O S

Para analisar a qualidade do BNT para a calibração de parâmetros de meta-heurísticas,

considerou-se realizar um experimento comparativo com outros calibradores da li-

teratura. Para isso, foi utilizado o framework AClib [50]. Nos testes foi utilizado a

segunda versão do AClib1 chamada de AClib2. O AClib2 possui um conjunto de ce-

nários com problemas e meta-heurísticas já implementadas que podem ser utilizados

para a comparação de desempenho entre diferentes calibradores na literatura. Dentre

os calibradores disponíveis pode-se citar: SMAC, ParamILS, GGA e i-Race.

O principal motivo da escolha do uso do AClib para os experimentos é a possibili-

dade ter um ambiente controlado em relação aos algoritmos calibrados às implemen-

tações disponíveis dos principais calibradores e a configuração padronizada do cená-

rio de execução por diferentes categorias de implementações das meta-heurísticas.

Para o uso do AClib é necessário primeiramente ajustar o calibrador do BNT os

padrões do framework. O ambiente de execução e o cenário de cada calibrador seleci-

onado são detalhados a seguir. Posteriormente foi realizada uma análise dos resulta-

dos para avaliar as vantagens e desvantagens das técnicas abordadas, e os resultados

foram organizados em tabelas e gráficos.

4.1 configurações do cenário para calibração

A primeira etapa para utilizar o AClib é a instalação das dependências e bibliotecas

na linguagem Python 3. Cada calibrador usado no teste foi implementado em dife-

rentes linguagens, logo é preciso instalar a linguagem Ruby2, R3 (com a biblioteca

1 https://bitbucket.org/mlindauer/aclib2/src/master/
2 https://www.ruby-lang.org/
3 https://www.r-project.org/
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"irace"e "jsonlite") e Java 8
4 – necessariamente precisa ser a versão 8, pois algumas

funções não são compatíveis com versões mais recentes.

A próxima etapa é a adição do novo calibrador nas configurações internas do AClib.

Para isso, existem 4 seções importantes que precisam ser configuradas: cenários, ins-

tâncias, algoritmo calibrado e calibradores. A configuração errada de algumas dessas

seções pode resultar em erros inesperados. Por último é preciso efetuar os downloads

das instâncias que serão utilizadas nos testes.

4.1.1 Cenários

O AClib trabalha com a ideia de arquivo para a configuração de cenários. Um exem-

plo de cenário é mostrado a seguir:

algo = python3 -u ./target_algorithms/sat/cryptominisat-cssc14/wrapper.py

--mem-limit 3000 --sat-checker ./target_algorithms/sat/tools/SAT

--sol-file ./instances/sat/sets/circuit_fuzz/solubility.txt

execdir = .

deterministic = 0

run_obj = runtime

wallclock_limit = 43200

cutoff_time = 300

paramfile = ./target_algorithms/sat/cryptominisat-cssc14/params.pcs

instance_file = ./instances/sat/sets/circuit_fuzz/training.txt

test_instance_file = ./instances/sat/sets/circuit_fuzz/test.txt

feature_file = ./instances/sat/sets/circuit_fuzz/features.txt

O algoritmo chama esse cenário ao invés do executável diretamente. Cada ele-

mento desse cenário tem um significado. O “algo” é um comando para executar o

script "wrapper.py" escrito na linguagem Python. Esse script comunica-se diretamente

com o executável da meta-heurística, além de tratar as informações emitidas na saída

do algoritmo. Essa abordagem oferece uma série de vantagens, como a falta de ne-

4 https://www.java.com/pt-BR/download/

 https://www.java.com/pt-BR/download/
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cessidade de modificar o código original da meta-heurística. Contudo, é o usuário

que tem que implementar seu próprio script para ler a saída formatada de cada al-

goritmo. O "execdir" é o diretório principal onde vai ser executado o calibrador – o

ponto indica o diretório atual. O valor "deterministic" é 0 ou 1 para dizer se a semente

do algoritmo é aleatória (zero) ou determinística (um). O "run_obj" define a métrica

para medir a qualidade de um parâmetro sobre uma instância. No caso, escolheu-se

"runtime" que indica que a solução encontrada será avaliada pelo tempo de execução

em encontrar os melhores parâmetros. Entretando, é possível medir pela qualidade

da solução "quality". O "wallclock_limit" indica a quantidade máxima de tempo em

segundos que o calibrador deve ser executado, que no caso foi 28800s = 8 horas. O

"cutoff_time" é o tempo de análise em segundos por instância e a quantidade máxima

de avaliações do calibrador sobre uma instância. As últimas quatro configurações são

os diretórios de entrada de parâmetros, saída do algoritmo, arquivos de treino e ar-

quivos de teste.

4.1.2 Instâncias

Esta seção armazena as instâncias dos problemas a serem otimizados. As instâncias

são apresentadas em arquivos. Cada arquivo possui uma representação estruturada

e descritiva de uma ocorrência do problema. Essas descrições podem ser produzidas

de casos reais ou através de geradores de instâncias artificias.

Os arquivos utilizados do AClib tem origem de diferentes publicações na litera-

tura, e cada conjunto de instâncias possui diferentes formatos e licenças. Na seção

instâncias, existem duas subpastas: “set” e “data”. Ao receber as instâncias é neces-

sário criar dois arquivos de configuração: um de treino ("training.txt") e um de teste

("test.txt"). Cada arquivo de configuração possui a localização em diretórios relativos

do sistema operacional e serão disponibilizados em "sets". A localização padrão das

instâncias normalmente fica em "data".

Existem outros dois arquivos opcionais tratados no AClib. O primeiro é o "fea-

tures.txt" que representa algumas características das instâncias. Essas características

podem variar para conjunto, como, por exemplo, entropia das melhores soluções,
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soma dos pesos por variável, entre outros. O segundo arquivo é chamado "solubi-

lity.txt" que pode armazenar as soluções ótimas de cada instância ou apenas indicar

alguma descrição de viabilidade.

4.1.3 Algoritmo Calibrado

Essa parte posui dois arquivos muitos importantes: “params.pcs” e o “wrapper.py”.

O arquivo de parâmetros “params.pcs” segue o padrão do PCS descrito na Seção 3.1.

O arquivo “wrapper.py” é um script escrito em Python que serve como intermediário

entre o algoritmo calibrado e o calibrador de parâmetros. Ele serve para abstrair a

camada de implementação da meta-heurística, ou seja, se existiram três algoritmos

escritos em linguagens diferentes e com saídas diferentes, o “wrapper.py” vai auxiliar

na padronização dessas estruturas de saída. Esse arquivo utiliza uma biblioteca cha-

mada “GenericWrapper4AC”5 que somente pode ser executada em ambiente Linux

– motivo pelo qual se optou por utilizar o Ubuntu nos testes.

Nessa seção também fica o código-fonte das meta-heurísticas, caso seja preciso

utilizá-las de forma independente em outros sistemas. O AClib já tem vários arqui-

vos executáveis pré-compilados. Isso facilita a utilização do framework. Isso pode ser

visto também como uma limitação, visto que algumas meta-heurísticas podem usar

bibliotecas específicas de algum sistema operacional. Por isso é importante construir

os código-fontes mais independentes possíveis de sistemas operacionais.

4.1.4 Calibrador

Por último vem a adição do novo calibrador em três etapas. Na primeira etapa con-

siste em registrar a id do calibrador nos arquivos ./aclib/run.py (arquivo para treino) e

./aclib/validate.py (arquivo para teste) para reconhecê-lo como um parâmetro válido. É

importante desatacar que o arquivo de treino deve ser executado antes do arquivo de

teste. A segunda etapa é construir um arquivo de interface e registrá-lo no arquivo ./a-

5 https://github.com/automl/GenericWrapper4AC

https://github.com/automl/GenericWrapper4AC
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clib/configurators/ac_interface.py. O arquivo deve ter a saída do calibrador ("best.csv") e

o diretório da localização do executável. Um exemplo de interface pode ser observado

a seguir:

1 from a c l i b . c o n f i g u r a t o r s . base_conf igura tor import

BaseConfigurator

2

3 c l a s s BNT( BaseConfigurator ) :

4

5 def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , a c l i b _ r o o t : str , s u f f i x _ d i r : s t r =" " ) :

6

7 s e l f . logger = logging . getLogger ( "BNT" )

8 s e l f . t r a j _ f i l e _ r e g e x = " bes t . csv "

9 s e l f . _bin = " ./ c o n f i g u r a t o r s /bnt%s/bin/bnt . out " % (

s u f f i x _ d i r )

10

11 def g e t _ c a l l ( s e l f ,

12 s c e n a r i o _ f n : str ,

13 seed : i n t =1 ,

14 ac_args : l i s t =None ,

15 exp_dir : s t r =" . " ,

16 cores : i n t = 1 ) :

17

18 cmd = "%s − s c e n a r i o f i l e %s −numrun %d > log−%d . t x t 2>&1 "

% (

19 s e l f . _bin , scenar io_fn , seed , seed )

20 i f ac_args :

21 cmd += " " + " " . j o i n ( ac_args )

22

23 r e tur n cmd

Na última etapa a leitura dos resultados das soluções e a saída do BNT precisa ser

formatada para adaptar aos padrões de teste do AClib. Um exemplo de arquivo de

saída seria:
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"Total Time","Mean Performance","Wallclock Time","Incumbent ID", (...)

11546.7, 10000000, 0.0003, 0, 11546.7, blkrest=’0’,(...)

28660.1, 10000000, 0.0003, 0, 28660.1, blkrest=’1’,(...)

Em relação ao arquivo de entrada, pelo fato de cada meta-heurística possuir um

formato de entrada diferente, torna-se necessário padronizar o formato da saída dos

algoritmos para uma leitura uniforme dos calibradores. Um padrão pode ser utili-

zado:

Result of <algorithm> run: <status>, <runtime>, <runlength>

, <quality>, <seed>, <additional rundata>

em que:

• status: Pode assumir algum dos valores: SAT, UNSAT, SUCCESS, TIMEOUT,

CRASHED, ABORT. Os valores SAT, UNSAT e SUCCESS indicam que o algo-

ritmo foi executado com sucesso encontrando o ótimo ou uma boa solução.

O TIMEOUT representa que a solução não foi encontrada em tempo hábil.

CRASHED e ABORT indicam problemas na execução;

• runtime: Tempo de CPU durante a execução do algoritmo;

• runlength: Número de iterações da execução;

• quality: Qualidade da solução;

• seed: Semente utilizada para geração de números aleatórios;

• additional rundata(opcional): Informações adicionais. Específico para cada algo-

ritmo.

4.2 recursos e configurações utilizadas

Todos os testes foram realizados em um computador com configuração AMD Ryzen

7 3700x, com 32GB de RAM, utilizando Ubuntu 20.04. O AClib funciona apenas

em ambiente Linux, com isso optou-se executar os testes no Ubuntu. O treinamento
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durou em média 8 horas para cada teste. Para performar a primeira parte dos testes,

cada calibrador foi executado 10 vezes sobre o conjunto de instâncias de treino.

Após cada calibrador sugerir os melhores parâmetros, foram realizadas 10 execu-

ções sobre os casos de teste para cada uma dessas configurações. Essa abordagem

é necessária, pois aumenta a confiabilidade dos parâmetros escolhidos, dado que se

torna possível avaliar como o algoritmo trata as informações repassadas pelo pes-

quisador. A realização de poucas execuções sobre uma determinada instância pode

conduzir comparações qualitativas equivocadas.

O BNT foi implementado em C++ e funciona no sistema operacional Windows

e Linux. O algoritmo carrega o executável da meta-heurística adotando a aborda-

gem de cenário do ParamILS. A abordagem de cenário é mais flexível em diversos

sentidos como mostrado anteriormente, além de ser adaptada mais facilmente para

qualquer sistema operacional. Os intervalos de valores dos parâmetros são passados

em formato PCS.

4.3 resultados e análises

Após a configuração do ambiente do AClib, os testes são executados e os resultados

são armazenados em arquivos de saída. Para testar o desempenho do BNT foram

escolhidos alguns algoritmos que possuam uma quantidade considerável de parâme-

tros. Assim, escolheram-se alguns algoritmos do framework. O AClib trabalha com a

ideia de solvers, cujos parâmetros são constituídos por várias meta-heurísticas. Den-

tre os algoritmos selecionados, pode-se separá-los por grupos de instâncias: grupo

planning (planejamento) (lpg-depots, lpg-satellite) e grupo Satisfiability Problem (SAT)

(cryptominisat_circuit_fuzz, probSAT_3SAT1k, probSAT_5SAT500, probSAT_7SAT90,

satenstein_factoring, satenstein_cbmc e satenstein _hgen2-small).

As instâncias de planning utilizam o algoritmo do Local Search for Planing Graphs

(LPG)6 [36]. O LPG usa como base algumas validações parametrizadas de funções em

que são atribuídos diferentes pesos para as inconsistências encontradas em grafos de

planejamentos.

6 https://lpg.unibs.it/lpg/

https://lpg.unibs.it/lpg/
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Os diferentes pesos dos parâmetros do cryptominisat_circuit_fuzz pertencem a

um algoritmo chamado CryptoMiniSat [101, 102] que é uma extensão do MiniSat

[30] para resolver problemas envolvendo criptoanálise algébrica. Ele utiliza algumas

caraterísticas de busca por backtracking do Greedy Randomized Adaptive Search Procedure

(GRASP) [70] e variáveis literais assistidas do Cluff [74] para resolver problemas do

tipo SAT.

Os parâmetros de probSAT_3SAT1k, probSAT_5SAT500, probSAT_7SAT90 são do al-

goritmo probSAT [4]. Ele baseia-se na ideia de Stochastic Local Search (SLS) [44]. O

probSAT utiliza uma distribuição estatística para tratar o processo de mudança de

variável. São determinadas duas funções chamadas de make e break que são utiliza-

das para o cálculo do decaimento exponencial de problemas SAT.

Os problemas satenstein_cbmc, satenstein_factoring e satenstein_hgen2-small per-

tencem ao algoritmo SATenstein [59]. O SATenstein possui três partes principais: es-

tratégia de diversificação, busca local e atualização de estrutura de dados. Ele utiliza

também a ideia de SLS. A busca local utiliza três variantes de algoritmos WalkSAT

[97], Busca Local Dinâmica[51] e uma variante do G2WSAT [64].

O treinamento e o teste foram realizados com instâncias distintas. A Tabela 4 mos-

tra o tamanho do grupo de treino e de teste para cada tipo de instância, assim como

os algoritmos utilizados no processo de calibração.

Tabela 4: Descrição dos cenários calibrados
Instâncias de

Treino
Instâncias de

Teste
Número de
Parâmetros

Algoritmo
Calibrado

lpg-depots 2000 2000 67 LPG
lpg-satellite 2000 2000 67 LPG

cryptominisat_circuit_fuzz 299 302 33 CryptoMiniSat
probSAT_3SAT1k 250 250 9 probSAT
probSAT_5SAT500 250 250 9 probSAT
probSAT_7SAT90 250 250 9 probSAT
satenstein_cbmc 303 301 57 SATenstein

satenstein_factoring 1000 1000 57 SATenstein
satenstein_hgen2-small 1000 1000 57 SATenstein

TOTAL 7352 7353

A Tabela 5 indica quantas vezes foram encontradas as melhores soluções ao menos

uma vez durante a execução do grupo de instâncias de teste. Nesse caso, considerou-
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se apenas se o algoritmo retornou um SAT ou SUCCESS. Nota-se que o SMAC conse-

guiu encontrar o maior número de soluções em relação aos demais, contudo logo em

seguida têm-se o BNT com 3387 soluções encontradas. O valor zero indica que o ca-

librador resultou em UNSAT ou TIMEOUT para todos os casos, em outras palavras,

não conseguiu encontrar o ótimo em nenhum arquivo de teste. O símbolo ’-’ repre-

senta que o calibrador apresentou CRASHED no grupo selecionado. Outra medida

que pode ser considerada é a análise dos totais parciais compostos pelos grupos em

que não apresentaram problemas durante a execução, ou seja, mais especificamente:

cryptominisat_circuit_fuzz, lpg-satellite, probSAT_3SAT1k e probSAT_7SAT90. Ob-

servando apenas os totais parciais o SMAC se destaca novamente com o i-Race. O

BNT ficou bem próximo do PARAMILS com 1072 para 1073 casos encontrados.

Tabela 5: Quantidade de soluções ótimas encontradas (ao menos uma vez durante os testes)
por grupo

BNT GGA i-Race PARAMILS SMAC
Número de
Instâncias

lpg-depots 302 302 0 302 302 302

lpg-satellite 302 302 302 302 302 302

cryptominisat_circuit_fuzz 280 280 282 280 281 302

probSAT_3SAT1k 241 241 244 244 245 250

probSAT_5SAT500 250 - 250 250 250 250

probSAT_7SAT90 249 227 250 247 249 250

satenstein_cbmc 206 243 256 0 253 301

satenstein_factoring 690 1 629 0 600 1000

satenstein_hgen2-small 879 882 868 0 1000 1000

# Melhor Solução 3392 2478 3081 1625 3482 7353

# Melhor Solução 7
1072 1050 1078 1073 1077

Uma outra análise que pode ser realizada é o tempo de execução médio dos algo-

ritmos calibrados na Tabela 6 para a execução dos cenários. Quanto menor o valor,

melhor será o desempenho. Com exceção do satenstein_factoring o SMAC possui

os melhores tempos. Os valores 3000, 00 no grupo lpg-depots para o GGA e 50, 00

para os grupos satenstein do PARAMILS, indicam que eles resultaram em TIMEOUT,

como dito anteriormente. O BNT para os grupos de "probSAT_7SAT90", "lpg-depots"

e "satenstein_cbmc" possui valores muito próximos do i-Race, mas em relação aos

7 Total de soluções encontradas para as instâncias que não apresentaram problemas
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outros grupos os valores se aproximam do i-Race e PARAMILS. Isso mostra que o

BNT pode ser competitivo com outros métodos.

Tabela 6: Desempenho de tempo dos calibradores nas instâncias de teste do AClib

BNT GGA i-Race PARAMILS SMAC

lpg-depots 12,50 19,34 3000,00 1,21 0,77

lpg-satellite 27,97 10,99 5,94 9,53 7,67

cryptominisat_circuit_fuzz 231,16 243,37 214,02 230,97 224,81

probSAT_3SAT1k 117,59 119,21 77,56 77,87 63,70

probSAT_5SAT500 5,33 - 7,83 3,01 1,70

probSAT_7SAT90 27,52 321,53 15,78 49,18 27,69

satenstein_cbmc 15,91 10,02 7,78 50,00 8,31

satenstein_factoring 16,95 49,95 19,90 50,00 21,31

satenstein_hgen2-small 6,63 6,44 7,25 50,00 0,01

4.4 redes bayesianas resultantes

Uma das principais vantagens do BNT é a possibilidade não só de encontrar boas so-

luções para as configurações de parâmetros, mas indicar as dependências estatísticas

entre parâmetros. Essas dependências mostram que os valores de um determinado

parâmetro podem depender necessariamente de outros valores para encontrar boas

soluções. As arestas não possuem relação direta com os Parâmetros Condicionais da

Seção 3.1 porque para determinados valores, esses parâmetros podem não ser muito

relevantes na busca de melhores soluções.

O parâmetro que mais se destacou na Figura 16 foi o "avoid_best_action_cycles"

que detecta se houve algum ciclo para a melhor inserção de uma ação num grafo

de ações [35]. A Figura 17 usa o mesmo grupo de parâmetros que a Figura 16, to-

davia possui uma configuração de rede diferente. Isso ocorre devido à calibração de

parâmetros ser específica para cada par algoritmo e problema.

Figura 16: Rede Bayesiana gerada do lpg-depots
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Figura 17: Rede Bayesiana gerada do lpg-satellite

Na Figura 18 o parâmetro "freq" depende de vários outros parâmetros, enquanto o

"ltclean" é independente estatisticamente. No Capítulo 3, mostra-se que cada aresta

possui uma matriz de probabilidades condicionais atreladas. Isso ajuda a guiar o

pesquisador nos ajustes das meta-heurísticas. Por exemplo, a probabilidade de en-

contrar uma boa solução pode estar mais concentrada em determinado intervalos do

que em outros, e com isso é possível saber quais os melhores intervalos para serem

fornecidos para os calibradores. Outro exemplo é o quanto é relevante um parâme-

tro no algoritmo. Essa relevância pode ser verificada pela quantidade de arestas que

entram ou saem na rede. A modificação desse parâmetro pode ser crucial em afetar

a qualidade das soluções promissoras.

Figura 18: Rede Bayesiana gerada do cryptominisat_circuit_fuzz
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Na Figura 19, o parâmetro "fct" sempre está afetando os valores de "base", "eps" e

"luby", seja de forma direta ou indireta (por meio de outra variável). Ele indica o tipo

de função usada (polinomial ou exponencial) na validação dos valores.

Figura 19: Rede Bayesiana gerada do probSAT_3SAT1k

Esse mesmo comportamento acontece na Figura 20 e na Figura 21. Isso demonstra

um grau de dependência acentuado entre esses parâmetros, ou seja, deve-se escolher

bem o valor de "fct" pois ele afeta diretamente os parâmetros citados. Essa visão é

importante caso seja necessário calibrar os valores para outros cenários de problemas.

Figura 20: Rede Bayesiana gerada do probSAT_5SAT500

Figura 21: Rede Bayesiana gerada do probSAT_7SAT90
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Por último temos, a Figura 22, a Figura 23 e a Figura 24. A quantidade de parâme-

tros desses algoritmos pode tornar inviável realizar um ajuste manual de parâmetros

para alguns problemas. Assim, na maioria dos casos, o usuário que vai utilizar esses

métodos acaba fazendo o uso de valores definidos na literatura, que muitas das ve-

zes não refletem bons parâmetros durante a aplicação em novos problemas. Usar um

calibrador automático aumenta o grau de confiabilidade dos resultados encontrados.

O uso de informações sobre probabilidades condicionais permite observar como

um valor de um parâmetro afeta os valores de outros parâmetros (perspectiva global),

caso contrário, o ajuste do parâmetro torna-se uma tarefa de ajuste local (perspectiva

local)

Figura 22: Rede Bayesiana gerada do satenstein_hgen2-small
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Figura 23: Rede Bayesiana gerada do satenstein_cbmc
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Figura 24: Rede Bayesiana gerada do satenstein_factoring
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4.5 estudo de caso

Uma estudo de caso do BNT foi publicado no IEEE Congress on Evolutionary Com-

putation 2020 (CEC 2020) [77]. Nesse artigo o BNT foi utilizado para calibrar o BRKGA

[39, 107]. Todos os calibradores testados usaram a mesma implementação do BRKGA8,

para que não houvesse distinções entre tempos de execução por diferentes tipos de

implementações das meta-heurísticas. Além disso, o BRKGA foi aplicado para resolver

o Bin Packing Problem 1D (BPP 1D) [20] e o método First Fit foi escolhido como método

para avaliação das soluções no BPP 1D.

4.5.1 Biased-Random Key Genetic Algorithm (BRKGA)

O BRKGA pode ser visto como uma melhoria do Random-Key Genetic Algorithm (RKGA).

O RKGA é uma classe de algoritmos que utiliza os elementos evolutivos dos algorit-

mos genéticos para a resolução de problemas de otimização combinatória, em que as

soluções podem ser representadas como vetores de permutação. Uma chave aleatória

é um número real cujo domínio está no intervalo contínuo [0,1).

O RKGA usa uma população de vetores em que cada elemento do vetor é um

número contínuo. Um decodificador (decoder) é utilizado para mapear o vetor de

chaves aleatórias para uma solução do problema. O processo de decodificação do

RKGA baseia-se em executar uma operação sobre os elementos do vetor de chaves,

e a partir disso gerar uma solução que corresponda a uma solução do problema

abordado.

O RKGA inicia-se com a criação da população com p vetores de chaves aleatórias.

As gerações do RKGA utiliza os princípios darwinistas de elitismo [109], nos quais

os indivíduos mais fortes da população têm mais chances de sobreviver, além de

perpetuar seu material genético para futuras gerações.

Em cada geração, a nova população consiste em três partes:

1. Conjunto elite (|Pe| = p ∗ pe);

8 A biblioteca pode ser encontrada no site http://mauricio.resende.info/src/brkgaAPI/

http://mauricio.resende.info/src/brkgaAPI/
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2. Conjunto mutantes (|Pm| = p ∗ pm);

3. Conjunto filhos (|Pf| = p− |Pe|− |Pm|).

Todos os vetores elite, p ∗ pe, são automaticamente copiados da geração anterior,

sem alterações, para a população da próxima geração. Em seguida, p ∗ pm vetores,

chamados de mutantes, com chaves geradas de forma aleatória, são introduzidos na

população. Os vetores mutantes possuem o mesmo papel do operador de mutação

nos algoritmos genéticos clássicos, ou seja, aumentar a diversidade da população. Por

último, p− |Pe|− |Pm| vetores filhos são adicionados. Esses vetores filhos são gerados

pela combinação de pares de soluções da população, escolhidos aleatoriamente, em

cada geração. Cada uma das posições desses vetores é formada por uma combinação

uniforme parametrizada [103]. O esquema de combinação escolhe dois vetores v1 e

v2 da população para serem pais de um v3 (filho), em que o i-ésimo componente

do vetor filho v3[i] recebe a i-ésima chave v1[i] com probabilidade ρe, e v2[i] com

probabilidade 1 − ρe. Esse processo de combinação entre os dois vetores pode ser

visto como uma estratégia de cruzamento dos algoritmos genéticos.

O BRKGA [86] é uma variante do RKGA. Ambos os algoritmos realizam a seleção de

pais de forma aleatória. Essa seleção é por reposição, implicando que podem existir

pais com vários filhos. No RKGA, os pais são escolhidos da população inteira, en-

quanto no BRKGA, um pai é sempre escolhido do conjunto elite e o outro do conjunto

não-elite. Essa pequena alteração faz com que a probabilidade de um vetor de elite

seja maior que 1/p, em relação ao RKGA. No BRKGA o elitismo é mais acentuado.

A Tabela 7 mostra todos os parâmetros que podem ser configurados pelo calibra-

dor, bem como seus respectivos valores recomendados [83]. O ngen é definido pelo

pesquisador uma vez que depende do problema abordado. O ρe indica a possibili-

dade dos filhos herdarem características dos pais usando um operador de recombi-

nação.

O valor de k indica um fator que multiplica o tamanho do vetor de soluções (n). O

resultado dessa multiplicação é o que vai inferir o tamanho da população da meta-

heurística calibrada. Por exemplo, n é igual a 200 e o fator é 3, então a população terá

600 indivíduos.
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Tabela 7: Parâmetros e valores recomendados de BRKGA
Parâmetro Descrição Valor recomendado

p tamanho da população p = k ∗n,k ∈ {1, 2, 3, 4, 5}
pe taxa da população elite 0.10 ⩽ pe ⩽ 0.25
pm taxa da população mutante 0.10 ⩽ pm ⩽ 0.30
ρe probabilidade de herança do alelo elite 0.50 ⩽ ρe ⩽ 0.80
ngen número de gerações baseado no tamanho da instância

O conjunto de filhos gerados possui uma grande chance de herdar características

das chaves do pai elite, favorecendo a conservação de algumas boas características.

Essa pequena alteração é um dos motivos do BRKGA ser melhor que o RKGA [86]. Ou-

tro fator importante é que esse comportamento é independente do tipo de problema

de otimização, garantindo assim maior robustez.

Uma das principais vantagens do BRKGA é que parte da informação do problema

é agregada na metodologia da decodificação. No caso do Algoritmo Genético pa-

drão, essa informação está contida apenas no momento na codificação do vetor de

elementos em números binários (ou inteiros).

4.5.2 Problema de Empacotamento 1D

Esse problema tem sido estudado desde os anos 70 por Coffman et al.[20]. A partir

disso, muitos trabalhos continuam a ser desenvolvidos por outros pesquisadores.

Podem-se encontrar vários estudos recentes na literatura realizados com o Problema

de Empacotamento 1D (BPP 1D) [11, 71, 78, 90] e suas variantes. Além disso, possuem

outras versões, como a bidimensional e tridimensional, que não são o foco dessa

pesquisa.

Uma formulação matemática do BPP 1D proposta por Falkenauer e Delchambre [33]

é apresentada a seguir.

maximizar f(x) =

∑B
i=1(

∑I
j=1

ajxij

c )k

B
(20)
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sujeito à

I∑
j=1

ajxij ⩽ cyi, ∀i ∈ {1, ...,B} (21)

B∑
i=1

xij = 1, j ∈ I, (22)

yi ∈ {0, 1}, ∀i ∈ {1, ...,B} (23)

xij ∈ {0, 1}, ∀i ∈ {1, ...,B}, ∀j ∈ {1, ..., I} (24)

em que

• a variável yi é igual a 1 se o recipiente i é usado, e 0 caso contrário;

• a variável xij é igual a 1 se o item j está no recipiente i, e 0 caso contrário;

• aj representa o tamanho do elemento i;

• c é a capacidade máxima do recipiente;

• k uma constante (k ⩾ 1).

A função objetivo (20) tenta maximizar a taxa de ocupação dos recipientes. Por

exemplo, supondo que existam 3 itens de tamanhos 10, 50 e 20, dentro de em um

recipiente de capacidade 100, então a taxa de ocupação desse recipiente seria (10+

50 + 20)/100 = 0, 8. A função faz a soma de dessas taxas. A melhor solução acon-

tece quando a taxa de ocupação de todas os recipientes é igual ou muito próximo de

B. Quanto maior o valor de f(x) menor a quantidade de recipientes utilizados, indi-

cando que os itens ficaram bem alocados nos recipientes. A Equação 20 foi utilizada

nos experimentos do estudo de caso.
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As restrições (21) mostram que a somatória dos tamanhos aj dos itens j alocados

em um recipiente i não pode ser maior que a capacidade total c deste recipiente. As

restrições (22) afirmam que um item j somente pode estar alocado em um recipiente

i. As restrições (23) e (24) indicam que as variáveis yi e xij são binárias.

O valor de k na Equação 20 indica a relevância da concentração de itens em um

determinado recipiente [33]. Valores de k muito grandes podem fazer com que o

algoritmo termine prematuramente. Logo, escolhe-se normalmente k = 1 para esse

problema.

Outra formulação apresentada por Martello e Toth [34] é de:

minimizar f(x) =

B∑
i=1

yi (25)

sujeito às mesmas restrições da formulação anterior. Com exceção de não considerar

o valor de k.

Outros autores como Delorme et al. [26] tentam modelar o problema como um tipo

de Cutting Stock Problem (CSP) [37]. Essa abordagem segue a mesma função objetivo

da Equação 25, mas altera as restrições (21) para (26) e as restrições (22) para (27).

I∑
j=1

ajξij ⩽ cyi, ∀i ∈ {1, ...,B} (26)

n∑
i=1

ξij = dj, j ∈ I, (27)

em que ξij representa o número de itens do tipo j alocados dentre do recipiente i, e

dj indica a quantidade máxima de cópias do item j.

Independente da função objetivo apresentada, existem algumas abordagens clás-

sicas para encontrar soluções do BPP 1D. Dentre as mais conhecidas, pode-se citar:

Aloca no Primeiro Livre (First Fit) e Aloca no Melhor Livre (Best Fit) [58]. Ambas
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as abordagens encontram boas soluções para alguns tipos problemas, todavia para

problema mais complexos são necessárias variantes dessas estratégias [55].

O método First Fit verifica os recipientes em ordem crescente e coloca o item no

primeiro recipiente que estiver livre e que possua espaço suficiente para alocá-lo.

Usando uma árvore balanceada rubro-negra, a complexidade do método pode ser

O(nlog(n)) [24], em que n representa o número de itens a serem alocados. Um novo

recipiente é criado apenas se o item não couber em nenhum recipiente acessível.

Uma variante do First Fit é o Last Fit, a qual, como o nome sugere, a alocação do item

começa a partir do último.

A técnica do Best Fit verifica os recipientes em ordem crescente e coloca o item no

recipiente que estiver livre e que possua o menor espaço possível para alocá-lo. O

Best Fit também possui uma implementação de custo computacional O(nlog(n)) [24].

Assim como, o First Fit, um novo recipiente somente é criado se o item não couber

em nenhum recipiente disponível. Uma variante do Best Fit é o Worst Fit que aloca o

item no recipiente que possui o maior espaço disponível.

A Figura 25 ilustra o comportamento das abordagens First e Best para o tratamento

de um vetor de itens. O valor em cada posição do vetor representa o tamanho de cada

item. A solução ótima do cenário ocupa no máximo 3 recipientes. Pode-se perceber

que nos recipientes 2 e 3, o First Fit e o Best Fit alocaram os itens de formas distintas.

Esse exemplo serve para mostrar que a metodologia de alocação pode influenciar na

busca de um valor ótimo.

Figura 25: Ilustração das estratégias do First Fit e Best Fit a partir de um conjunto de itens
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4.5.3 BRKGA aplicado ao BPP 1D

Um dos desafios para resolver o BPP 1D é determinar em qual ordem os itens chegam

para serem alocados nos recipientes. O intuito é fazer com o que o BRKGA possa

auxiliar na determinação dessa ordem.

Pode-se estabelecer que cada vetor do BRKGA é representado por um vetor de

números contínuos, cujo tamanho do vetor corresponde ao número de itens a serem

alocados nos recipientes do BPP 1D. A partir desse vetor são realizadas as operações

de cruzamento e mutação previstos pelo BRKGA.

Para determinar ordem de chegada dos itens, é necessário aplicar um decodifica-

dor (decoder) que realizará o tratamento da informação inerente do vetor de números

contínuos. A escolha do decoder é de responsabilidade do pesquisador. Um bom deco-

dificador pode fazer com que o algoritmo consiga encontrar soluções de forma mais

eficiente.

O decoder escolhido para avaliação é baseado na ordenação crescente dos elemen-

tos desse vetor, com o detalhe de que a ordem dos índices deve acompanhar essa

ordenação, como mostrado na Figura 26.

Figura 26: Ilustração do processo de decodificação de um vetor no BRKGA

A ordenação dos índices é que vai determinar a ordem de chegada dos itens para

os recipientes. Um algoritmo de ordenação eficiente é requerido, para haver um baixo

custo computacional na avaliação de um vetor.

É importante destacar que normalmente em uma instância do BPP 1D, os itens estão

dispostos de forma sequencial fixa (não necessariamente é a ordem de chegada). Os

índices encontrados pelo decoder correspondem aos índices dessa sequência.
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Depois de encontrar a ordem de chegada, escolheu-se a técnica First Fit para cal-

cular o custo de cada vetor com base na Equação 20 proposta por Falkenauer e

Delchambre [33]. Essa informação de custo é fornecida para o BRKGA para poder

aplicar as abordagens de elitismo na busca de melhores soluções.

4.5.4 Configuração de parâmetros do BRKGA aplicado ao BPP 1D

Cada parâmetro, como mostrado na Tabela 7 possui um intervalo de valores reco-

mendados. Como o ParamILS trabalha com conjuntos discretos de valores, esses in-

tervalos quantitativos foram divididos em valores com base em uma distribuição

uniforme, como mostrado a seguir:

• fator do tamanho da população k ∈ {1, 2, 3, 4, 5};

• fração da população elite pe ∈ {0, 100; 0, 125; 0, 150; 0, 175; 0, 200; 0, 225; 0, 250};

• fração da população de mutantes pm ∈ {0, 100; 0, 125; 0, 150; 0, 175; 0, 200; 0, 225;

0, 250; 0, 275; 0, 300};

• probabilidade de herdar uma chave do vetor de elite ρe ∈ {0, 500; 0, 525; 0, 550;

0, 575; 0, 600; 0, 625; 0, 650; 0, 675; 0, 700; 0, 725; 0, 750; 0, 775; 0, 800};

• número máximo de gerações ngen ∈ {200, 250, 300, 350, 400, 450, 500}.

Os experimentos foram realizados considerando o desempenho do calibrador so-

bre uma população de configurações gerada por uma validação cruzada (cross-validation)

com uma partição de 500 instâncias para treino e 1615 instâncias de teste (incluindo

as de treino). Selecionar um número pequeno de treino é importante para testar a

robustez do calibrador, uma vez que em muitos problemas reais o número de ins-

tâncias fornecidas é baixo. O treinamento durou em média 12 horas para cada um

deles. Esse tempo considerado foi reduzido, tomando como base, o tempo de execu-

ção do CALIBRA, uma vez que não é permitido controlá-lo diretamente no programa

oferecido pelo autor.
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Após cada calibrador sugerir os melhores parâmetros, foram realizadas 50 execu-

ções sobre os 1615 casos de teste para cada uma dessas configurações. Essa abor-

dagem é necessária, pois aumenta a confiabilidade dos parâmetros escolhidos, uma

vez que se torna possível avaliar como o algoritmo trata as informações repassadas

pelo pesquisador. A realização de poucas execuções sobre uma determinada instância

pode conduzir comparações qualitativas equivocadas.

Outra questão importante a ser considerada, foi que além dos calibradores executa-

rem no mesmo tempo, foi utilizada uma semente determinística fixa nos testes para

a geração de números aleatórios em cada execução. Por exemplo, para o primeiro

teste a semente é 1 para todas as 1615 instâncias, para o segundo teste a semente é 2,

e assim por diante. Esse esquema tem por finalidade capturar possíveis informações

de semelhança de comportamento.

Os parâmetros encontrados após a configuração e execução dos calibradores apre-

sentados estão na Tabela 8.

Tabela 8: Parâmetros encontrados pelos calibradores

k pe pm ρe ngen

Calibra 2 0,120 0,250 0,500 238

ParamILS 3 0,200 0,300 0,625 450

i-Race 5 0,232 0,288 0,617 359

BNT 5 0,250 0,250 0,650 200

Todas as tabelas e gráficos a seguir foram produzidos considerando o tempo de exe-

cução em segundos e o custo de executar os parâmetros encontrados para o BRKGA

sobre o conjunto de instâncias de teste.

Os casos de testes estão divididos em falkenauer (160 instâncias), hard28 (28 ins-

tâncias), scholl (1210 instâncias), schwerin (200 instâncias) e waescher (17 instâncias)

[33, 93, 94, 95, 108] 9.

Observamos que os resultados do BNT foram muito competitivos com o i-Race em

tempo de execução na Tabela 9. Embora o BRKGA com parâmetros BNT tenha tido

um tempo computacional maior para a maioria dos grupos, a Tabela 10 mostra que

9 As instâncias podem ser encontradas em: http://www.dcc.fc.up.pt/~fdabrandao/research/arcflow/
results/

http://www.dcc.fc.up.pt/~fdabrandao/research/arcflow/results/
http://www.dcc.fc.up.pt/~fdabrandao/research/arcflow/results/
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foi mais estável para encontrar soluções ótimas (conhecidas na literatura) quando

comparado aos outros métodos devido ao fato que o desvio padrão foi o menor.

Tabela 9: Tempo médio em segundos de execução para cada grupo de instâncias

CALIBRA ParamILS i-Race BNT

falkenauer 0,351 0,376 0,354 0,445

hard28 29,619 23,558 40,776 43,687

scholl 0,059 0,066 0,085 0,087

schwerin 0,021 0,031 0,052 0,054

waescher 3,588 3,687 2,731 1,451

Tabela 10: Desvio padrão em segundos de execução para cada grupo de instâncias

CALIBRA ParamILS i-Race BNT

falkenauer 0,008 0,009 0,008 0,003

hard28 0,246 0,296 0,361 0,148

scholl 0,001 0,002 0,002 0,001

schwerin 0,001 0,001 0,002 0,001

waescher 0,005 0,011 0,057 0,006

As Tabela 11 e Tabela 12 relatam a quantidade de vezes em que o ótimo foi en-

contrado ao menos uma vez no decorrer dos testes e a média das melhores soluções

encontradas em 50 execuções. Verifica-se que as soluções encontradas pelos BRKGA

configurado com os parâmetros obtidos pelo BNT foram iguais ou próximas ao ótimo

global encontrado na literatura. O BRKGA com parâmetros encontrados pelo Para-

mILS teve desempenho pior do que os outros do BRKGA para as instâncias do con-

junto Falkenauer e o BRKGA com parâmetros encontrados por Calibra teve desem-

penho pior do que os outros do BRKGA para as instâncias do conjunto Hard28. Os

BRKGAs configurados com os parâmetros encontrados pelo BNT e i-Race conseguiram

encontrar uma quantidade maior de soluções ótimas.

Por fim, é preciso confirma se existe alguma relevância estatística nessas infor-

mações. Para encontrar essa relevância, primeiramente deve-se aplicar um teste de

normalidade para verificar se a distribuição dos valores encontrados por cada grupo

de instâncias segue o padrão da distribuição normal. Com isso, o teste de normali-

dade de Shapiro-Wilk [98] é aplicado nas amostras tanto de custo como de tempo.
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Tabela 11: Quantidade de soluções ótimas encontradas (ao menos uma vez durante os testes)
por grupo

BRKGA
Calibra ParamILS i-Race BNT

Falkenauer 160/160 159/160 160/160 160/160

Hard28 6/28 7/28 7/28 7/28

Scholl 1210/1210 1210/1210 1210/1210 1210/1210

Schwerin 200/200 200/200 200/200 200/200

Waescher 16/17 16/17 16/17 16/17

Total 1592/1615 1592/1615 1593/1615 1593/1615

Tabela 12: Média das melhores solução encontradas pelo BRKGA

Melhor BRKGA
Solução Calibra ParamILS i-Race BNT

Falkenauer 132,800 132,800 132,806 132,800 132,800

Hard28 70,786 71,214 71,179 71,179 71,179

Scholl 81,972 81,972 81,972 81,972 81,972

Schwerin 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960

Waescher 17,412 17,471 17,471 17,471 17,471

A partir disso, foram geradas as Tabela 13 e Tabela 14. Se p-value é menor que 0, 05

então a hipótese de distribuição normal é rejeitada.

Como pode ser visto na Tabela 13, apenas os dados do grupo Waescher indicaram

que eles estavam dispostos em uma distribuição normal. No entanto, como a maioria

rejeitou a hipótese nula, optou-se por um teste não paramétrico para analisar o grau

de significância estatística entre os conjuntos de resultados. Neste caso, o teste esco-

lhido foi o Teste de Friedman com Nemenyi Post-hoc tests [27]. Este teste não exige

que a distribuição de dados seja normal. Os resultados são mostrados na Tabela 14.

Este teste também usa análise de hipótese nula para p-value inferior a 0, 05. O teste de

Friedman é aplicado aos conjuntos de amostras para verificar se há alguma diferença

entre as amostras. Se os valores forem menores que 0,05, o Post-hoc Nemenyi é apli-

cado para descobrir em quais pares ocorreu a diferença. Após a aplicação do teste

de Friedman para cada grupo, os valores foram menores que 0, 05. Assim, o teste

Post-hoc de Nemenyi pode ser aplicado para comparar pares de métodos de ajuste.
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Tabela 13: Resultado dos p-values do Shapiro-Wilk para analisar os custos

BRKGA
Calibra ParamILS i-Race BNT

Falkenauer < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16

Hard28 < 5, 7× 10−6 < 2, 1× 10−5 < 7, 9× 10−6 < 3, 1× 10−6

Scholl < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16

Schwerin < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16 < 2, 2× 10−16

Waescher 0, 566 0, 688 0, 868 0, 769

O teste Post-hoc de Nemenyi funciona com duas hipóteses. O primeiro indica a

rejeição da hipótese nula e mostra apenas se as amostras são diferentes. A segunda

hipótese indica qual amostra é estatisticamente relevante. Na Tabela Tabela 14, os

resultados implicaram que o BRKGA configurado com os parâmetros obtidos com o

BNT foi estatisticamente relevante em relação ao BRKGA configurado com o Calibra

e o ParamILS, exceto para o grupo Waescher. Os valores do BRKGA configurado com

BNT e i-Race foram menores que 0, 05, indicando que BNT foi equivalente ao i-Race,

exceto para o grupo Hard28.

Tabela 14: Nemenyi Post-hoc Pareado para as informações de tempo (em segundos) forneci-
das pelos calibradores

BRKGA
BNT vs Calibra BNT vs ParamILS BNT vs i-Race

Falkenauer 0 < 2, 12× 10−12 < 5, 52× 10−3

Hard28 < 4, 40× 10−7 < 1, 36× 10−13
0,468

Scholl 0 0 0

Schwerin 0 0 < 1, 29× 10−13

Waescher 0,067 0,997 0,712

Na Figura 27, pode-se observar a dependência estatística entre os parâmetros do

BRKGA para resolver o BPP 1D obtida pelo BNT. O parâmetro pe é independente, mas

seu valor afeta todos os outros parâmetros. Os parâmetros ngen e ρe podem ser modi-

ficados sem impactar os outros. O fator k é diretamente influenciado pelo parâmetro

pm. Um mapeamento de dependências entre parâmetros com base nas melhores solu-

ções auxilia o BNT a ter uma visão mais detalhada do espaço de busca de parâmetros.
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Figura 27: Resultado da Bayesian Network construída pelo BNT



5
C O N C L U S Ã O

A calibração de parâmetros é uma etapa bastante importante no processo de desen-

volvimento e validação de meta-heurísticas. Esse processo pode ser realizado manual-

mente ou de forma automática. Em relação ao processo de busca automática, apesar

de existirem alguns calibradores robustos para diversos cenários, poucos fazem o uso

da dependência estatística de parâmetros para guiar a busca de melhores configura-

ções. O EDA têm um papel importante quando se trata de construir dependências.

Este trabalho propõe o uso de EDA para calibração de parâmetros, desenvolvendo

um calibrador chamado BNT. Assim, novas formas de representar subespaços de

busca de parâmetros podem ser projetadas e analisadas. Destacam-se as seguintes

contribuições:

• Redução do número de iterações necessárias para encontrar bons parâmetros;

• Uso de análise estatística gerada pela rede Bayesiana para guiar o processo de

geração de novas soluções;

• Desenvolvimento de um calibrador que consegue configurar seus próprios pa-

râmetros de forma adaptativa;

• Geração de uma rede de dependências estatísticas que pode ser utilizada para

guiar o ajuste de parâmetros.

Para a validação utilizou-se o AClib para comparar com o desempenho de outros

métodos da literatura. Algumas meta-heurísticas dos grupos de LPG e SAT foram

utilizadas com os calibradores GGA, i-Race, ParamILS e SMAC.

No AClib é possível verificar a viabilidade de realizar testes com outros calibrado-

res off-lines. Além disso, para testar a robustez do método, outras meta-heurísticas

podem ser calibradas, assim como, problemas adicionais podem ser resolvidos.

81
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Como pode ser observado no Capítulo 4, o uso do BNT para a construção de um

calibrador off-line, demonstrou-se bastante competitivo e promissor com relação aos

calibradores existentes na literatura. Os testes mostraram que essa comparação não é

apenas aparente, mas tem uma significância estatística.

Uma das grandes vantagens de utilizar EDA está relacionada à redução do número

de iterações de forma relevante, uma vez que os modelos induzem padrões (informa-

ções) para encontrar as melhores soluções no espaço de busca.

O ParamILS, por exemplo, usa um iterador local que não considera essa indução de

padrões na busca de melhores configurações. A omissão desse fator pode implicar na

quebra de informações importantes ou que correspondam a estruturas encontradas

na solução ótima ou, pelo menos, que indicariam algum caminho para encontrá-la

[85]. A criação de um modelo probabilístico com o auxílio do EDA pode ser aplicada

nesse cenário, visto que é possível analisar o nível de dependência entre essas confi-

gurações através da construção de uma análise estocástica. Essa análise implica em

um melhor diagnóstico dos valores para guiar o método de calibração identificando

padrões promissores no espaço de busca dos valores dos parâmetros.

Outra vantagem que pode ser verificada no BNT é que ele conseguiu estabelecer a

dependência entre variáveis para a busca de boas soluções. Essas dependências são

bastantes úteis para auxiliar a evolução do algoritmo em cima de grandes números

de parâmetros. Alguns calibradores, por exemplo, tendem a ter uma evolução mais

lenta para conjuntos de parâmetros muitos grandes, dado que apenas uma posição do

vetor é alterada por estágio. O BNT, por sua vez, guia a busca de soluções, mostrando

que a alteração de uma posição pode afetar a ocorrência de um determinado valor

em outra posição.

Outro destaque importante do BNT é a utilização de parâmetros adaptativos. Os pa-

râmetros de alguns calibradores precisam de ajustes manuais, gerando um problema

de calibração para calibradores.

Uma rede Bayesiana foi gerada para cada algoritmo calibrado e percebeu-se que

o BNT consegue indicar quais parâmetros possuem mais importância no método ca-

librado. Essa informação pode ser utilizada durante o processo de aperfeiçoamento

das meta-heurísticas calibradas.
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Um estudo de caso foi realizado e um artigo foi publicado no CEC 2020 [77]. Nesse

artigo o BNT foi comprado com o i-Race, CALIBRA e ParamILS. Experimentos foram

realizados utilizando-se 1615 instâncias do BPP 1D divididas para treino e todas para

os testes, para as quais foram realizados alguns ensaios de testes na busca dos valores

ótimos. O teste de Shapiro-Wilk e o teste de Nemenyi foram posteriormente aplica-

dos. Descobriu-se que para a instância Waescher o BNT apresentou uma significância

estatística positiva considerável em relação aos outros calibradores.

5.1 novos direcionamentos

Depois de verificar a validade do BNT, ainda é possível sugerir alguns pontos de

melhorias. Com isso, existem alguns novos direcionamentos para trabalhos futuros.

O primeiro é sobre avaliar a inclusão de um peso (valor numérico) nas arestas para

indicar qual a proporção de dependência entres os diferentes parâmetros. No método

proposto a rede final é criada, mas não exite uma informação numérica que indique

a proporção de dependência entre parâmetros, pois cada aresta é composta por uma

matriz de probabilidades, sendo que cada valor dessa matriz tem uma probabilidade

condicional associada. A ideia de definir pesos nas arestas pode ajudar a rede e

inclusive fazer melhores inferências sobre a qualidade da meta-heurística calibrada

para determinados problemas. Por exemplo, no caso de usar vários calibradores em

uma determinada meta-heurística, mas nenhum deles consegue encontrar bons pa-

râmetros, possivelmente a meta-heurística abordada não é boa para ser aplicada em

determinados cenários de problemas. Os pesos das arestas poderiam indicar que os

parâmetros não possuem nenhuma relação estatística relevante entre si, indicando

que mesmo ajustando os parâmetros os resultados não melhorariam. A criação de

pesos não é uma tarefa simples, porque podem não haver uma dependência linear

em diferentes intervalos uma vez que dois parâmetros distintos podem possuir so-

mente dependências distintas em diferentes intervalos.

A segunda abordagem é a criação de uma interface gráfica que facilite a inclusão de

novas meta-heurísticas no calibrador. O BNT possui uma fácil configuração, mas seria

interessante haver uma interface gráfica que pudesse ser usada em Windows, Linux e
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MacOS. Isso ajudaria a tornar a ferramenta mais simples para iniciantes na calibração

de parâmetros. Um dos poucos métodos que utilizam interface gráfica é o Calibra, mas

somente funciona no Windows e com suporte para apenas 5 parâmetros. A proposta

seria desenvolver uma interface gráfica independente de Sistema Operacional e que

oferecesse suporte para diversos tipos de parâmetros.

Uma alternativa para avaliar se o modelo pode ser robusto para de diferentes

conjuntos de dados é aplicando o Cross-Validation [104]. Esse validação consiste em

dividir o conjunto de instâncias em amostras mutuamente exclusivas. A partir dessa

divisão o algoritmo executa em cada amostra e os valores de desempenho obtidos

são consolidados em um único valor para a estimação de desempenho no conjunto

de dados.

Uma outra característica que poderia ser abordada é a adição de pesos nas arestas

da rede. O valores dos pesos poderiam indicar o grau de dependências entre os

parâmetros. Essa informação seria muito importante para definir a proporção que

cada parâmetro afeta no desempenho da meta-heurística, assim como o ajuste dos

outros parâmetros do algoritmo.
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