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Título: Wolf-Pack Approximation utilizando Funções de Núcleo" 

Resumo: 

Recentemente, surgiram diversas técnicas e algoritmos inspirados no comportamento de animais na natureza para a resolução de problemas, 
tendo em vista o seu poder de abstração e eficácia. Através de metáforas com os fenômenos da Natureza, pode-se construir um modelo 
computacional que se proponha a simular o ambiente e resolver problemas complexos, geralmente de forma mais intuitiva, ou com menos custo 
computacional.  

No que diz respeito a problemas complexos, a aproximação de funções é uma classe de problemas bastante importante, uma vez que 

funções podem representar problemas do mundo real ou descrever alguma realidade a partir de um conjunto de pontos. Além disso, a 

aproximação de funções é bastante utilizada para a resolução de problemas de classificação e reconhecimento de padrões, predição, compressão 

de dados, aprendizagem por reforço, projeto de filtros digitais, processamento de imagens. Porém, algumas técnicas utilizadas como a 

Programação Linear utilizando o algoritmo SIMPLEX possui, no pior caso, complexidade exponencial O(2n) (i.e. escala exponencialmente com 

o tamanho da entrada do problema de aproximação). Enquanto que Redes Neurais aproximam o conjunto de pontos de entrada através de uma 

“caixa-preta” e nenhum entendimento sobre a relação subjacente pode ser adquirida. 

Dessa forma, o Wolf-Pack Approximation (WPA) é uma nova metaheurística que foi concebida para ser uma alternativa computacional 

para o problema de aproximação local de um conjunto de pontos de entrada. O WPA propõe usar a metáfora com o comportamento de caça de 

uma alcateia na natureza para que, a partir da inteligência coletiva, seja possível a obtenção de uma função que represente e modele o contorno 

de uma dada nuvem de pontos. Entretanto, a abordagem inicial do WPA possui algumas limitações, tais como (i) a falta de comunicação entre os 

lobos, (ii) a ausência de um mecanismo de ajuste automático do número de lobos no ambiente, (iii) o uso de circunferências para a modelagem 

do contorno da nuvem de pontos e (iv) apenas funciona em problemas unidimensionais. Logo, este trabalho se propõe a desenvolver mecanismos 

que resolvam as limitações citadas e aumentem a sua eficácia, com objetivo de melhorar o erro local dos agentes e o erro global da coletividade 

dos agentes. Para validar a proposição e pesquisas mencionadas acima, o WPA foi utilizado para a representação de imagens digitais e foram 

realizadas comparações entre o WPA proposto e a abordagem inicial." 
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