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Título: Utilizando Ciência das Redes para Avaliar e Modificar o Fluxo de Informação de um Otimizador por 
Enxames de Partícula 
Resumo: 

Inteligência Computacional é um termo utilizado para representar um conjunto de técnicas inspiradas na natureza que apresentam 
habilidade de aprender e/ou lidar com novas situações.  
Otimização por Enxame de Partículas (PSO) é uma técnica de otimização baseada em Inteligência de Enxames inspirada no 
comportamento social de bandos de pássaros na busca por alimentos. 
Ciência das Redes é a área de estudo dos fundamentos teóricos do comportamento estrutural e dinâmico de redes. Por ser 
essencialmente interdisciplinar, ela tem estudos em modelos físicos, biológicos, comportamentos sociais, chegando até em formas 
de predição de fenômenos presentes nestas áreas. Esse campo de estudo fornece ferramentas para modelar e para avaliar redes 
do mundo real. Mais especificamente, o modelo Barabási-Albert (BA) consegue simular características de várias redes reais ao 
notar que elas evoluem e que seus nós se ligam mais facilmente a nós com muitas conexões. 
O desempenho do PSO é influenciado pela estrutura da vizinhança do enxame, de forma que cada estrutura se adapta melhor na 
otimização de determinados problemas. Essas vizinhanças são, em geral, modelos de comunicação estáticos e arbitrários com 
desempenhos regulares sem qualquer controle sobre o fluxo de informação no enxame. Por falta de ferramentas ideais, 
pesquisadores se limitam a criar novas estruturas e avaliá-las baseando-se apenas no desempenho do algoritmo. 
Esta dissertação propõe uma topologia de comunicação dinâmica para um Otimizador por Enxames de Partículas utilizando 
conceitos de conexão preferencial de Ciência das Redes; e ferramentas para análise do fluxo de informação entre as partículas do 
enxame baseadas em métricas de Ciência das Redes: o número autovalores zeros na matriz laplaciana, a densidade espectral e o 
valor. A topologia proposta foi comparada com as topologias estáticas mais utilizadas:global e em Anel. Os experimentos indicam 
que o PSO com topologia dinâmica consegue adaptar sua estrutura visando fugir de estagnação prematura do enxame. 
Além disso, a utilização da topologia proposta leva não somente a desempenhos melhores nas funções de testes utilizadas,como 
também fornece ao PSO a habilidade de adaptar o fluxo de informação do enxame dependendo do problema tratado por ele. 
As métricas propostas foram utilizadas para analisar o fluxo de informação no enxame do PSO com topologia dinâmica. Os 
experimentos realizados mostraram que as métricas conseguem identificar padrões de comportamento no fluxo de informação 
quando o enxame fica estagnado em soluções precocemente. As métricas propostas abrem perspectivas para análises mais 
significativas sobre o comportamento do enxame, que podem ajudar pesquisadores no desenvolvimento de novas abordagens e 
no entendimento de técnicas em enxames. 
  
 


