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Resumo da Dissertação: 

 
A Inteligência de Enxames tem como base o comportamento coletivo de agentes reativos simples. De acordo com a complexidade 
do problema, as meta-heurísticas necessitam de uma grande quantidade de recursos computacionais. Atualmente, a computação 
paralela está se apresentando como uma opção interessante para alguns algoritmos de inteligência de enxames em espaços de 
busca com alta dimensionalidade, como por exemplo, Otimização por Enxame de Partículas (PSO, Particle Swarm Optimization), 
Busca por Cardumes (FSS, Fish School Search), Algoritmos Genéticos (GA, Genetic Algorithm), Evolução Diferencial (DE, 
Differential Evolution), entre outros. 
Nos últimos anos, a utilização de Unidades de Processamento Gráfico de propósito geral (GPGPU, General Purpose Graphic 
Processing Units) habilitados com a arquitetura CUDA (Compute Unified Device Architecture) vem se mostrando bastante 
vantajosa em aplicações que requerem computação paralela intensiva, porque porções de uma aplicação podem ser distribuídas 
em até milhares de núcleos de processamento gráfico de uma ou mais GPU(s) projetadas exclusivamente para lidar com 
operações de ponto flutuante e execução paralela. Isto permite atingir um ganho expressivo de tempo de execução quando 
comparado com Unidades de Processamento Central (CPU, Central Processing Unit). 
As meta-heurísticas baseadas em população são candidatas naturais à paralelização. E, como utilizam muitas operações de ponto 
flutuante independentes, vêm sendo implementadas em GPGPUs recentemente. Este trabalho introduz uma nova implementação 
eficiente de um otimizador por enxame de partículas em GPU(s), baseado na utilização de memórias de baixa latência do tipo 
shared memory. Os resultados obtidos provam que é possível obter um speedups de até 5 vezes em relação às abordagens 
recentes consideradas estado-da-arte sem perder qualidade nas soluções obtidas pelo processo de otimização. No que diz 
respeito à implementação, esta mostra-se explorar bem a arquitetura CUDA e os conceitos de data-paralelism. 
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