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Abstract. A Evolução Diferencial (ED) tem se destacado na resolução de problemas de Otimi-

zação Multiobjetivo (OM) aplicados a diversas áreas. Entretanto, existe a necessidade de uma

análise mais detalhada da aplicação da ED em alguns problemas, como é o caso da Otimização

Estrutural (OE). Problemas de OE normalmente possuem restrições das suas variáveis de projeto.

Entre as diversas técnicas existentes para o tratamento dessas restrições destaca-se a Técnica de

Penalização Adaptativa APM (Adaptive Penalty Method), por ter demonstrado robustez em OE

monobjetivo. Esse artigo apresenta uma análise do desempenho de quatro algoritmos evolucioná-

rios para OM bem conhecidos na literatura em problemas de OE multiobjetivo. A técnica APM foi

acoplada a dois deles para ser comparada com as técnicas de tratamento das restrições original-

mente propostas nos demais. Os resultados obtidos pelos experimentos (cinco problemas de OE e

três métricas de avaliação de desempenho) mostram a eficiência não só da ED como também da

técnica APM.
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1 INTRODUÇÃO

Problemas de Otimização Multiobjetivo (OM) são situações em que se busca minimizar ou
maximizar mais de uma função objetivo. Resolver um problema de OM significa obter um conjunto
de soluções onde não há relação de preferência entre elas. Esses problemas tem muita aplicação
em diversas áreas, como pode ser visto nos trabalhos de Deb (2001) e Coello et al. (2006). Nesses
dois trabalhos, os autores apontam que Algoritmos Evolucionários para OM (MOEA, do inglês,
Multiobjective Optimization Evolutionary Algorithm) vêm se destacando principalmente por serem
mais flexíveis e eficientes na resolução de problemas complexos.

Boa parte dos problemas de otimização com origem no mundo real, seja multiobjetivo ou
monobjetivo, possui restrições. Michalewicz and Fogel (2004) citam fontes de dificuldade na re-
solução de problemas de otimização e a presença de restrições é apontada como uma delas. Essa
dificuldade vem exatamente do fato de que nem todas as soluções possíveis são viáveis, isto é, aten-
dem todas as restrições. Para esses problemas, o MOEA deve ser projetado de tal forma a buscar
soluções viáveis. Como as versões originais da maioria dos MOAE’s foram concebidas para pro-
blemas sem restrições, se faz necessário o uso de técnicas adicionais com o objetivo de possibilitar
essa busca.

O trabalho de Mezura-Montes and Coello (2011) apresenta uma classificação dessas técni-
cas e uma das classes listadas, e comumente usada, é denominada Funções de Penalização. A
ideia das técnicas dessa classe é transformar o problema com restrições em um problema sem
restrições, penalizando cada função objetivo para candidatos à solução que não sejam viáveis.
A Técnica de Penalização Adaptativa (APM - do Inglês Adaptive Penalty Method) proposta por
Barbosa and Lemonge (2002) é uma dessas estratégias. Ela foi originalmente desenvolvida para a
aplicação em problemas monobjetivos com restrições analisados via Algoritmos Genéticos (AG) .
Um dos destaques do APM é a robustez demonstrada pelos resultados obtidos em problemas Oti-
mização Estrutural (OE), como pode ser visto nos trabalhos recentes de Carvalho et al. (2013),
Angelo et al. (2012), Silva et al. (2011a), Silva et al. (2011b,c), Silva et al. (2011d), Silva et al.
(2008), além de outros trabalhos anteriores tais como Barbosa et al. (2008), Lemonge and Barbosa
(2008), Lemonge and Barbosa (2004) e Barbosa and Lemonge (2003a,b), bem como no trabalho
original de sua proposição.

Problemas de OE em geral referem-se à diminuição de custos dos materiais envolvidos nas
concepções estruturais mantendo as condições mínimas de segurança. Um problema de OE pode
ser dimensional, cujas variáveis de projeto são as áreas das seções tranvesais das barras de uma
treliça e as restrições referem-se às tensões normais máximas que estas barras podem estar sub-
metidas. Apesar do destaque do APM em OE, apenas o trabalho de Angelo et al. (2012) trata da
versão multiobjetivo do problema, ao que consta na literatura. Os autores analisaram problemas
cujas funções objetivo eram a minimização do peso da estrutura de treliças e a minimização do
maior deslocamento de seus nós, restringindo as tensões das barras a um determinado valor. Foram
comparados dois MOEA’s baseados em Colônia de Formigas acoplados à técnica APM em cinco
desses problemas, sendo que dois deles também foram adotados aqui.

Analisar o uso de MOEA’s em problemas de OE multiobjetivo foi o foco do trabalho de
Zavala et al. (2013), onde os autores concluiram que o Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
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II (NSGA-II) proposto por Deb et al. (2002) foi o MOEA mais adotado. Além disso, eles também
destacaram a necessidade de uma análise mais detalhada da aplicação da ED nesses problemas.
Isso porque ED é muito poderosa para resolução de problemas em que todas as variáveis de projeto
são reais e, apesar da maioria das pesquisas analisadas ter usado números reais em suas variáveis
de projeto, poucos dos MOEA’s adotados se basearam em ED.

A ED foi proposta por Storn and Price (1997) para problemas monobjetivos. Em ED, cada
indivíduo (Vetor Alvo) gera um descendente (Vetor Experimental) usando informações baseadas
na diferença entre outros indivíduos. Apesar de não ser o foco dos seus proponentes, ED tem
se mostrado atraente na resolução de problemas de OM principalmente pela sua simplicidade de
implementação e eficiência demonstrada pelos resultados obtidos, como afirma Zhou et al. (2011).
Mezura-Montes et al. (2008) analisou pesquisas com MOEA’s baseados em ED, apresentando uma
revisão da literatura bem detalhada. Uma das suas conclusões foi que resultados interessantes
podem ser encontrados quando ED é usada para resolver problemas reais de OM. Outra conclusão
desses autores foi que o esquema de Dominância de Pareto na tomada de decisão da substituição do
Vetor Alvo pelo Vetor Experimental gerado por ele, juntamente com o esquema de Ranqueamento
de Pareto na seleção de uma nova população depois que todos os vetores experimentais foram
gerados, são os mais populares nos MOEA’s baseados em ED.

Proposto por Robic and Filipic (2005), o Differential Evolution for Multiobjective Optimiza-

tion (DEMO) é um MOEA que possui esses dois esquemas. A substituição imediata do Vetor
Alvo pelo Vetor Experimental, quando este domina o Vetor Alvo, é a ideia central do DEMO. Nos
resultados dos experimentos numéricos desses autores, o DEMO se mostrou tão eficiente quanto
NSGA-II em alguns problemas e superior nos demais. O DEMO também obteve desempenho
superior aos demais MOEA’s analisados em todos os problemas. Um desses MOEA’s foi o Mul-

tiobjective Differential Evolution (MODE), proposto por Xue (2004), que apesar de apresentar
desempenho global inferior ao DEMO, obteve desempenho global superior ao NSGA-II, quando
esse último utilizou codificação real em suas variáveis. Esse experimento foi realizado em proble-
mas sem restrições, já que tanto o MODE quanto o DEMO foram concebidos sem técnicas para o
tratamento de restrições.

O MODE utiliza o esquema de Ranqueamento de Pareto na seleção da nova geração da po-
pulação e um dos seus destaques é usar informações de indivíduos não dominados na construção
de novos indivíduos, sempre que estes estão sendo produzidos a partir de indivíduos dominados.
Isso provoca uma melhora significativa na qualidade das soluções, conforme os resultados exibidos
pelo seu autor. Em seus experimentos, o autor comparou o MODE ao Strength Pareto Evolutionary

Algorithm (SPEA), proposto por Zitzler and Thiele (1999), um MOEA muito popular na literatura,
sendo que o MODE obteve desempenho global superior nas métricas adotadas e nos problemas de
OM sem restrições analisados.

Outro MOEA baseado em ED que também utiliza os dois esquemas mais populares é o The

Third Step of Generalized Differential Evolution (GDE3), proposto por Kukkonen and Lampinen
(2005). O GDE3 é a terceira versão do Generalized Differential Evolution (GDE) proposto por
Lampinen (2001), cuja segunda versão (GDE2) foi proposta por Kukkonen and Lampinen (2004).
A ideia do GDE3 (e também do GDE e GDE2) é, de fato, generalizar a ED para todos os pro-
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blemas, seja monobjetivo ou multiobjetivo, com ou sem restrições. O GDE3 apresenta um aper-
feiçoamento das versões anteriores, como por exemplo a introdução de uma técnica computaci-
onalmente eficiente para a melhoria da distribuição das soluções obtidas. Nos experimentos de
Kukkonen and Lampinen (2005), GDE3 apresentou melhor desempenho global quando comparado
ao NSGA-II.

Neste artigo são analisados os resultados de experimentos numéricos envolvendo os MOEA’s
(MODE, DEMO, GDE3 e NSGA-II) em problemas de OE multiobjetivo. O GDE3 e o NSGA-II
foram adotados com as técnicas de tratamento das restrições propostas por seus autores, enquanto
o MODE e o DEMO foram acoplados à técnica APM. O motivo dessa escolha é permitir a com-
paração da técnica APM com outra técnica da literatura projetada com ED (GDE3) e também a
comparação entre a junção de ED com a técnica APM e o NSGA-II (MOEA mais comumente ado-
tado para resolver problemas de OE multiobjetivo). Os experimentos numéricos referem-se a cinco
problemas de OE multiobjetivo usando-se três métricas de comparação, sendo todos eles (proble-
mas e métricas) bem conhecido na literatura. Os resultados mostram não só a eficiência da ED para
esses problemas como também a da técnica APM.

O texto é organizado da seguinte forma: a “Seç. (2)”, faz uma introdução aos conceitos bá-
sicos de OM, dos MOEA’s e das técnicas de tratamento de restrições utilizadas nesse trabalho.
A “Seç. (3)” apresenta a maneira de como se deu a experimentação numérica, os problemas de
OE multiobjetivos e as métricas de avaliação adotadas, bem como seus resultados. Finalmente, a
“Seç. (4)” descreve as conclusões e sugestões de trabalhos futuros.

2 CONCEITOS BÁSICOS

2.1 Otimização Multiobjetivo (OM)

Um problema de OM com restrições pode ser definido como:

min f(x) = [f1(x), f2(x), ..., fP (x)]

s.a. x ∈ D ⊆ Rn
(1)

onde f : Rn → R
P , fp : Rn → R com p = 1, ..., P ≥ 2 e D é o conjunto de todas as possíveis

soluções viáveis, dado por D = {x ∈ Rn|gj(x) ≤ 0; hk(x) = 0; x ≤ x ≤ x}, com j = 1, ..., J e
k = 1, ..., K.

As funções fp(x) com p = 1, ..., P ≥ 2 são as funções objetivo. As funções gj(x) com
j = 1, ..., J são chamadas de restrições de desigualdade, enquanto as funções hk(x) com k =
1, ..., K são chamadas de restrições de igualdade. Os vetores x e x são, respectivamente, os limites
inferior e superior do vetor de variáveis de projeto x.

As funções objetivo são frequentemente conflitantes. Isso significa que um individuo que
minimiza uma função objetivo pode ter alto valor em outra função e vice-versa. Logo, em OM
existe a necessidade de se estabelecer um conceito de otimalidade. Esse conceito é o de Dominância
de Pareto. Considerando dois vetores x, y ∈ D, uma, e somente uma, das três possibilidades abaixo
ocorre:
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• Se fi(x) ≤ fi(y) com i = 1, ..., P , e existe um j natural entre 1 e P tal que fj(x) < fj(y),
então x domina y;

• Se fi(y) ≤ fi(x) com i = 1, ..., P , e existe um j natural entre 1 e P tal que fj(y) < fj(x),
então y domina x;

• Caso contrário, x e y são ditos não dominados entre si.

O conjunto Q ⊆ D formado por todos os vetores não dominados entre si e que não são domina-
dos por nenhum outro vetor de D é denominado Conjunto de Soluções Pareto-Ótimas. A imagem
de todos os elementos de Q pela função f(x) = [f1(x), f2(x), ..., fP (x)] é chamada de Frente de
Pareto Real (FPR).

A finalidade dos métodos ao se resolver um problema de OM é obter o conjunto Q. Devido à
dificuldade de se obter Q por métodos exatos, a maioria fornece uma aproximação discreta Q′ de
Q, incluindo os MOEA’s. Para que Q′ represente adequadamente Q, as imagens dos seus elementos
(Frente de Pareto Obtida - FPO) devem ser muito próximas da FPR, ou seja, a FPO deve possuir as
propriedades de convergência e diversidade ilustradas pela “Fig. 1b”.

f1

f2

FPR

Imagem de D

(a)

FPR

f1

f2

Con
ve

rg
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Diversidade

FPO

(b)

Figura 1: Exemplo de uma FPR para duas funções objetivo 1a e Ilustração das Propriedades de Convergência
e Diversidade, que são características desejáveis da FPO 1b.

2.2 Algoritmos Evolucionários para OM (MOEA’s)

Um algoritmo evolucionário é inspirado no processo de seleção natural proposto por Darwin,
que defende a ideia de que, na natureza, aqueles seres vivos com melhores características tendem
a sobreviver frente aos demais. Em alusão a essa bioinspiração, muitos algoritmos evolucionários
usam terminologias semelhantes às usadas em biologia para descrever suas estruturas.

É o caso dos MOEA’s baseados em ED e AG, que denominam cada vetor x ∈ Rn por indivíduo
e o conjunto desses indivíduos de população, a qual evolui baseada na aptidão (valores das funções
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objetivo) de cada indivíduo a partir de uma população inicial criada aleatoriamente. A maneira
como se dá essa evolução é peculiar de cada algoritmo.

No NSGA-II, por exemplo, a evolução da população P na geração t (indicada por Pt) se dá
como mostrado a seguir, onde TP é o tamanho da população:

1. Individuos de Pt selecionados por torneio dão origem ao conjunto de novos indivíduos Qt

a partir de um operador de recombinação denominado SBX, proposto por Deb and Agrawal
(1995).

2. O conjunto Rt = Pt ∪ Qt é classificado em d subconjuntos pelo processo denominado Ran-
queamento de Pareto, que fornece um ranque para cada indivíduo com base nas quantidades
de indivíduos que ele domina e que o dominam. Indivíduos de um mesmo subconjunto tem
o mesmo ranque.

3. Enquanto for possível, retira-se de Rt o subconjunto com pior ranque de tal forma que Rt

não tenha menos que TP indivíduos. Quando isso não for mais possível, uma das situações
ocorre:

(a) Rt tem exatamente TP indivíduos.

(b) Rt tem mais do que TP indivíduos e, ao retirar o subconjunto com pior ranque, Rt fica
com menos do que TP indivíduos. Neste caso, os indivíduos desse subconjunto com
pior ranque são submetidos ao procedimento denominado crowding distance (CD),
que mede a aglomeração de outros indivíduos na vizinhança de cada um deles. Os
indivíduos com menores valores de CD são excluídos até que Rt tenha exatamente TP
indivíduos, favorecendo a desejável propriedade de diversidade na população.

4. A próxima geração da população Pt+1 recebe todos os indivíduos de Rt.

Já na ED, a evolução da população possui as etapas de mutação, cruzamento e seleção da
nova geração. Para essas etapas, Storn and Price (1997) definiu os esquemas básicos da seguinte
maneira:

• Mutação: Sorteia-se três indivíduos xR1, xR2 e xR3 da população Pt. A mutação desses três
vetores cria o vetor v = xR1 + F (xR2 − xR3) denominado Vetor Doador, onde F ∈ R é um
parâmetro definido pelo usuário;

• Cruzamento: Para cada indivíduo de Pt (também conhecido na literatura como Vetor Alvo),
um Vetor Doador é criado pelo esquema de Mutação anterior. O cruzamento do Vetor Doador
com o Vetor Alvo da origem ao Vetor Experimental u, cuja j-ésima entrada é a j-ésima
entrada de v ou de x, respeitada uma certa probabilidade CR ∈ [0, 1] definida pelo usuário;

• Seleção da Nova Geração: Terá lugar garantido na próxima geração da população Pt+1 o
indivíduo com melhor aptidão escolhido entre cada Vetor Doador e o Vetor Experimental
originado a partir dele.

O DEMO utiliza esses mesmos esquemas básicos nas etapas de mutação e cruzamento. Para
a seleção da nova geração, o DEMO adota o seguinte esquema: Rt recebe o vetor que dominar o
outro, escolhido entre cada Vetor Doador e o Vetor Experimental originado a partir dele. Caso eles
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sejam não dominados entre si, Rt recebe os dois. A próxima geração da população Pt+1 é então
formada a partir de Rt da mesma forma que no NSGA-II, onde os indivíduos são selecionados pelo
processo de Ranqueamento de Pareto e pelos seus valores de CD.

Esquemas parecidos com os do DEMO são também utilizados pelo MODE, com exceção de
dois aspectos. O primeiro é o esquema de mutação do MODE que leva em conta a informação de
indivíduos não dominados que é realizado da seguinte forma: para cada indivíduo x da população,
sorteia-se dois outros indivíduos xR1 e xR2. O Vetor Doador é então definido por v = x + F (xR1 −
xR2), caso x seja um indivíduo não dominado dessa população ou v = γxbest+(1−γ)x+F (xR1−
xR2) caso contrário. O parâmetro γ ∈ [0, 1] é definido pelo usuário e o indivíduo xbest é sorteado
entre os indivíduos não dominados de Pt que dominam x.

O segundo aspecto está na construção do conjunto Rt que diferencia o MODE do DEMO. No
MODE, Rt é composto por todos os Vetores Doadores e todos os Vetores Experimentais gerados,
sem uma comparação prévia. Além disso, o parâmetro σcrowd é introduzido para conservar melhor
a diversidade. Os indivíduos cujo valor de CD são menores do que σcrowd são excluidos.

O GDE3 também é semelhante ao DEMO e as diferenças estão na construção do conjunto Rt

e na inclusão de um tratamento de restrições. No DEMO, MODE e NSGA-II, quando Rt tem mais
do que TP indivíduos, são excluídos de uma só vez todos os indivíduos com os menores valores de
CD para que se tenha Rt com exatamente TP indivíduos. Por outro lado, no GDE3, os indivíduos
são excluídos um a um e, após uma exclusão, todos os valores de CD são recalculados garantindo
uma melhoria da diversidade da população sem a introdução de um novo parâmetro, como faz
o MODE, por exemplo. Além disso, o GDE3 apresenta um algoritmo eficiente para se evitar o
aumento do custo computacional provocado pelos cálculos sucessivos dos valores de CD. A outra
diferença entre o GDE3 e o DEMO (inclusão de um tratamento de restrições) está detalhada na
“Seç. (2.3)”, por tratar especificamente do tema.

2.3 Técnicas de Tratamento de Restrições

2.3.1 Técnica de Penalização Adaptativa (APM)

Por ser um dos principais alvos dessa pesquisa, a primeira técnica de tratamento de res-
trições a ser exibida aqui é a Técnica de Penalização Adaptativa (APM). Ela foi proposta por
Barbosa and Lemonge (2002) e aplicada em problemas de otimização monobjetivo com restrições,
cujos resultados alcançados pelos autores foram robustos e eficientes, especialmente em problemas
de OE. Entre as suas vantagens estão o tratamento de restrições de igualdade e desigualdade, a não
necessidade de que as restrições sejam funções explícitas das variáveis do problema, a ausência de
parâmetros a serem definidos pelo usuário e a facilidade de implementação computacional.

A técnica APM transforma o problema com restrições em um problema sem restrições, pe-
nalizando cada função objetivo para candidatos à solução que não sejam viáveis. No trabalho de
Angelo et al. (2012), a técnica APM foi adaptada para OM repetindo seu procedimento original em
cada função objetivo separadamente. Mantendo a mesma ideia aqui, a técnica APM é acoplada ao
DEMO e ao MODE da seguinte forma: Dado um conjunto contendo TC indivíduos na geração t

(que pode ser Pt ou Rt), após o cálculo das funções objetivo fp(x), com p = 1, ..., P ≥ 2, de todos
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os indivíduos desse conjunto, o valor de fp(x) de cada indivíduo é substituído pela função Fp(x),
definida por:

Fp(x) =











fp(x), se x é factível

fp(x) +
∑M

m=1 kmvm(x), caso contrário
(2)

onde

fp(x) =











fp(x), se fp(x) > 〈fp(x)〉

〈fp(x)〉, caso contrário
(3)

sendo 〈fp(x)〉 a média dos valores de fp(x) de todos os TC indivíduos.

A função vm, com m = 1, ..., J +K, é a violação da m-ésima restrição pelo indivíduo x, dada
por vm(x) = max(gm(x), 0), caso a restrição seja de desigualdade, ou por vm(x) = |hm(x)|, caso
a restrição seja de igualdade.

O coeficiente de penalização km da m-ésima restrição é definido por

km =
|
∑TC

i=1 fp(xi)|
∑M

m=1 |
∑TC

i=1 vm(xi)|2

TC
∑

i=1

vm(xi). (4)

Essa técnica é aplicada sobre Pt no DEMO e sobre Pt e Rt, separadamente, no MODE. Depois
de aplicada na população Pt, os demais procedimentos do DEMO e do MODE continuam sem
alteração, levando em consideração os valores de Fp(x), com p = 1, ..., P ≥ 2. Entretanto no
DEMO, cada função objetivo de cada Vetor Experimental também é penalizada pela “Eq. (2)”
e “Eq. (3)”, mantendo os mesmos valores de km já obtidos. No MODE, depois de ser aplicada
sobre Pt para gerar Rt, os valores de Fp(x) obtidos anteriormente para os Vetores Doadores são
ignorados. A técnica APM é então aplicada novamente, dessa vez sobre Rt, penalizando tanto
Vetores Doadores e Experimentais com novos valores de km calculados pela “Eq. (4)”. O APM foi
projetado de tal forma que os valores de km correspondentes às restrições mais difíceis de serem
atendidas sejam maiores, favorecendo a entrada de indivíduos que atendam a essas restrições.

2.3.2 Regras de Viabilidade

Outra classe de técnicas de tratamento de restrições listada por Mezura-Montes and Coello
(2011) é denominada Regras de Viabilidade, muito comum em problemas de OM. Alguns MOEA’s,
tais como NSGA-II e GDE3, trazem Regras de Viabilidade em suas proposições originais como
técnicas para o tratamento de restrições.

No caso do NSGA-II, as Regras de Viabilidade propostam por Deb et al. (2002) são as seguin-
tes:

• Ao comparar duas soluções viáveis, as regras de Dominância de Pareto são aplicadas;

• Uma solução viável sempre domina uma solução não viável;

• Ao comparar duas soluções não viáveis, aquela com a menor valor da soma das violações
das restrições Φ(x) domina a outra.
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A soma das violações das restrições Φ(x) do indivíduo x pode ser determinada pela expressão:

Φ(x) = ΣJ
j=1max{gj(x), 0}2 + ΣK

k=1|hk(x)|. (5)

As Regras de Viabilidade intrínsecas ao GDE3, uma das características que o diferencia do
DEMO, são praticamente as mesmas do NSGA-II. Entretanto, no lugar de usar a soma das viola-
ções das restrições Φ(x) para se comparar duas soluções não viáveis, o GDE3 aplica as regras de
Dominância de Pareto entre os vetores violações V(x) ∈ RJ+K , cuja m-ésima entrada é a violação
vm(x) da m-ésima restrição pelo indivíduo x, definido da mesma forma que na técnica APM.

3 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Cinco problemas de OE multiobjetivo foram usados nestes experimentos. Eles são denomi-
nados como Viga Simplesmente Apoiada (VSA), Viga Soldada (VS), Treliça de 2 Barras (T2),
Treliça de 10 Barras (T10) e Treliça de 25 Barras (T25). Suas definições podem ser encontradas
nos trabalhos de Castro (2001) (VSA), Gong et al. (2009) (VS e T2) e Angelo et al. (2012) (T10 e
T25). Os MOEA’s foram definidos para variáveis contínuas. Entretanto, os problemas T10 e T25
são de variáveis discretas. Neste caso, os possíveis valores discretos das variáveis foram ordenados
crescentemente em um vetor de posições e os indivíduos nos MOEA’s foram definidos não como as
áreas das barras das treliças, mas sim como as posições dessas áreas nesse vetor ordenado. Os novos
indivíduos foram gerados de forma contínua, optando, ao final, pelo truncamento desses valores.
Isso exclui a necessidade de se adotar esquemas discretos de cruzamento e mutação, propiciando
aos MOEA’s o mesmo formato de atuação em todos os problemas (exceto pelo truncamento).

O objetivo aqui é analisar o desempenho da técnica APM no tratamento das restrições de
problemas multiobjetivos de OE resolvidos via ED. A técnica APM foi acoplada ao DEMO e ao
MODE, enquanto o GDE3 e o NSGA-II utilizarão nesse experimento suas próprias Regras de Fac-
tibilidade. Pretende-se comparar a técnica APM com a Regra de Factibilidade em duas situações:
entre os MOEA’s DEMO, MODE e GDE3, todos usando ED; entre os MOEA’s DEMO, MODE e
NSGA-II, neste caso avaliando a potencialidade da junção do APM em um MOEA baseado em ED.
Todos esses MOEA’s utilizam basicamente os mesmos elementos de seleção da nova população.
Isso mantém é o foco da análise comparativa no APM e na ED e não na estrutura dos MOEA’s.

Para se comparar MOEA’s, várias métricas de avaliação de desempenho podem ser encontra-
das na literatura e elas são classificadas em unárias (quando mede o desempenho de cada MOEA
individualmente) ou binárias (quando compara dois MOEA’s diretamente, um em relação ao outro).
Algumas dessas métricas avaliam apenas uma característica da FPO (convergência ou diversidade)
enquanto outras são capazes de avaliar ambas.

Zhou et al. (2011) apresenta uma lista com 23 métricas unárias, porém sem indicar preferência
sobre alguma. Anteriormente, no trabalho de Zitzler et al. (2003), uma avaliação sobre métricas foi
realizada onde foi concluído que algumas são mais confiáveis por, na melhor das hipóteses, permitir
inferir que um MOEA não é pior do que outro. Uma delas é a Hipervolume (IH ), proposta por
Zitzler and Thiele (1999) que é uma métrica unária que fornece o hipervolume do espaço limitado
pelos pontos da FPO e um ponto de referência. No caso bidimensional, IH é a área do polígono
cujos vértices são os pontos da FPO e um ponto de referência. Quanto maior o valor de IH , mais
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próxima da FPR estará a FPO. Essa métrica avalia tanto a convergência quanto a diversidade das
soluções, visto que a deficiência em qualquer um desses dois aspectos afeta o valor de IH .

Em relação às métricas binárias, Zitzler et al. (2003) propuseram a ǫ-Indicator (Iǫ), que funci-
ona da seguinte maneira: Suponha A e B dois FPO’s obtidos por dois MOEA’s diferentes. Seja um
número real ǫ tal que o produto de cada elemento de B por ǫ seja dominado por algum elemento
de A. O valor de Iǫ(A,B) é o menor valor que ǫ pode assumir. Se Iǫ(A,B) < Iǫ(B,A), então o
MOEA que gerou A é mais eficiente que o MOEA que gerou B, segundo a métrica ǫ-Indicator.
Comparando essa métrica com outras binárias existentes, os autores concluíram que ela foi capaz
de detectar se um MOEA é melhor que o outro em qualquer cenário, diferentemente das demais
que, para alguns problemas não se mostraram eficazes nessa inferência.

Além dessas duas, uma outra métrica unária é adotada aqui por ter sido utilizada nos ex-
perimentos originais dos MOEA’s DEMO, MODE, GDE3 e NSGA-II. Trata-se da Generational

Distance (IGD), proposta por Veldhuizen and Lamont (1998), que fornece a distância média entre
todos os elementos da FPO e o elemento da FPR mais próximo, medindo assim a convergência da
FPO. Entretanto, a versão adotada aqui é a da Inverted Generational Distance (IIGD), proposta por
Sierra and Coello (2005) que inverte o cálculo do valor da IGD, fornecendo a média da distância
entre todos os elementos da FPR e elemento da FPO mais próximo. Dessa forma, IIGD consegue
avaliar tanto a convergência quanto a diversidade das soluções. Quanto menor o valor de IIGD,
mais próxima da FPR estará a FPO.

Foram realizadas 30 execuções independentes para cada problema. Para cada uma dessas
execuções foi definido o máximo de 250 gerações e TP =100, totalizando um orçamento de 25000
avaliações das funções objetivo. Todos os parâmetros dos MOEA’s são idênticos aos utilizados
em suas publicações originais. Ao fim de cada geração de cada MOEA, uma cópia dos indivíduos
viáveis e não dominados da população são gravados em um arquivo externo, sendo definido como o
FPO desse MOEA os 100 melhores indivíduos não dominados desse arquivo, baseado nos valores
de CD. Em todas as execuções desse experimento, o FPO continha exatamente 100 indivíduos.

Para viabilizar a determinação de IIGD, um arquivo contendo os 120 FPO’s gerados (30 por
cada MOEA) em cada problema foi criado. O FPR de cada problema foi adotado aqui como a
imagem dos 100 melhores indivíduos não dominados desse arquivo, também baseado nos valores
de CD e, na determinação de IH , o ponto de referência adotado foi o Vetor Nadir da FPR.

A “Tab. 1” e “Tab. 2” mostram as médias e os desvios padrão (DP) normalizados dos resultados
das métricas IH e IIGD, respectivamente, calculados para cada uma das 30 execuções independentes
realizadas em cada problema por cada MOEA.

O sinal (+) indica que a diferença entre os 30 resultados obtidos naquela métrica é estatis-
ticamente significante (p-valor ≤ 0.5), conforme o teste não paramétrico de Wilcoxon calculado
através da função ranksum do MATLAB R©. Para cada problema, o melhor resultado em cada
métrica está marcado em negrito.

Analisando “Tab. 1” e “Tab. 2”, percebe-se que GDE3 obteve melhor desempenho em IH e
MODE em IIGD. Foram calculados os resultados de Iǫ para comparar esses dois MOEA’s direta-
mente, cuja média e desvio padrão (DP) são mostrados pela “Tab. 3”.
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Tabela 1: Média e Desvio Padrão dos Resultados de IH

DEMO MODE GDE3 NSGA-II

VSA
Média 0.999529(+) 0.999891 1.000000 0.982515(+)

DP 0.068369 0.078774 0.080427 1.000000

VS
Média 0.984443(+) 1.000000 0.992315(+) 0.969381(+)

DP 0.712438 0.417389 0.577159 1.000000

T2
Média 0.999696(+) 0.999738(+) 1.000000 0.987563(+)

DP 0.029924 0.020212 0.017591 1.000000

T10
Média 0.999232 0.992027(+) 1.000000 0.781458(+)

DP 0.021701 0.008663 0.018619 1.000000

T25
Média 0.999614(+) 0.999386(+) 1.000000 0.994486(+)

DP 0.197316 0.126486 0.059353 1.000000

Tabela 2: Média e Desvio Padrão dos Resultados de IIGD

DEMO MODE GDE3 NSGA-II

VSA
Média 0.211665 0.209133 0.248962 1.000000(+)

DP 0.020793 0.021113 0.204480 1.000000

VS
Média 1.000000(+) 0.535368 0.740201(+) 0.518793

DP 1.000000 0.547605 0.712545 0.968009

T2
Média 0.921074(+) 0.794749 0.859585 1.000000(+)

DP 1.000000 0.500483 0.949770 0.768549

T10
Média 0.046992 0.034409 0.144664(+) 1.000000(+)

DP 0.104589 0.013416 0.280214 1.000000

T25
Média 0.057616 0.063074(+) 0.064665(+) 1.000000(+)

DP 0.017104 0.016843 0.056891 1.000000

4 CONCLUSÕES

Esse trabalho apresentou uma metodologia para o uso de MOEA’s baseados em ED acoplados
a técnica de tratamento de restrições APM em problemas de OE. Os MOEA’s baseados em ED
DEMO, MODE e GDE3 e o baseado em AG NSGA-II foram os selecionadas para serem aplica-
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Tabela 3: Média e Desvio Padrão dos Resultados de Iǫ

Problema
Iǫ

Iǫ(MODE,GDE3) Iǫ(GDE3,MODE)

VSA
Média 1.029750 1.027515

DP 0.007492 0.008265

VS
Média 1.073672 1.200182(+)

DP 0.078906 0.193538

T2
Média 1.062718(+) 1.051539

DP 0.014528 0.012884

T10
Média 1.026634 1.164561(+)

DP 0.004639 0.033162

T25
Média 1.041744(+) 1.027351

DP 0.007874 0.005761

dos nos experimentos numéricos. O DEMO e o MODE foram concebidos para problemas sem
restrições e possuem características dos MOEA’s baseados em ED mais populares. O GDE3 foi
escolhido por ter sido indicado na literatura como um MOEA baseado em ED que pode ser usado
para se resolver problemas de OE multiobjetivo. Além disso, GDE3 possui um tratamento de res-
trições intrínseco, permitindo uma comparação com o APM. O NSGA-II foi escolhido por ser o
MOEA mais adotado para se resolver problemas de OE multiobjetivo.

Todos os MOEA’s tem a mesma estruturação, focando a análise dos resultados dos experimento
nos efeitos da ED e APM. Ao DEMO e ao MODE foram acoplados a técnica APM, enquanto o
GDE3 e o NSGA-II utilizaram as técnicas intrínsecas propostas por seus autores. Todos os MOEA’s
valeram-se de um arquivo externo que reuniu os 100 mais bem espaçados (em relação aos valores
de CD) indivíduos viáveis e não dominados obtidos durante toda sua execução.

Cinco problemas de OE multiobjetivo, bem conhecidos na literatura, foram usados nos expe-
rimentos, onde foram realizadas 30 execuções independentes para cada um deles com o máximo
de 250 gerações e uma população com 100 indivíduos. Todos os parâmetros dos MOEA’s são os
mesmos utilizados em suas publicações originais. Três métricas foram adotadas para a realização
da análise comparativa: Hipervolume, Inverted Generational Distance e ǫ-Indicator.

Pode-se observar nos resultados dos experimentos numéricos que o GDE3 apresentou desem-
penho geral bastante superior nos problemas avaliados quando comparado aos demais na métrica
Hipervolume e, da mesma forma, o MODE apresentou melhor desempenho na métrica Inverted

Generational Distance. Quando os dois foram confrontados na métrica binária ǫ-Indicator, se
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mostraram bastante semelhantes no desempenho global. Isso porque cada um deles obteve o me-
lhor desempenho em dois problemas com diferença estatisticamente significante entre os resulta-
dos, enquanto no problema VSA, apesar do GDE3 obter o melhor desempenho, a diferença entre
os resultados não foi estatisticamente significante. Também pode-se concluir que os desempenhos
global dos MOEA’s DEMO e NSGA-II não foram tão robustos quanto os desempenhos dos demais.

Estes experimentos auxiliaram a confirmação de que a MOEA’s baseados em ED tem um bom
desempenho nas aplicações em problemas reais, em particular na OE. Também mostraram que a
técnica de tratamento de restrições APM pode ser robusta e eficiente também em OE multiobjetivo,
apresentando resultados competitivos às demais técnicas existentes. Uma das vantagens de se usar
a técnica APM no lugar de Regras de Factibilidade é que este útlimo é muito elitista. O APM
pode manter indivíduos infactíveis entre os não dominados da população. Isso pode propiciar a
busca de indivíduos factíveis em regiões do Pareto menos densas. Para trabalhos futuros, pretende-
se incorporar ao MOEA’s com APM técnicas na obtenção de melhores soluções, tais como busca
local, melhoria de diversidade e interações com métodos de tomada de decisão, objetivando a
promoção da sua competitividade em relação às técnicas existentes.
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