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Resumo: Mesmo com o avanço da capacidade computacional nos últimos anos alguns problemas 
ainda não puderam ser solucionadas com um tempo de resposta satisfatório. Na solução desse tipo 
de problema é usado computadores em paralelo, pois tem um custo financeiro menor e um custo 
computacional semelhante. Neste trabalho foi estudado a implementação do Algoritmo Genético e 
formas de paralelizado, afim de paralelizar o algoritmo genético existente usado para a otimização da 
matriz de topologia de enlaces lógicos de redes ópticas. Para a implementação foi utilizado a 
biblioteca de funções MPI (Message Passing Interface) implementadas na linguagem C no sistema 
operacional Linux. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Mesmo com o enorme avanço 
tecnológico das ultimas décadas, alguns 
problemas matemáticos são inviáveis de 
serem resolvidos pelos computadores, o que 
gera a necessidade de se usar métodos 
heurísticos para resolvê-los, que é o caso do 
método de Algoritmo Genético, que pode ser 
utilizado para solucionar problemas de 
otimização. Entretanto, mesmo utilizando 
métodos heurísticos esses problemas 
demandam um alto custo computacional, 
necessitando de computadores mais velozes. 
 Para obter alto desempenho, 
normalmente são utilizados máquinas 
paralelas que são classificadas em 
supercomputadores e clusters. A programação 
de máquinas paralelas com memória 
compartilhada (supercomputadores) é mais 
fácil que a programação de máquinas 
paralelas com memória distribuída (clusters). 
Mas devido ao baixo preço, os clusters têm se 
tornado uma alternativa mais viável para 
obtenção de alto desempenho a um custo de 
maior dificuldade de programação. Esta maior 
dificuldade de programação justificativa a 
pesquisa em programação paralela, que é um 
dos objetivos principais deste trabalho. 
Dentre os problemas de otimização que 
necessitam de alto desempenho, destaca-se o 
Algoritmo Genético, que é utilizado pelo nosso 
grupo de pesquisa para solução de problemas 
de otimização de Redes Ópticas. Neste 
trabalho foi estudado formas de paralelizar o 

Algoritmo Genético usado em topologias de 
Redes Ópticas, afim de se obter alto 
desempenho computacional. 
 Para o paralelização do AG (Algoritmo 
Genético) deste problema que está escrito em 
C, foi utilizado uma biblioteca de funções MPI 
(Message Passing Interface) por ser uma 
biblioteca de paralelização eficiente e flexível. 
Para a resolução linear do problema foi 
utilizada uma biblioteca chamada GLPK (GNU 
Linear Programming Kit) que tem como 
objetivo avaliar as soluções da programação 
linear do problema proposto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A paralelização foi feita usando o método 
de avaliação paralela, e na implementação um 
algoritmo  envia uma fatia do vetor de 
indivíduos para cada processo para ser 
avaliado paralelamente, o programa paralelo 
foi feito usando a biblioteca MPI.  
A maquina utilizada para os testes é um 
computador SGI modelo Altix 3700 de 
memória compartilhada de 16 GigaBytes, e 
com 8 processadores Intel Itanium 64 bits de 
1,6 GigaHertz e Cache L3 de 10Mb. 
Realizou-se testes de desempenho para 
encontrar um resultado bom da matriz de 
topologia virtual P1 usando o Algoritmo 
Genético com uma população de 16 indivíduos 
para os graus lógicos 4, 6 e 8 e esses testes 
foram repetidos para 1, 2, 4 e 8 
processadores, afim de se saber o quão bom 
é a paralelização implementada. Os resultados 
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foram obtidos a partir da média de 40 testes 
que foram executados, e a partir deles 
obtemos os seguintes valores de tempos que 
estão em segundos: 
 

Grau  
lógico 1 processo 2 processos 4 processos 8 processos 

Grau 4 263,7 138,9 77,5 45,6

Grau 6 428,6 222,2 121,3 69,8

Grau 8 645,8 343,3 182,9 101,1
Tabela 1: Tempos de execução 

 
 Fazendo a análise da Tabela 1 pode-se 
observar que quanto maior o grau lógico, 
maior o tempo necessário para encontrar o 
valor ótimo, isso mostra que pode ser 
impraticável rodar esse programa 
seqüencialmente para graus lógicos muito 
altos. A partir dos resultados, foi possível 
calcular o speedup e a eficiência das 
simulações para os testes realizados. 
 

Figura 1: Speedup para 1, 2, 4 e 8 processadores 

Figura 2: Eficiência para 1, 2, 4 e 8 processadores 

 
 Através das Figuras 1 e 2 é possível 
observar que o programa paralelo apresentou 
um bom desempenho e uma boa eficiência. 
Observa-se que a eficiência para o uso de 2 
processadores chega muito próximo a 
eficiência ótima, a medida que o número de 
processadores aumenta, a eficiência diminui, 
provavelmente devido a um aumento da 
comunicação entre os processadores e 
também porque o tempo do programa paralelo 

diminui com o aumento dos processadores 
enquanto a parte seqüencial se manteve a 
mesma. 
 Para 8 processadores a eficiência ficou 
em torno de 75%, o que pode ser considerado 
um bom valor, demonstrando que técnica de 
paralelização empregada foi muito boa. 
Quanto ao grau lógico, observa-se que, 
quanto maior o grau lógico, maior foram o 
speedup a eficiência, pois graus lógicos 
maiores possui maior custo computacional e 
com isso a paralelização é mais beneficiada. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Neste trabalho foi estudado os 
Algoritmos Genéticos e formas de paralelizá-lo 
com o objetivo de melhorar o desempenho do 
algoritmo usado para problemas de otimização 
de redes ópticas. Também foram estudadas 
as bibliotecas em C de otimização (GLPK) e 
de paralelização (OpenMPI). Após bastante 
estudo, foi possível criar programas 
seqüenciais e paralelos que solucionam 
problemas de otimização de projetos de 
Redes Ópticas. O algoritmo genético foi 
utilizado para a solução do problema geral e o 
GLPK para resolver o simplex na fase de 
avaliação dos indivíduos. 
 Pelos resultados obtidos, conclui-se 
que o método implementado para a 
paralelização foi muito bom, e gerou 
resultados satisfatórios para o problema, pois 
a eficiência se manteve acima de 70 %. 
 Como trabalhos futuros, pretendemos 
realizar outras formas de paralelização e 
compará-las entre si, obtendo um resultado 
mais amplo dos métodos de paralelização que 
são viáveis para o problema. Também espera-
se implementar uma versão seqüencial e 
paralela do algoritmo Simulated Anealing e 
realizar as comparações. 
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