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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo dos métodos paralelos das metaheurísticas Algoritmos 
Genéticos e Resfriamento Simulado aplicadas a topologia de rede para a minimização do 
congestionamento. São estudados os métodos Generalized Speculative Computation e Multiple 
Markov Chains para o Resfriamento Simulado e os métodos Master Slave Paralelization e Island para 
o Algoritmo Genético. Foram feitos testes com até 8 processadores para analise de tempo com a 
versão sequencial e gerados gráficos com o resultado obtido para o Speedup permitindo uma 
comparação entre as técnicas de paralelização implementadas para cada metaheurística. 
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INTRODUÇÃO 
 
Alguns problemas de otimização são 
caracterizados por não poderem ser resolvidos 
eficientemente por métodos exatos. Nestes 
casos, pode-se utilizar métodos heurísticos 
para encontrar soluções sub-ótimas 
satisfatórias em um tempo razoável. A 
qualidade das soluções obtidas com métodos 
heurísticos que empreendem busca depende 
tanto de uma investigação suficientemente 
abrangente do espaço de busca, quanto do 
refinamento da busca em uma determinada 
vizinhança. Mesmo assim, tais procedimentos 
podem exigir um alto esforço computacional, o 
que justifica a necessidade de paralelização 
de métodos heurísticos, especialmente para 
problemas com entradas dinâmicas de dados, 
onde soluções satisfatórias precisam ser 
determinadas em janelas de tempo estreitas. 
No presente trabalho é apresentado um 
estudo da paralelização das metaheurísticas 
Resfriamento Simulado [2] e Algoritmos 
Genéticos [3] aplicados em projetos de 
topologias de redes ópticas descrito em [1]. 
Para a para a paralelização dessas 
metaheurísticas foram utilizado os métodos 
paralelos Master Slave Paralelization (MSP) e 
Island do Algoritmo Genético e Generalized 
Speculative Computation (GSC) e Multiple 
Markov Chains (MMC) do Simulated 
Annealing. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram realizados testes comparativos de 
tempo entre as versões sequenciais e 
paralelas das metaheurísticas para obter o 
cálculo do speedup. O numero de processos 
foi variado em {1, 2, 4, 8}. Os testes foram 

realizados em uma rede de 20 nós com grau 
lógico limite (GL) variando em {8, 12} com três 
padrões diferentes de distribuição: Super-Nó 
(SN) Super-Demanda (SD) e Uniforme (UNI). 
Cada experimento foi repetido 10 vezes para 
avaliar estatisticamente o tempo de execução. 
A Figura 1 exibe o speedup do método 
Generalized Speculative Computation do 
Simulated Annealing. Em geral, este não 
apresentou bons resultados de speedup. 
Apenas nos testes com a distribuição uniforme 
(UNI) os resultados para este método foram 
relativamente bons, devido a uma 
convergência mais lenta o que ocasiona maior 
rejeição das soluções e consequentemente 
melhor speedup. 
A Figura 2 apresenta o gráfico de speedup do 
método Multiple Markov Chains. Este método 
apresentou melhores resultados para todos os 
casos (SD, SN, e UNI), devido sua 
característica de maior independência entre os 
processos e com poucas comunicações. Além 
disso, seu paralelismo não sofre influência  
como a que acontece com o GSC. 

 

 
 
Figura 1 – Speedup do método paralelo GSC 
do Simulated Annealing. 
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Figura 2 – Speedup do método paralelo MMC 
do Simulated Annealing. 
 
 

 
 
Figura 3 – Speedup do método paralelo MSP 
do Genetic Algorithms. 
 

 
 
Figura 4 – Speedup do método paralelo Island 
do Genetic Algorithms. 
 
As Figuras 3 e 4 apresentam os gráficos de 
speedup para os métodos paralelos Master 
Slave Paralelization e Island do GA. Nos 
testes realizados com o GA sequencial, 
observou-se que grande parte do tempo foi 
gasto no processamento da função de 
avaliação (aproximadamente 90%). A 
paralelização do MSP foi eficiente, pois neste 
método a função de avaliação é realizada em 

paralelo. O método Island obteve resultados 
um pouco melhores graças ao menor número 
de comunicações que ele apresenta. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Pode ser concluído que os métodos paralelos 
implementados apresentaram resultados 
foram satisfatórios devido à característica de 
alto custo computacional da função de 
avaliação dos resultados, exceto o método 
GSC, pois sua paralelização é influenciada 
pela aceitação dos resultados no SA.  
Para trabalhos futuros é indicado um estudo 
da implementação e paralelização da 
metaheurística GRASP, o estudo da influência 
dos métodos paralelos Island e MMC nos 
resultados do problema e comparação entre 
os métodos paralelos das metaheurísticas 
GRASP, SA e GA. 
 
REFERÊNCIAS 
 
[1] ALMEIDA, R. T. R. Projeto de topologias 
virtuais para redes ópticas Multiserviço, 
Departamento de engenharia Elétrica/UFES, 
2005. 
 
[2] KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; 
VECCHI, M. P. Optimization by Simulated 
Annealing. Science, v. 220, nº 4598, p. 671-
680, 1983. 
 
[3] LINDEN, R. Algoritmos Genéticos – Uma 
importante ferramenta da inteligência 
computacional. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 
 
[4] CANTÚ-PAZ, E. A Survey of Parallel 
Genetic Algorithms. Tecnhnical Report 97003, 
Illinois Genetic Algorithms Laboratory, 
Department of General Engineering, University 
of Illinois Urbana, Illinois. 1997. 
 
[5] LEE, S. Y.; LEE, K. G. Synchronous and 
Asynchronous Parallel Simulated Annealing 
with Multiple Markov Chains, IEEE Trans. on 
Parallel Distributed Systems, Vol. 7, N° 10, 
1996, pp. 993-1008. 
 
[6] SOHN, A. Parallel N-ary Speculative 
Computation of Simulated Annealing, IEEE 
Transaction on Parallel and Distributed 
System, vol 6, no. 10, PP 997-1005, Oct. 
1995. 


