
Resumo 

Os Algoritmos Genéticos são técnicas de optimização, baseadas na selecção natural, que se têm 

vindo afirmar nos últimos anos. Existem já diversas aplicações a situações reais, com resultados 

bastante bons. Actualmente, com a popularização de pacotes de software para paralelização de 

aplicações, como o PVM, surge como natural a sua utilização na paralelização dos algoritmos 

genéticos. Existem várias modelos para a paralelização de algoritmos genéticos.  

Neste trabalho apresenta-se um estudo do software PVM, utilizando-o, numa primeira fase, para a 

paralelização do algoritmo de ordenação MergeSort, o que nos serviu como um bom teste para ele. 

No que se seguiu, verificamos a existência de viabilidade na paralelização do algoritmo genético 

canónico, utilizando um sistema com quatro estações de trabalho (workstations). Para isso foi feito o 

estudo do Algoritmo Genético Canónico, não especializado, para a resolução de um problema do 

caixeiro viajante de 70 cidades, sendo este bastante complexo. Posteriormente paralelizamos o 

algoritmo, utilizando o modelo do algoritmo genético grosseiro. Realizamos testes alterando os 

valores dos vários parâmetros e verificamos a obtenção de melhores resultados com o aumento do 

número de ilhas e com migração. Verificamos ainda que as melhorias em relação ao algoritmo 

sequencial foram mais acentuadas com a utilização de populações pequenas - da ordem dos 12%; 

com a utilização de populações grandes as melhorias foram poucas - cerca de 2%. Quanto ao tempo 

de execução em paralelo, verificamos que o tempo necessário à obtenção de soluções análogas às 

do algoritmo sequencial, corresponde aproximadamente à divisão do tempo sequencial pelo número 

de processadores.  

Verificamos que é útil a paralelização de algoritmos genéticos, no nosso sistema, utilizando o 

algoritmo genético grosseiro. As vantagens existem quer nos resultados obtidos quer no tempo 

necessário à obtenção de um determinado valor. 

Abstract 

Genetic Algorithms are optimization techniques, based on natural selection, which have been growing 

in recent years. There are already several applications to real situations, with very good results. 

Nowadays, due to the spreading of software packages for parallel applications, such as PVM, their 

use in making genetic algorithms parallel becomes natural. There are several models for making 

genetic algorithms parallel.  

In this work, we present a study of PVM software, using it, in a first stage, to make the MergeSort sort 

algorithm parallel, which was a good test. Afterwards, we checked the feasibility of making the 

canonical genetic algorithm parallel, by using a system of four workstations. For that purpose, we have 

studied the Canonical Genetic Algorithm, non-specialized, in solving a problem of the travelling 



salesman of 70 cities, which was extremely complex. After that, we have made the algorithm parallel, 

using the coarse grained genetic algorithm model. We have made some tests, changing the values of 

the several parameters, and we realized that we had better results with the increasing of the number 

of islands and with migration. We also verified that the improvements concerning the sequential 

algorithm were more striking when small populations (about 11%) were used with large populations 

the improvements were few (about 2%). As to the time of execution in parallel, we realized that the 

necessary time to obtain solutions similar to those of the sequential algorithm is almost the same as 

the division of the sequential time by the number of processors.  

We verified that making genetic algorithms parallel is useful in our system, using the coarse grained 

genetic algorithm. There are advantages both in the results obtained and in the time necessary to 

obtained a certain value. 


