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Abstract. This work proposes an hybrid approach for data clustering based on
K-Means and Firefly Algorithm, in order to improve the clusters partitions. This
approach was compared to the standard K-Means algorithm and to the both hy-
brid Particle Swarm Optimization and Bat algorithms, The algorithms were im-
plemented both in sequential on CPU and parallel version on GPU. The results
of the proposed algorithm outperformed the other algorithms in both versions.

Resumo. Este trabalho propõe uma abordagem hı́brida para agrupamento de
dados baseada nos algoritmos K-Means e de Vagalume, a fim de melhorar as
partições dos clusters. Esta abordagem foi comparada com o algoritmo K-
Means clássico e com os algoritmos hı́bridos de Optimização por Enxame de
Partı́culas e de Morcego. Os algoritmos foram implementados em versão se-
quencial em CPU e em paralela em GPU. Os resultados do algoritmo proposto
superaram os outros algoritmos em ambas versões.

1. Introdução
A análise de agrupamentos (clustering) desempenha um papel central na mineração e
na descoberta de conhecimento em bases de dados, auxiliando na resolução de proble-
mas de crescimento dos dados, e produzindo um modelo de separação dos dados para
descobrir grupos de objetos semelhantes. Na análise de agrupamentos, cada grupo, cha-
mado cluster, é composto por instâncias semelhantes entre si e diferentes de instâncias
de outros grupos. Uma medida de similaridade baseada, em geral, em uma métrica de
distância é usada para definir a proximidade entre um par de instâncias (Rand, 1971). A
organização dos dados em um cluster é realizada de acordo com uma determinada si-
milaridade, usando uma abordagem de aprendizagem não supervisionada, através de um
conjunto de dados não rotulado, a partir do qual se busca descobrir como as instâncias são
organizadas.

Na abordagem de agrupamento por particionamento, busca-se determinar os cen-
tros dos clusters e o número de cluster segundo algum critério para produzir a melhor
separação entre os dados. Desta forma, o agrupamento por particionamento pode ser
visto como uma tarefa de otimização. Algoritmos de Inteligência Coletiva (Swarm Intel-
ligence), ou de Enxames, mostram-se bastante promissores para este tipo de tarefa, visto
que são métodos metaheurı́sticos amplamente utilizados em problemas de otimização (Se-
rapião, 2009).



Komarasamy and Wahi (2012) analisaram o método de clustering K-Means incre-
mentado pelo Bat Algorithm (BA) e concluı́ram que este modelo hı́brido obteve resultados
superiores aos apresentados pelo BA e pelo K-Means puros independentes. Senthilnath
et al. (2011) compararam o Firefly Algorithm (FA) aplicado ao clustering com dois algorit-
mos bioinspirados (Particle Swarm Optimization – PSO e Artificial Bee Colony – ABC)
e oito outros métodos de agrupamentos da literatura, demonstrando que o FA produziu
melhores resultados em quase todos os casos investigados. Hassanzadeh and Meybodi
(2012) demonstraram que uma algoritmo hı́brido do FA com K-Means produziram erros
de clusterização mais baixos que o PSO e o PSO hı́brido com K-Means. Gonçalves et al.
(2014) propuseram uma abordagem para unificar algoritmos de Inteligência Coletiva com
K-Means e avaliaram somente a versão sequencial dos algoritmos. Serapião et al. (2016)
implementaram o Fish School Search (FSS) hibridizado ao K-Means e compararam-no ao
PSO hı́brido e ao K-Means clássico nas versões sequencial e paralela em GPU (graphics
processing units), mostrando diferenças entre as duas versões.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o FA (Yang, 2009) combinado com o tradici-
onal método particional K-Means para a tarefa de agrupamento de dados, através de uma
busca mais abrangente do espaço do problema, visando superar a limitação do K-Means
de frequentemente se prender a mı́nimos locais, usando a abordagem de Serapião et al.
(2016). Os resultados foram comparados com o BA (Yang, 2010) e PSO (Kennedy and
Eberhart, 1995) hı́bridos com K-Means, além do K-Means clássico. O PSO foi escolhido,
visto que existem numerosas propostas na literatura abordando algoritmos combinados de
K-Means com PSO. Estudos apontam que FA parece sofrer menos limitações que o PSO
em problemas de otimização global, possuindo habilidade de lidar com multimodalidade
e tem uma subdivisão natural da população no espaço de busca, explorando subespaços e
mı́nimos locais, tornando-o adequado para problemas não-lineares e multimodais. Porém,
seu algoritmo com maior complexidade computacional é mais lento em termos de pro-
cessamento. BA foi também elegido para comparação, pois uma investigação anterior
(Komarasamy and Wahi, 2012) demonstrou a viabilidade do algoritmo para o clustering.

Adicionalmente, devido à natureza intrinsecamente paralela dos algoritmos de en-
xames, este trabalho também objetivou implementar em GPU usando CUDA (Compute
Unified Device Architecture) os algoritmos hı́bridos de agrupamento mencionados, base-
ado na proposta de Serapião et al. (2016). O propósito foi comparar o seu desempenho
em relação à abordagem sequencial, no que se refere à redução do custo computacional
do FA em termos de speedup, além do ganho de acurácia na clusterização.

2. Algoritmo K-Means
O algoritmo K-Means agrupa instâncias de dados D-dimensionais em um número de clus-
ters pré-definido K (informado pelo usuário), baseado tradicionalmente na distância Eu-
clidiana como critério de similaridade. As distâncias Euclidianas entre as instâncias são
mı́nimas para instâncias dentro de um mesmo cluster quando comparadas às distâncias
de outras instâncias de outros clusters. Instâncias do mesmo cluster são associadas a um
centróide, que representa o centro do cluster e a média das instâncias que pertencem a
este cluster. O cálculo da distância entre instâncias é definido pela Eq. (1):

dist =
K∑
i=1

N∑
j=1
j∈Gi

‖xj − Ci‖2, (1)



onde K é o número de clusters, N é o número de instâncias, xj é a posição da instância
k, ci é a posição do cluster i e Gi é o grupo das instâncias que pertencem ao cluster i. O
objetivo do K-Means é minimizar as distâncias intra-cluster. O centróide é calculado por:

Ci =
1

|Gi|

N∑
j=1
j∈Gi

xi. (2)

O algoritmo K-Means termina quando um critério de parada é satisfeito, que pode
ser: o número máximo de iterações é atingido, quando há uma mudança muito pequena
nos centróides em um certo número de iterações ou quando não existem mudanças na
atribuição dos clusters. O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo do K-Means.

Algoritmo 1: Pseudocódigo do K-Means.
1 Iniciar aleatoriamente os K centróides
2 enquanto não ocorrer critério de parada faça
3 para cada instância faça
4 Calcular distância Euclidiana para cada cluster (Eq. (1))
5 Atribuir a instância ao cluster mais próximo
6 fim
7 Recalcular os centróides (Eq. (2))
8 fim

3. Algoritmos de Inteligência Coletiva
Um algoritmo de Inteligência Coletiva é uma estratégia de otimização fundada em um tipo
de inteligência compartilhada que emerge da cooperação e do comportamento coletivo de
muitos indivı́duos em suas diversidades e com o ambiente, produzindo soluções coerentes
ou o surgimento de padrões. O termo ”enxame” (ou população) é usado de forma genérica
para referir-se a qualquer coleção estruturada de agentes que interagem entre si. Possui
inspiração nos comportamentos sociais de algumas espécies naturais (Serapião, 2009).

A seguir, apresenta-se um algoritmo geral para um modelo computacional de
otimização baseado em enxames. Na sequência, detalha-se o algoritmo computacional
especı́fico de imitação da interação entre vagalumes, foco do presente trabalho.

3.1. Algoritmo Geral de Enxames

Um algoritmo de Inteligência Coletiva bioinspirado tem como base de funcionamento a
geração inicial aleatória de uma população de indivı́duos, os quais representam possı́veis
soluções para o problema. A adequabilidade da solução ao problema, representada por
um indivı́duo da população, é avaliada por uma função objetivo, denominada função de
fitness. O indivı́duo com melhor fitness é a melhor solução para o problema em um dado
momento. Através da aplicação de mecanismos (local e/ou global) de exploração do
espaço de busca, os indivı́duos se movimentam nesse espaço, governados por princı́pios
gerais de movimento próprios, tentando refinar suas soluções. O processo se repete até
um determinado critério de parada, onde ao ser atingido, determina-se o indivı́duo (x∗)
com o melhor fitness da população, o qual representará a melhor solução para o problema.

O pseudocódigo genérico de um algoritmo de Inteligência Coletiva baseado em
enxames está descrito no Algoritmo 2.



Algoritmo 2: Pseudocódigo geral de um algoritmo de Inteligência Coletiva.
1 Definir parâmetros iniciais
2 Gerar aleatoriamente a população inicial de N indivı́duos
3 enquanto não ocorrer o critério de parada faça
4 para cada indivı́duo faça
5 Calcular o fitness
6 Aplicar busca local
7 fim
8 Aplicar busca global
9 para cada indivı́duo faça

10 Atualizar (movimentar) sua posição
11 fim
12 fim
13 Encontrar melhor indivı́duo (x∗)

3.2. Algoritmo de Vagalume
O algoritmo Firefly Algorithm, ou Algoritmo de Vagalume, foi proposto por Xin-She Yang
e idealizado pelo comportamento dos insetos vagalumes, aproveitando a caracterı́stica
luminosa desta espécie, usada como método principal de interação entre indivı́duos. Por
simplicidade, os vagalumes possuem as seguintes caracterı́sticas (Yang, 2009):

• Os vagalumes são assexuados e as interações na comunidade não são afetadas por
fatores naturais relacionados ao sexo do indivı́duo.
• A atratividade é proporcional ao brilho emitido pelo vagalume. Um vagalume com

menor brilho tende a mover-se na direção de outro com maior brilho. O brilho é
afetado dependendo da distância entre dois indivı́duos. Se não há vagalume mais
brilhante, este se moverá aleatoriamente pelo domı́nio do problema.
• O brilho que um vagalume emite está relacionado com o valor da função objetivo

a ser otimizada no domı́nio do problema.

Com esses conceitos definidos, descrevem-se as regras comportamentais dos va-
galumes. Primeiramente, a intensidade luminosa representa diretamente o valor da função
no ponto onde o vagalume se localiza. Tal intensidade possui uma relação inversamente
proporcional à distância entre dois vagalumes, conforme Eq. (3):

Ii = I0e
−γr2ij , (3)

onde I0 representa a intensidade luminosa original, rij a distância entre os vagalumes e γ
é o fator de absorção luminosa. A intensidade luminosa é a função objetivo (fitness) deste
algoritmo, ou seja, é a métrica utilizada para otimizar o problema.

A atratividade (βij) entre vagalumes é definida como mostrado na Eq. (4):

βij = β0e
−γrmij , (4)

onde β0 é a atratividade com r = 0 e m ≥ 1. Para o cálculo da distância rij , usa-se a
distância Euclidiana, dada por:

rij = ‖xi − xj‖ =
√∑d

k=1
(xik − xjk)2. (5)

O movimento individual do vagalume pelo espaço do problema é regido por:

xi = xi + βij(xj − xi) + αεi, (6)



onde i é o vagalume de brilho inferior movendo para o vagalume j mais brilhante da
iteração, α é um parâmetro de aleatoriedade e εi é um número aleatório gerado no inter-
valo [0, 1]. O Algoritmo 3 expressa o pseudocódigo do FA.

Algoritmo 3: Pseudocódigo do Algoritmo de Vagalume.
1 Definir os parâmetros iniciais (α, β0, γ)
2 Gerar a população inicial de N vagalumes (xi)
3 Definir Intensidade Lumininosa Ii em xi como f(xi) (Eq. (3))
4 enquanto não ocorrer o critério de parada faça
5 para i = 1 até N faça
6 para j = 1 até N faça
7 se (Ij > Ii) então
8 Move vagalume i em direção ao j (Eq. (5) e (6))
9 fim

10 Calcular Atratividade (Eq. (4))
11 Calcular Intensidade Luminosa (Eq. (3))
12 fim
13 fim
14 fim
15 Encontra o melhor vagalume (x∗)

4. Algoritmo de Clustering proposto
Esta seção apresenta um framework genérico para clustering particional baseado no al-
goritmo K-Means e associado a qualquer algoritmo de Inteligência Coletiva, o qual foi
denominado Swarm Clustering Algorithm, proposto por Gonçalves et al. (2014) e Se-
rapião et al. (2016). Em seguida, demonstra-se o uso desta abordagem com o FA.

4.1. Swarm Clustering Algorithm
Conforme já mencionado, o algoritmo do K-Means é composto por duas funções princi-
pais: o cálculo das distâncias intra-cluster e a atualização das coordenadas (centróides)
dos clusters. Para hibridizar o K-Means com o algoritmo de Inteligência Coletiva deve-se
associar similaridades entre eles. Uma medida de distância intra-cluster define o quão
eficaz as coordenadas dos clusters estão ajustadas para o problema de agrupamento de
dados. Assim, a medida de distância é indicada para a função de fitness dos algoritmos
bioinspirados.

Deste modo, cada indivı́duo no domı́nio é uma possı́vel solução do problema, cujo
objetivo é encontrar as coordenadas dos K clusters. Um indivı́duo é composto então por
K centróides de dimensão D (representando o número de atributos). A segunda impor-
tante associação a ser feita é sobre a movimentação dos centróides. Para isso, a atualização
dos centróides deve ser regida pelas equações de movimento de cada algoritmo.

O método hı́brido geral de clusterização K-Means com algoritmos bioinspirados,
denominado de Swarm Clustering Algorithm (SCA), tem seu pseudocódigo expresso no
Algoritmo 4. Inicia-se o algoritmo com o carregamento do conjunto de dados. Então, cada
indivı́duo da população é gerado no domı́nio do problema em posições aleatórias (repre-
sentando o inı́cio aleatório distribuı́do dos K clusters no K-Means). Calcula-se o fitness
(medida de distância ou de clustering) dos N indivı́duos, o qual representa o sucesso do
indivı́duo no particionamento dos clusters, e então são realizadas as movimentações no
domı́nio, regidas pelas próprias equações de movimento dos algoritmos bioinspirados,
atualizando-se os seus centróides. Após o critério de parada for atingido, o melhor in-
divı́duo (x∗) (melhor fitness) será o que contém as melhores coordenadas para os clusters.



Algoritmo 4: Pseudocódigo do Swarm Clustering Algorithm. (Adaptado de
(Gonçalves et al., 2014))

1 Carregar os conjuntos de dados
2 Definir parâmetros inicias
3 Gerar aleatoriamente a população inicial, com N indivı́duos compostos por K centróides
4 enquanto não ocorre o critério de parada faça
5 para cada indivı́duo faça
6 para cada instância faça
7 Designá-la ao cluster mais próximo
8 fim
9 Calcular a medida de desempenho (fitness)

10 fim
11 para cada indivı́duo faça
12 Executar o movimento do enxame
13 Atualizar os centróides
14 fim
15 fim
16 Selecionar o melhor indivı́duo (x∗) (melhores centróides)

4.2. Algoritmo de Clustering Vagalume K-Means

Utilizando o framework apresentado no Algoritmo 4, propõe-se o algoritmo hı́brido do
K-Means com o FA, denominado K-FA, apresentado no Algoritmo 5, o qual adota a
distância Euclidiana como função de fitness para a intensidade luminosa do vagalume.

Após gerar aleatoriamente N vagalumes formados pelas coordenadas de K
centróides, em um ciclo que encerra-se após o critério de parada ser atingido, os se-
guintes passos são repetidos sequencialmente. Atribui-se para cada instância do con-
junto de dados um dos centróides de cada vagalume, calculando-se após o término das
atribuições o fitness do indivı́duo. Executa-se então o movimento do enxame e atualizam-
se os centróides de cada vagalume. Ao final, seleciona-se o vagalume (x∗) com o melhor
valor de fitness, que corresponde ao melhor conjunto de centróides da população.

Algoritmo 5: Pseudocódigo do K-FA.
1 Carregar o conjunto de dados
2 Definir os parâmetros iniciais (α, β0, γ)
3 Gerar a população inicial de N vagalumes (xi), com indivı́duo composto por K centróides
4 Definir a Intensidade Luminosa Ii em xi como f(xi) (Eq. (1))
5 enquanto não ocorrer o critério de parada faça
6 para i = 1 até N faça
7 para cada instância faça
8 Designá-la ao cluster mais próximo
9 fim

10 Calcular a Intensidade Luminosa (Eq. (1))
11 fim
12 para i = 1 até N faça
13 para j = 1 até N faça
14 se (Ij > Ii) então
15 Mover vagalume i em direção ao j (Eq. (5) e (6))
16 fim
17 Calcular Atratividade (Eq. (4))
18 Calcular Intensidade Luminosa (Eq. (1))
19 fim
20 fim
21 para i = 1 até N faça
22 Atualizar os centróides (Eq. (2))
23 fim
24 fim
25 Selecionar o melhor vagalume (x∗) (melhores centróides)



5. Paralelização dos algoritmos em GPU
Ao contrário de uma CPU que possui no máximo algumas dezenas de elementos proces-
sadores, em uma GPU pode haver centenas destes. Um thread pode ser definido como a
menor unidade de comando a ser processado em um núcleo (kernel), e um grupo de th-
reads formam blocos (blocks) e vários blocos formam um grid. Dentro de cada bloco há
uma memória local na qual todos os threads deste bloco compartilham. O mesmo acon-
tece com os blocos de um grid. Um bloco de threads é executado por um único bloco
multi-processador e não é possı́vel ter sincronização ou comunicação entre blocos, a não
ser que termine e dispare outro kernel. Além disso, a CPU e a GPU não compartilham a
mesma memória e funções especiais CUDA devem ser utilizadas para transferir os dados.
Em uma GPU NVIDIA, a criação, escalonamento e destruição de threads são feitas em
hardware e exigem tempo mı́nimo.

Para permitir o compartilhamento de memória, o parâmetro ” global ” identifica
uma função como um kernel. Um kernel é um procedimento chamado na CPU e execu-
tado na GPU. Há procedimentos chamados na CPU e executados na CPU (” host ”) e
chamados na GPU e executados na GPU (” device ”). Antes de cada chamada de ker-
nel é necessário primeiro copiar os dados do processo da memória da CPU para a GPU, e
após o termino dos cálculos, o resultado deve ser copiado de volta. Isso envolve a função
cudaMemCpy(). Cada thread tem um número único que o identifica para processos mul-
tithread. Na chamada de um kernel é necessário incluir o parâmetro <<< M,N >>>,
indicando que este kernel será dividido em ”M” blocks, e cada um com ”N” threads.

Figura 1. Diagrama da implementação do K-FA paralelo em GPU/CUDA.

O programa paralelo do K-FA usando CUDA começa na CPU e copia os
parâmetros de configuração (FA e conjunto de dados) para a memória global da GPU
(cudaMenCpy). A CPU dispara a execução da GPU. Inicialmente, a) o kernel lança
um thread para cada vagalume do enxame. Ele inicializa aleatoriamente a posição dos
vagalumes no interior do espaço de busca usando a função curand uniform() da biblio-
teca CURA CURAND. Antes de terminar, o kernel salva as posições dos vagalumes na



memória global da GPU para que os dados estejam disponı́veis para o próximo kernel.
b) O kernel lança um thread independente para cada vagalume e o seu movimento é si-
mulado na GPU (device). Este thread carrega a posição do vagalume e calcula o custo
associado com a avaliação da função a ser otimizada (Intensidade Luminosa). O thread
salva essas informações de volta para a memória global. c) O kernel lança um thread para
cada vagalume. Este thread primeiro lê a posição atual e atualiza sua posição usando as
Eq. 5 e 6. As novas posições são salvas na memória global. d) O kernel lança um thread
para cada vagalume. Este thread carrega a nova posição do vagalume, calcula a Inten-
sidade Luminosa e os novos centróides. O thread salva essas informações de volta para
a memória global. e) Os passos c) e d) são repetidos até que o número especificado de
iterações é alcançado. f) Visto que os blocos de thread CUDA não podem comunicar-se
entre si, as informações são copiadas na CPU, onde o melhor vagalume (x∗) do enxame
é encontrado, o qual representa a solução ótima devolvida para a CPU. Uma vez que
o critério de parada for atingido, o controle é devolvido para a CPU (host) que copia a
solução ideal a partir da GPU para a CPU. A Figura 1 mostra este procedimento.

6. Experimentos e Resultados
Foram utilizados seis conjuntos de dados, obtidos do repositório UCI
(http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html), com diferentes números de instâncias,
clusters e dimensões para garantir a melhor análise de eficiência dos diferentes algorit-
mos implementados. As informações sobre os conjuntos de dados estão disponı́veis na
Tabela 1, que indica o número de instâncias de cada cluster e os tipos de atributos de
cada conjunto de dados, classificados como real (R) ou integer (I).

Tabela 1. Conjuntos de dados usados nos experimentos.
Conjunto de Número de Número de Número de Número de instâncias Tipo de
dados clusters atributos instâncias no cluster atributos
Iris 3 4 150 50-50-50 (4 R)
Breast Cancer 2 9 683 444-239 (9 I)
Glass 6 9 214 70-78-17-13-9-29 (9 R)
Ionosphere 2 34 351 126-225 (34 R)
Balance Scale 3 4 625 49-288-288 (4 I)
Sonar 2 60 20 111-97 (60 R)

Por simplificação, os algoritmos bioinspirados avaliados usando a abordagem com
K-Means são precedidos por K- e foram implementados similarmente ao K-FA, igual-
mente estruturados dentro do mesmo framework. O BA (Yang, 2010) tem seu princı́pio
de funcionamento baseado na ecolocalização de morcegos em busca de alimento, emi-
tindo uma variedade de pulsos ultrassônicos (em frequência e volume do som) para de-
tectar objetos, localizar-se no espaço e ajustar a velocidade de voo. O PSO (Kennedy and
Eberhart, 1995) foi inspirado no comportamento social de pássaros, insetos e humanos.
Os indivı́duos aprendem a partir de suas próprias experiências (componente cognitivo) e
da experiência de outros (componente social). Eles se avaliam, comparam seus desempe-
nhos com os vizinhos e imitam somente aqueles que são melhores do que eles para atingir
seu objetivo. A diferença primordial entre os algoritmos reside nas suas leis particulares
de movimento dos indivı́duos. O ponto comum na implementação do K-PSO e do K-BA
com o K-FA é o uso da mesma função de fitness, que é representada nos algoritmos pelo
componente social no PSO, Intensidade Luminosa no FA e proximidade da presa no BA.

Os resultados exibidos nesta seção são referentes à execução da versão sequencial
(na CPU) e paralela (na GPU) dos algoritmos hı́bridos K-FA, K-BA e K-PSO com 50



indivı́duos na população e 500 iterações. Os algoritmos foram desenvolvidos em lingua-
gem C, e executados no sistema operacional Windows 7 utilizando a IDE do Dev-C++
5.4.2, em máquinas com processadores Intel i7 2.20 GHz, e 8Gb de memória RAM e
placas gráficas da Nvidia GTX 460, com 1Gb de memória e 336 núcleos CUDA. O K-
Means clássico foi executado no software WEKA. Os parâmetros usados pelos algoritmos
de Inteligência Coletiva foram definidos por experimentação como segue: K-FA adotou
α = 0, 5, β0 = 1 e γ = 1; K-BA utilizou α = 0, 5, γ = 1, fmin = −0, 01, fmax = 0, 01,
vmim = 0, 999, vmax = 1, 011 e A0 = 2; e K-PSO usou ω = 1 e φ1 = φ2 = 2, 05.

Na Tabela 2 estão os resultados dos algoritmos hı́bridos na versão sequencial e na
na versão paralela, ambos calculados em 10 execuções de cada algoritmo, considerando as
médias de acurácia e desvio padrão, e o ı́ndice AMI (Adjusted Mutual Information) (Rand,
1971)). O último é um ı́ndice externo comumente utilizado para avaliação de clustering.
Valores em negrito indicam os melhores resultados obtidos para cada conjunto de dados.

O algoritmo K-FA obteve a acurácia mais alta em quatro experimentos da versão
sequencial e em todos os experimentos da versão paralela. Verifica-se que houve um in-
cremento na taxa de acerto (acurácia) da clusterização em todos os conjuntos de dados na
abordagem paralela em relação à sequencial com o K-FA e o K-PSO, e em sua maior parte
com o K-BA. O K-FA apresentou em geral os mais altos valores de AMI, tanto no modo
sequencial quanto no paralelo na clusterização dos conjuntos de dados, demonstrando que
o K-FA produziu um melhor particionamento dos dados que os outros algoritmos.

Tabela 2. Resultados dos algoritmos hı́bridos sequenciais e paralelos.
Conjunto Versão Sequencial Versão Paralela

de Algoritmo Acurácia Desvio Tempo AMI Acurácia Desvio Tempo AMI Speedup
dados padrão (s) padrão (s)

Iris

K-FA 89,33% 0,00% 99,85 0,7149 90,00% 0,00% 9,56 0,5538 10,4379
K-BA 83,33% 0,00% 3,99 0,6253 84,50% 0,00% 0,57 0,5135 6,9497
K-PSO 81,80% 12,64% 1,96 0,4223 90,00% 0,00% 0,58 0,4253 3,4011

K-Means 88,67% 0,00% - - - - - - -

Breast Cancer K-FA 96,14% 0,00% 626,31 0,8446 96,14% 0,00% 9,11 0,8499 68,7454
K-BA 95,28% 0,00% 25,55 0,81 95,46% 0,57% 0,49 0,8232 51,9772

Wisconsin K-PSO 94,86% 2,10% 13,43 0,8500 95,98% 0,50% 3,40 0,8487 3,9493
K-Means 95,71% 0,00% - - - - - - -

Glass

K-FA 50,47% 0,00% 610,22 0,2442 52,34% 0,00% 6,42 0,2656 95,0380
K-BA 42,99% 0,00% 24,71 0,1908 43,50% 3,98% 0,49 0,0564 50,2579
K-PSO 44,63% 4,86% 12,61 0,0530 51,17% 0,77% 2,99 0,0153 4,2219

K-Means 43,73% 0,00% - - - - - - -

Ionosphere

K-FA 69,71% 0,00% 1166,71 0,1493 70,29% 0,00% 8,45 0,1635 138,0771
K-BA 65,43% 0,00% 47,63 0,0898 59,14% 0,00% 0,48 0,0296 98,9977
K-PSO 62,86% 0,05% 23,36 0,0094 68,74% 1,77% 5,03 0,0091 4,6466

K-Means 61,14% 0,00% - - - - - - -

Balance Scale

K-FA 52,24% 0,00% 416,67 0,1366 62,02% 0,00% 6,90 0,0961 60,4134
K-BA 45,99% 0,00% 17,25 0,0807 45,60% 5,43% 0,47 0,0142 36,6638
K-PSO 51,40% 2,03% 8,33 0,1113 52,55% 2,22% 2,13 0,1411 3,9156

K-Means 53,69% 0,00% - - - - - - -

Sonar

K-FA 53,14% 0,00% 1221,19 0,0011 56,52% 0,00% 8,10 0,0135 150,7812
K-BA 54,11% 0,00% 48,88 0,0039 51,69% 6,90% 0,60 -0,0034 81,2712
K-PSO 53,53% 1,45% 23,86 -0,0041 55,17% 2,70% 5,15 -0,0040 4,6299

K-Means 54,59% 0,00% - - - - - - -

O speedup é uma medida para comparação da eficiência entre algoritmos sequen-
ciais e paralelos, Define o quão rápido um algoritmo paralelo é comparado ào sequencial.
Speedup é a razão entre os tempos do algoritmo sequencial e do algoritmo paralelo. Con-
forme esperado, o K-FA foi o algoritmo com os maiores speedups (sendo até 150 vezes
mais rápido que a versão sequencial), devido à sua maior complexidade computacional



em relação aos outros algoritmos, mais reduzida na paralelização. Apesar de apresentar
valores um pouco menores, o K-BA paralelo também teve um grande aumento na velo-
cidade, chegando a fatores de speedup de até 99 vezes. O K-PSO, mais simples e muito
rápido, representou um desafio maior na paralelização, mas também conseguiu bons re-
sultados, chegando até 4,6 vezes mais rápidos do que a versão sequencial. Para todas as
implementações é visı́vel o aumento drástico de speedup nos casos onde os conjuntos de
dados avaliados possuem um grande número de dimensões (Sonar e Ionosphere).

7. Conclusões
A implementação hı́brida bioinspirada do FA com o K-Means para a tarefa de clustering
foi bem sucedida em relação ao algoritmo K-Means tradicional, melhorando a precisão
do agrupamento e formando grupos razoavelmente mais coesos, conforme ilustrado nos
experimentos, confirmando a potencialidade da metodologia adotada. O algoritmo K-FA
também mostrou-se superior aos algoritmos de mesma natureza, K-BA e K-PSO.

O maior problema dos algoritmos bioinspirados hı́bridos, principalmente do K-
FA, é o tempo de execução sequencial, o qual foi contornado com programação em GPU.
Houve uma redução significativa do tempo de execução dos algoritmos paralelos, os quais
obtiveram, na maioria dos casos, resultados de qualidade semelhante ou superior quando
comparados aos algoritmos sequenciais. Assim, os algoritmos de enxames mostraram-se
bastante apropriados para a paralelização da tarefa de agrupamento.
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