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RESUMO 

 

Com a popularização da Internet, o avanço dos dispositivos eletrônicos e a facilidade de 

armazenamento, o volume de dados armazenados e disponibilizados por empresas de diversos 

ramos tem aumentado rapidamente. Com isso, torna-se necessária a utilização de técnicas 

avançadas capazes de extrair desses dados informações úteis e conhecimentos que, na maioria 

das vezes, estão implícitos. Nesse contexto, a Mineração de Dados tem sido alvo de diversas 

pesquisas por prover um conjunto de técnicas inteligentes para a exploração de grandes volu-

mes de dados. O presente projeto visa à investigação e desenvolvimento de novos algoritmos 

inspirados no comportamento coletivo das colônias de abelhas para aplicação em problemas 

complexos de classificação e agrupamentos de dados, que são importantes tarefas da Minera-

ção de Dados. Mais especificamente, esse projeto propõe adaptações de um algoritmo de oti-

mização inspirado no comportamento de abelhas, sua aplicação em problemas de agrupamen-

to de dados e para o posicionamento de centros de redes neurais do tipo RBF. Os resultados 

experimentais em bases de dados da literatura mostraram a viabilidade e benefícios das pro-

postas, tanto para problemas de agrupamento, quanto para problemas de classificação. 

 

Palavras-chave: agrupamento, classificação, inteligência de enxame, algoritmo bioinspira-

do. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

With the popularization of Internet, the advancement of electronic devices and the ease 

of storage, the volume of data stored and available at companies has increased substantially. 

Therefore, it becomes necessary to use intelligent techniques to extract useful information and 

knowledge from these data. In this context, Data Mining has been the aim of several research-

es by providing a set of intelligent techniques to the exploration of large volumes of data. The 

present project aims to research and develop new algorithms inspired by the collective behav-

ior of bee colonies for solving complex clustering and classification tasks. More specifically, 

this project proposes adaptations of an optimization algorithm inspired by the behavior of 

bees so that it can be applied to solve clustering problems and also for positioning centers of 

RBF neural networks. The proposed approaches were applied to several benchmark problems 

with promising results. 

 

Keywords: clustering, classification, swarm intelligence, bioinspired algorithms. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a redução dos custos dos dispositivos digitais e o avanço da comunicação móvel, 

há uma superabundância de dados em diferentes formatos, desde bases numéricas estruturadas 

até imagens digitais. Assim, o desenvolvimento de ferramentas para a busca e gestão desses 

dados vem se tornando central em muitos processos de tomada de decisão. A área de análise 

de dados ou, mais amplamente, descoberta de conhecimento em bases de dados, está entre as 

que mais crescem e demandam profissionais qualificados (WITTEN e FRANK, 2005; TAN, 

STEINBACH e KUMAR, 2005). Ao mesmo tempo, a Computação Natural – uma das subá-

reas da Ciência e Engenharia da Computação – vem ganhando espaço e credibilidade devido à 

possibilidade de desenvolvimento de novos algoritmos capazes de resolver problemas com-

plexos em diferentes linhas de conhecimento (DE CASTRO, 2006). O presente projeto de 

pesquisa une a análise de dados à computação natural com o objetivo de investigar e desen-

volver novos algoritmos inspirados na biologia para a solução de problemas complexos de 

análise de dados. 

A pesquisa apresentada está centrada nos algoritmos inspirados no comportamento das 

colônias de abelhas. As características apresentadas pelas colônias de abelhas, dentre as quais 

podem ser destacadas a capacidade de encontrar múltiplas fontes de alimento e selecionar a 

melhor dentre diversas alternativas, têm sido utilizadas como modelo para diversos sistemas 

inteligentes. Especificamente, será investigado o algoritmo de otimização OptBees (MAIA, 

DE CASTRO e CAMINHAS, 2013) e serão propostas versões desse algoritmo para a resolu-

ção de problemas de agrupamento e para posicionamento dos centros de uma rede neural de 

funções de base radial para aplicação em problemas de classificação de dados. O OptBees foi 

projetado para possuir as capacidades de geração e manutenção de diversidade, de modo a 

conseguir explorar a multimodalidade dos problemas, encontrando diversos ótimos locais e 

retornando, em uma única execução, um conjunto de soluções distintas e de alta qualidade, o 

que representa uma inovação em relação aos demais algoritmos inspirados em abelhas exis-

tentes. 

O objetivo geral da pesquisa é a adaptação de um algoritmo de otimização por enxame 

de abelhas tal que ele possa ser aplicado na solução de problemas de agrupamento e classifi-

cação de dados. A pesquisa possui relevância teórica e prática, uma vez que aborda temas 

bastante atuais dentro da mineração de dados e, com esse escopo, contribui para o desenvol-
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vimento científico da computação e para o desenvolvimento tecnológico por meio da proposi-

ção de algoritmos com aplicações práticas diretas. 

Especificamente, a pesquisa envolve: 

 Estudo do algoritmo OptBees e proposição de duas versões para agrupamento de da-

dos;  

 Utilização da segunda versão de agrupamento como um método automático de posici-

onamento de centros em redes neurais do tipo RBF a serem aplicadas em problemas 

de classificação de dados. 

Atendendo aos objetivos propostos, o presente documento contempla os seguintes itens: 

 Proposição das versões do algoritmo OptBees para agrupamento de dados: cOptBees1 

(CRUZ, MAIA, et al., 2013) e cOptBees2 (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013); 

 Análise de sensibilidade paramétrica e avaliação de desempenho do cOptBees1 e cOp-

tBees2; 

 Utilização do cOptBees2 para posicionamento dos centros em redes neurais do tipo 

RBF e aplicação em problemas de classificação de dados (CRUZ, MAIA, et al., 2014). 

Este documento está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 são apresentados os 

principais temas envolvidos na pesquisa, sendo introduzidos os conceitos de Computação 

Natural, com enfoque na Inteligência de Enxame e no algoritmo OptBees, Mineração de Da-

dos, com enfoque nas tarefas de agrupamento e classificação, e apresentadas as redes neurais 

artificiais de base radial; o Capítulo 3 apresenta os algoritmos  cOptBees1 e cOptBees2, resul-

tantes das adaptações do algoritmo OptBees para a tarefa de agrupamento de dados; o Capítu-

lo 4 apresenta a utilização do algoritmo cOptBees2 para o posicionamento de centros de redes 

neurais RBF; o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos pelos algoritmos em problemas de 

agrupamento e classificação; e o Capítulo 6 apresenta as conclusões da pesquisa e propostas 

de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos e técnicas utilizados para o entendi-

mento e desenvolvimento do trabalho. Inicialmente é apresentada a Computação Natural e as 

suas linhas de pesquisa e, em seguida, é apresentada a Inteligência de Enxame, sendo dada 

atenção especial aos algoritmos de otimização inspirados no comportamento das colônias de 

abelhas. É apresentada também a Mineração de Dados, sendo mais detalhadas as técnicas de 

agrupamento e classificação de dados.  

2.1 Computação Natural 

Diante dos avanços computacionais, a interação entre o homem e a natureza tem sofrido 

drásticas mudanças. Há muitos anos, a utilização da natureza limitava-se à necessidade de 

abrigo e comida. Posteriormente, o homem aprendeu a gerenciar a natureza para a criação de 

animais, desenvolvimento de ferramentas, controle do fogo etc. Com a observação e o estudo 

dos fenômenos biológicos, químicos e físicos, o homem pôde entender e explicar melhor al-

guns fenômenos naturais, além de perceber a capacidade de resolução de problemas da natu-

reza. Atualmente, a natureza é vista como inspiração para o desenvolvimento de técnicas ca-

pazes de resolver problemas complexos, computadores podem ser utilizados para sintetizar 

processos de vida biológica e novos materiais naturais podem ser utilizados para computar. 

Um aspecto a ser destacado é que, em todos os casos, é necessário o entendimento apropriado 

do fenômeno natural (DE CASTRO, 2007; DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011). 

A Computação Natural é uma linha de pesquisa relativamente nova que une as Ciências 

Naturais à Ciência da Computação. Ela tem como objetivo compreender o mundo em termos 

de processamento de informação e, a partir dessa compreensão, investigar, modelar, abstrair e 

aplicar esse conhecimento em diferentes contextos (KARI e ROZENBERG, 2008; DE 

CASTRO, XAVIER, et al., 2011). A Computação Natural pode ser dividida em quatro ramos, 

conforme descrito a seguir e apresentado na Figura 1 (DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011): 

 Modelagem computacional de fenômenos naturais: utilização e desenvolvimento de 

modelos computacionais para a investigação e melhor compreensão dos fenômenos 

naturais; 

 Computação inspirada na natureza: utilização da natureza como fonte de inspiração 

para o desenvolvimento de novas técnicas computacionais para a resolução de pro-

blemas complexos; 
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 Síntese computacional de fenômenos naturais: utilização de computadores para si-

mular e emular fenômenos que ocorrem na natureza; 

 Computação com novas matérias primas da natureza: investigação e utilização de 

novos materiais e meios naturais para computar. 

 

 
Figura 1. Computação Natural e suas quatro linhas de pesquisa. 

Fonte: Adaptado de (DE CASTRO, XAVIER, et al., 2011). 

2.2 Inteligência de Enxame 

Na natureza, diversas espécies de peixes, pássaros e animais terrestres vivem em grupos 

e são caracterizadas por comportamentos coletivos. Esses grupos são formados por alguma 

necessidade biológica, uma vez que, individualmente, a capacidade desses indivíduos pode 

ser limitada, de modo que, vivendo isolado, um indivíduo está sujeito a uma maior probabili-

dade de ataques de predadores em relação àquela correspondente ao convívio em grupo. Esse 

comportamento é observado também nos insetos sociais, como colônias de abelhas, cupins e 

formigas, nas quais organismos (agentes) simples, quando em conjunto, interagem entre si e 

com o ambiente, apresentando um comportamento coletivo e inteligente capaz de resolver 

problemas de alta complexidade. O comportamento coletivo e o sistema de comunicação entre 

os insetos da colônia contribuem para a formação de um sistema descentralizado com alto 

desempenho e complexidade (TEODOROVIC, 2008). 

A Inteligência de Enxame (do inglês Swarm Intelligence) é uma das linhas de pesquisa 

da computação inspirada na natureza e tem como objetivo descrever algoritmos e técnicas de 

resolução de problemas inspirados no comportamento coletivo e auto organizado dos orga-

nismos sociais (DE CASTRO, 2006). As principais características apresentadas por um siste-

ma de Inteligência de Enxame são (MILLONAS, 1994): 
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 Proximidade: os agentes devem ser capazes de interagir entre si de forma direta ou 

indireta; 

 Qualidade: os agentes devem ser capazes de avaliar os seus comportamentos; 

 Diversidade: o sistema deve ser capaz de reagir a situações inesperadas; 

 Estabilidade: nem todas as variações ambientais devem afetar o comportamento de 

um agente; 

 Adaptabilidade: os agentes devem ser capazes de se adequar às variações ambien-

tais. 

2.3 Processo de Tomada de Decisão Coletiva em Colônias de Abelhas 

No presente projeto as sociedades de insetos são utilizadas como arquétipos para a concei-

tualização da Inteligência de Enxame (BONABEAU, DORIGO e GUY, 1999; 

ENGELBRECHT, 2006), particularmente dos processos de tomada de decisão coletiva que 

são comuns nas colônias. As seguintes habilidades de tomada de decisão coletiva por socie-

dades de insetos merecem destaque (GADAU e FEWELL, 2009): 

 Selecionar a melhor dentre diversas alternativas; 

 Comparar opções considerando diversos atributos; 

 Ajustar as preferências de acordo com o contexto ambiental e o estado da colônia; 

 Balancear a velocidade e a precisão da tomada de decisão. 

Considerando o contexto específico dos processos de tomada de decisão coletiva por co-

lônias de abelhas em problemas de forrageamento, bem como de busca por locais para a cons-

trução de um novo ninho, destacam-se as seguintes características (GADAU e FEWELL, 

2009): 

 As abelhas dançam para recrutar outras abelhas para uma fonte de alimento; 

 As abelhas ajustam a exploração e recuperação de alimentos de acordo com o estado 

da colônia; 

 As abelhas exploram múltiplas fontes de alimento simultaneamente, mas quase in-

variavelmente convergem para o mesmo novo local de construção do ninho; 

 Há uma relação positiva linear entre o número de abelhas dançando e a quantidade 

de abelhas recrutadas para uma fonte de alimento; 

 A dança das abelhas comunica a distância e a direção dos novos sítios para ninhos; 

 A qualidade da fonte de alimentos influencia a dança das abelhas; 
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 Todas as abelhas se aposentam após algum tempo, o que significa que, independen-

temente da qualidade do novo sítio, as abelhas param de recrutar outras. Essa apo-

sentadoria depende da qualidade do sítio: quanto maior, mais tardia. 

As abelhas da espécie Apis Mellifera voam pela região da colmeia com o objetivo de 

encontrar diferentes fontes de alimento lucrativas. As abelhas avaliam a qualidade das fontes 

de alimento individualmente levando em consideração a abundância e a qualidade de comida 

e a distância da colônia. Estudos de comportamento animal mostram que a avaliação de cada 

fonte é feita por um julgamento subjetivo, sendo que algumas abelhas podem ser mais otimis-

tas que outras. Dessa forma, uma abelha trabalha com informações limitadas sobre as fontes 

de alimento encontradas, mas a sociedade é capaz de decidir qual é a melhor delas e definir 

ainda qual das fontes merece uma exploração mais intensa ou qual deve ser abandonada. A 

tomada de decisão da colônia em relação a cada fonte é realizada com base em um controle 

decentralizado (SEELEY, CAMAZINE e SNEYD, 1991). 

Após a escolha das fontes de alimento as abelhas retornam à colmeia e realizam uma sé-

rie de movimentos (dança) que comunicam para as demais a distância, a direção e a qualidade 

da fonte de alimento encontrada. Os primeiros estudos com o objetivo de entender esse meca-

nismo de comunicação das abelhas foram apresentados por Von Frisch (1967). A dança reali-

zada por cada abelha pode variar de acordo com a avaliação subjetiva realizada: a dança tende 

a ser mais frenética quando a fonte encontrada apresenta alta qualidade. Esse mecanismo, 

além de transmitir informações sobre as fontes de alimento, atrai outras abelhas para explora-

rem as fontes encontradas. O ajuste do esforço de forrageamento da colônia está relacionado à 

qualidade das fontes de alimento encontradas: quanto maior a qualidade da fonte de alimento, 

maior a intensidade da dança e, consequentemente, maior o número de abelhas atraídas para a 

exploração dessa fonte (MICHENER, 1969; SEELEY, CAMAZINE e SNEYD, 1991; DAS, 

1998). 

2.3.1 Algoritmos de Otimização por Colônias de Abelhas 

Diversos algoritmos inspirados no comportamento coletivo das colônias de abelhas são 

apresentados na literatura, tais como Bee System (BS) (SATO e HAGIWARA, 1997), Artifi-

cial Bee Colony (ABC) (KARABOGA e AKAY, 2009), Bee Colony Optimization (BCO) 

(TEODOROVIC, 2009), Artificial Beehive (MUÑOZ, LÓPEZ e CAICEDO, 2009) e OptBees 

(MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013).  
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Os algoritmos baseados em Inteligência de Enxame por colônias de abelhas podem ser 

divididos em duas classes (MARINAKI, MARINAKIS e ZOPOUNIDIS, 2010): 1) algorit-

mos inspirados no comportamento de forrageamento; e 2) algoritmos inspirados no compor-

tamento de acasalamento. A metaheurística Bee Colony Optimization (BCO) tem como inspi-

ração o comportamento de forrageamento em colônias de abelhas e consiste na criação de 

sistemas multiagentes (colônias de abelhas artificiais) capazes de resolver problemas comple-

xos de otimização. O algoritmo Artificial Bee Colony (ABC) foi projetado para aplicação em 

problemas de otimização numérica, sendo adaptado para aplicações em diversos contextos 

(KARABOGA, GORKEMLI, et al., 2014). O OptBees, proposto por Maia et al. (2011), é um 

algoritmo de otimização inspirado nos processos de tomada de decisão coletiva das colônias 

de abelhas capaz de gerar e manter a diversidade das soluções e promover uma busca multi-

modal, obtendo vários ótimos locais sem perder a capacidade de busca global. Os algoritmos 

inspirados em inteligência de enxame têm sido utilizados em diversas linhas de pesquisa, den-

tre as quais se destacam as aplicações em Mineração de Dados e Reconhecimento de Padrões 

(ABRAHAM, DAS e ROY, 2008).  

2.3.2 OptBees: Um Algoritmo de Otimização Inspirado no Comportamento de Abelhas 

O OptBees (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013) é um algoritmo de Inteligência 

de Enxame inspirado no processo de forrageamento das colônias de abelhas e no processo auto 

organizado de alocação de tarefas em sociedades de insetos. O algoritmo foi projetado para a 

resolução de problemas de otimização mono-objetivo em espaços contínuos, sendo capaz de 

gerar e manter diversidade de soluções, localizando diferentes ótimos locais sem perder a ca-

pacidade de otimização global. O OptBees manipula um enxame artificial composto por três 

tipos de abelhas: 1) recrutadoras: abelhas que encontram as regiões de alimento promissoras; 

2) recrutadas: abelhas que são atraídas pelas recrutadoras para explorarem a região encontra-

da; e 3) exploradoras, que exploram o espaço de busca com o objetivo de encontrar novas 

regiões promissoras. O OptBees foi testado nos 25 problemas propostos para a Competição de 

Otimização de Parâmetros Reais do Congresso de Computação Evolutiva (CEC, do inglês Con-

gress on Evolutionary Computation), Seção Especial sobre Otimização de Parâmetros Reais (do 

inglês Special Session on Real-Parameter Optimization) (SUGANTHAN, HANSEN, et al., 

2005). Os resultados confirmaram que o OptBees é capaz de gerar e manter diversidade, ob-

tendo múltiplos ótimos locais e apresentando um resultado de boa qualidade na otimização 
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global. Os principais passos do OptBees são apresentados no Algoritmo 1 e detalhados nas Se-

ções 2.3.2.1 a 2.3.2.8. 

Algoritmo 1 
Pseudocódigo do algoritmo OptBees. 

OptBees 

1. Entrada:  

 ni (número inicial de abelhas ativas);  

 nmax (número máximo de abelhas ativas);  

 nmean (esforço médio de forrageamento);  

 ρi (raio de inibição social);  

 pmin (probabilidade mínima de uma abelha ser recrutadora);  

 prec (percentual de abelhas não recrutadoras que serão de fato recrutadas); 

2. Gerar aleatoriamente um enxame de ni abelhas (ativas). 

3. Enquanto (critério de parada não estiver satisfeito) faça 

3.1. Avalie as qualidades das fontes de alimento sendo exploradas pelas abelhas ativas. 

3.2. Aplique o operador de busca local. 

3.3. Determine as abelhas recrutadoras. 

3.4. Atualize o número de abelhas ativas. 

3.5. Determine as abelhas a serem recrutadas e as abelhas exploradoras. 

3.6. Execute o processo de recrutamento. 

3.7. Execute o processo de exploração. 

4. Fim enquanto 

5. Avalie as qualidades das fontes de alimento sendo explorados pelas abelhas ativas. 

6. Aplique o operador de busca local. 

7. Saída: Abelhas ativas e os valores correspondentes da função objetivo (as abelhas recru-

tadoras correspondem às soluções retornadas como possíveis ótimos locais).  

2.3.2.1 Inicialização do Enxame (passo 2) 

As abelhas são representadas por vetores de números reais de dimensão D, sendo D o 

número de coordenadas do problema em questão, de acordo com os limites do espaço de bus-

ca. O enxame inicial é gerado aleatoriamente (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

2.3.2.2 Avaliação da Qualidade das Fontes de Alimento (passo 3.1) 

A qualidade das fontes de alimento sendo exploradas pelas abelhas ativas é avaliada por 

meio dos valores da função-objetivo f(b), medida para cada abelha b representada por um vetor de 

números reais que corresponde a uma solução candidata (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 

2013). 
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2.3.2.3 Aplicação do Operador de Busca Local (passo 3.2) 

Qualquer algoritmo de busca local para problemas de otimização mono-objetivo pode 

ser utilizado nesta etapa do OptBees. A busca local pode ser aplicada a todas as abelhas ati-

vas, a todas as recrutadoras ou apenas à abelha correspondente à melhor abelha da iteração 

corrente, de acordo com o problema em questão. Quando o objetivo é apenas a otimização 

global, a aplicação do operador se restringe à abelha que corresponde a melhor solução da 

iteração corrente; para os problemas em que se deseja a obtenção de ótimos locais, o operador 

é aplicado a todas as abelhas recrutadoras (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

2.3.2.4 Determinação das Abelhas Recrutadoras (passo 3.3) 

As abelhas recrutadoras são responsáveis por encontrar as regiões promissoras e atrair 

outras abelhas para intensificar a exploração nessas regiões. Assim como ocorre na natureza, a 

quantidade de abelhas recrutadas por cada recrutadora é proporcional à qualidade da região 

encontrada: quanto maior a qualidade da região encontrada, maior a quantidade de abelhas 

atraídas para esta região.  

Na primeira etapa, para cada abelha do enxame, calcula-se a probabilidade de uma abe-

lha ser recrutadora, pi, por meio da equação 

 

 𝑝𝑖 = (
1−𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑄𝑚𝑖𝑛
) . (𝑄𝑖 − 𝑄𝑚𝑖𝑛) + 𝑝𝑚𝑖𝑛, ( 1 ) 

 

em que pmin é um parâmetro de entrada que representa a probabilidade da pior abelha do en-

xame (menor fitness) se tornar recrutadora; e Qmin e Qmax representam as qualidades mínima e 

máxima (fitness) das regiões encontradas na iteração atual. Dessa forma, o cálculo de pi é rea-

lizado levando em consideração os valores mínimo e máximo de qualidade (fitness) e os valo-

res das probabilidades são mapeados em uma reta conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 Cálculo da probabilidade de uma abelha ser classificada como recrutadora. 

 

Na segunda etapa as abelhas são classificadas como recrutadoras ou não recrutadoras de 

acordo com a probabilidade pi. Para isso é gerado um número real aleatório pertencente ao 

intervalo [0, 1] para cada abelha e, se esse valor for menor que a probabilidade calculada para 

a respectiva abelha, então ela é classificada como recrutadora; caso contrário ela é classificada 

como não recrutadora. 

Por fim, na terceira etapa ocorre o processo de inibição. As abelhas são processadas de 

acordo com a qualidade da região que estão explorando, da melhor para a pior e, para cada 

recrutadora, as demais abelhas recrutadoras que estiverem dentro de seu raio de inibição (dis-

tância Euclidiana menor ou igual ao raio de inibição) são inibidas. As abelhas recrutadoras 

que foram inibidas voltam a ser classificadas como não recrutadoras. O processo de inibição 

evita que muitas recrutadoras explorem a mesma região (MAIA, DE CASTRO e 

CAMINHAS, 2013). 

2.3.2.5 Atualização do Número de Abelhas Ativas (passo 3.4) 

Esse mecanismo tem como objetivo ajustar o esforço de forrageamento da colônia de 

acordo com o número de regiões promissoras encontradas e o número máximo de abelhas 

ativas. Após a classificação das abelhas em recrutadoras e não recrutadoras, r representa o 

número de abelhas recrutadoras e, em uma dada iteração, 𝑛𝑑 = (𝑟 + 1) ∙ 𝑛𝑚𝑒𝑎𝑛 determina o 

número de abelhas desejado para o enxame (nmean é o esforço médio de forrageamento). Se nd 

for maior que o número atual de abelhas ativas, 𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 𝑛𝑑 − 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 é o número de abelhas 

que deverão se tornar ativas para atingir o número desejado de abelhas. Se nd for menor que o 

número de abelhas ativas, 𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − 𝑛𝑑 é o número de abelhas que deverão ser de-

sativadas. Esse processo varia o tamanho do enxame a cada iteração respeitando os valores 

máximo (nmax) e mínimo (nmin) de abelhas ativas. Dessa forma, se 𝑛𝑑 > 𝑛𝑚𝑎𝑥, então nd é for-
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çado para nmax e, se nd < nmin, então nd passa a ser igual a nmin. Quando uma abelha se torna 

ativa ela é inserida em um ponto no espaço de busca determinado aleatoriamente. A seleção 

das abelhas que serão desativadas ocorre de acordo com a qualidade do local que ela explora, 

do pior para o melhor. 

2.3.2.6 Determinação das Abelhas Recrutadas e Exploradoras (passo 3.5) 

Após a seleção das abelhas recrutadoras (Seção 2.3.2.4), uma porcentagem das abelhas 

não recrutadoras é classificada como recrutada e tem a função de explorar as regiões promis-

soras já encontradas. As demais abelhas são classificadas como exploradoras e exploram o 

espaço de busca com o objetivo de encontrar novas regiões promissoras. 

O número de abelhas não recrutadoras é dado por 𝑛𝑛𝑟 = 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − 𝑛𝑟  (𝑛𝑟 é o número de 

abelhas recrutadoras). O número de recrutadas é 𝑛𝑟𝑑 = [𝑝𝑟𝑒𝑐 ∙ 𝑛𝑛𝑟], sendo 𝑝𝑟𝑒𝑐 a porcentagem 

de abelhas não recrutadoras que serão recrutadas ([∙] indica a função inteiro mais próximo). O 

número de abelhas que serão recrutadas por cada recrutadora é proporcional à qualidade do 

local explorado. Sendo assim, após calcular a quantidade de abelhas recrutadas calcula-se o 

número de recrutadas que serão associadas a cada recrutadora e em seguida as abelhas recru-

tadas são associadas à recrutadora mais próxima. 

2.3.2.7 Execução do Processo de Recrutamento (passo 3.6) 

O recrutamento ocorre quando as abelhas recrutadoras atraem as abelhas próximas a ela 

para explorarem as regiões promissoras encontradas. Esse processo é implementado por meio 

das Equações 2 e 3, cada uma com 50% de probabilidade, sendo que  é uma constante igual a 

2 (valor definido com base em testes anteriores) e representa a taxa de recrutamento, bi é a 

abelha recrutada, a é a abelha recrutadora, u é um número aleatório com distribuição uniforme 

no intervalo [0, 1], u é um vetor cujos elementos são números aleatórios com distribuição 

uniforme no intervalo [0, 1] com mesma dimensão que bi  e a e o símbolo  denota o produto 

elemento a elemento. 

 𝐛𝑖 = 𝐛𝑖 + 𝛼 . 𝐮(𝐚 − 𝐛𝑖) ( 2 ) 

 𝐛𝑖 = 𝐛𝑖 + 𝑢 . 𝛼 . (𝐚 − 𝐛𝑖) ( 3 ) 
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2.3.2.8 Execução do Processo de Exploração (passo 3.7) 

No processo de exploração as abelhas classificadas como recrutadas são movidas para 

um ponto no espaço de busca escolhido aleatoriamente, de forma que outras regiões promis-

soras possam ser encontradas. 

2.4 Mineração de Dados 

Com a popularização dos computadores e da Internet o volume e a diversidade dos da-

dos gerados e armazenados têm aumentado em grandes proporções em diversas áreas, tais 

como comércio, redes sociais e medicina. Com isso, torna-se necessária a utilização de técni-

cas eficientes e inteligentes que sejam capazes de extrair desses dados informações úteis e 

conhecimento. A descoberta de conhecimento em grandes volumes de dados é um processo 

não trivial de identificação de padrões novos, significativos, compreensíveis e potencialmente 

úteis (FAYYAD, PIATETSKY-SHAPIRO e SMYTH, 1996; HAN e KAMBER, 2006). A 

Mineração de Dados (MD) (do inglês Data Mining), que surgiu por volta dos anos 80, é um 

conjunto de métodos automáticos para a descoberta de padrões em bases de dados e é parte de 

um processo maior conhecido como Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (do 

inglês Knowledge Discovery in Database, KDD). O KDD pode ser dividido em (HAN e 

KAMBER, 2006): 

 Limpeza de dados: remoção de ruído, dados inconsistentes ou irrelevantes; 

 Integração de dados: combinação de múltiplas fontes de dados; 

 Seleção dos dados: seleção dos dados relevantes para a análise; 

 Transformação dos dados: conversão dos dados em formatos apropriados para a 

mineração; 

 Mineração de dados: utilização de técnicas para a extração padrões; 

 Avaliação dos padrões: identificação dos padrões realmente interessantes; 

 Apresentação do conhecimento: representação e visualização do conhecimento mi-

nerado. 

A Figura 3 apresenta as etapas que constituem o processo de descoberta de conhecimen-

to e apresenta a Mineração de Dados como uma dessas etapas. 
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Figura 3. Mineração de Dados como uma etapa do Processo de Descoberta de Conhecimento em Ba-

ses de Dados. 

 

As informações e o conhecimento adquiridos por meio da Mineração de Dados podem 

ser utilizados para aplicações que vão desde a interpretação dos objetivos, expectativas e de-

sejos de clientes à análise de mercado, detecção de fraude, controle de produção e exploração 

da ciência. A Mineração de Dados pode ser vista como um resultado da evolução natural da 

tecnologia da informação e é considerada um campo de pesquisa multidisciplinar, envolvendo 

o conhecimento de diversas áreas, tais como tecnologia de banco de dados, aprendizado de 

máquina, estatística, reconhecimento de padrões, sistemas baseados em conhecimento, inteli-

gência artificial, computação de alta performance, visualização de dados e computação natural 

(TAN, STEINBACH e KUMAR, 2005). As quatro principais tarefas da mineração de dados 

são (HAN e KAMBER, 2006; TAN, STEINBACH e KUMAR, 2005): 

 Predição (classificação e estimação): tem como objetivo classificar objetos cujas 

classes são desconhecidas a partir de objetos cujas classes são conhecidas ou mode-

los construídos a partir desses objetos; 

 Análise de Grupos (do inglês clustering): tem como objetivo encontrar grupos de 

objetos similares em bases de dados; 
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 Associação: busca relações de associação entre as características (atributos) de um 

conjunto de objetos; 

 Detecção de anomalias: tem como objetivo a identificação de dados que apresentem 

alguma diferença significativa em relação ao restante da base, dados esses chamados 

de anomalias (do inglês outliers). 

2.4.1 Classificação de Dados 

A predição é uma terminologia da mineração de dados que se refere à construção e uti-

lização de um modelo para avaliar a classe de um objeto não rotulado ou para estimar o valor 

de um ou mais atributos de um dado objeto. O primeiro caso é denominado tarefa de classifi-

cação de dados e o segundo caso é denominado regressão (em estatística) ou estimação. A 

classificação é utilizada para predizer valores nominais e discretos, enquanto a regressão é 

utilizada para predizer valores contínuos. O objetivo de ambas as tarefas é criar um modelo de 

aprendizado que minimize o erro entre o valor predito ou estimado e o valor verdadeiro. 

Exemplos de tarefas de classificação incluem identificação de spams, classificação de objetos, 

atribuição de crédito, detecção de fraudes e reconhecimento de (objetos) documentos em ima-

gens digitais. Para avaliar o desempenho da tarefa de classificação podem-se utilizar a matriz 

de confusão e a acurácia preditiva (ACC). O processo de predição (classificação ou estima-

ção) possui duas etapas essenciais (WITTEN e FRANK, 2005; TAN, STEINBACH e 

KUMAR, 2005): 

 Treinamento: geração do preditor (classificador ou estimador), tal que ele se torne 

capaz de descrever e distinguir um conjunto pré-determinado de classes. Nessa etapa 

é utilizado um conjunto de dados rotulados para treinamento, ou seja, para cada ve-

tor de entradas a saída desejada, que pode ser a classe à qual o objeto pertence, é co-

nhecida. Isso implica na disponibilidade de pares {(xi,ci)}i = 1..., N, em que xi e ci i 

são os vetores de entrada e as respectivas saídas desejadas. O objetivo dessa etapa é 

que o modelo construído apresente boa capacidade de generalização, sendo capaz de 

predizer a classe de um objeto não rotulado e que não foi apresentado no treinamen-

to; 

 Teste: após a etapa de treinamento é preciso avaliar o desempenho do preditor gera-

do quando aplicado a dados não utilizados no processo de treinamento, conhecidos 

como dados de teste. Esse oferece uma estimativa de sua capacidade de generaliza-

ção. Como os rótulos das classes dos dados de treinamento são conhecidos, esse 
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processo é denominado de treinamento supervisionado (ou aprendizagem supervisi-

onada) (BISHOP, 2006).  

2.4.2 Agrupamento de Dados 

O Agrupamento de Dados (do inglês Data Clustering), também conhecido como Análi-

se de Grupos (do inglês Cluster Analysis), é utilizado para organizar um conjunto de objetos 

em grupos com base na similaridade de seus atributos, de forma que objetos pertencentes a 

um grupo são mais similares entre si do que em relação aos objetos de outros grupos. O agru-

pamento é uma tarefa não supervisionada, uma vez que a informação das classes (ou rótulos) 

dos objetos não é conhecida e os objetos são agrupados com base apenas nos dados que os 

descrevem (TAN, STEINBACH e KUMAR, 2005; BERKHIN, 2006). O agrupamento de 

dados tem sido amplamente utilizado em diferentes áreas, tais como psicologia (JANE, 

DEANNA, et al., 2005), marketing (PUNJ e STEWART, 1983), biologia, estatística, reco-

nhecimento de padrões (JAIN, DUIN e MAO, 2000), segmentação de imagens (PAL e PAL, 

1993), recuperação de imagens (CHEN, WANG e KROVETZ, 2003) e aprendizado de má-

quina (TAN, STEINBACH e KUMAR, 2005). As técnicas de agrupamento de dados têm sido 

utilizadas com três objetivos principais: 1) análise da estrutura dos dados, geração de hipóte-

ses, detecção de anomalias e identificação de características salientes; 2) classificação natural: 

identificação do grau de similaridade entre objetos e 3) compressão de dados: organização dos 

dados e representação por meio dos protótipos dos grupos encontrados (JAIN, 2010). 

As técnicas de agrupamento podem ser classificadas com base no tipo de dados, meto-

dologia utilizada na formação dos grupos, teorias e conceitos fundamentais nos quais as técni-

cas são baseadas, tais como teoria fuzzy e estatística. Em relação ao método adotado para a 

definição dos grupos, os algoritmos de agrupamento podem ser classificados como 

(HALKIDI, BATISTAKIS e VAZIRGIANNIS, 2001; GAN, MA e WU, 2007): 

 Métodos Particionais: realizam o agrupamento de um conjunto de n objetos criando 

k grupos (partições de dados), sendo k < n. O agrupamento dos objetos deve satisfa-

zer os seguintes requisitos: 1) cada grupo deve conter pelo menos um objeto; e 2) 

cada objeto deve pertencer a apenas um grupo. Os métodos particionais criam k par-

tições iniciais e utilizam uma técnica de realocação iterativa que move os objetos de 

um grupo para outro com base em critérios que avaliam a qualidade das partições. 

São exemplos desse método os algoritmos k-means e k-medoids; 
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 Métodos Hierárquicos: criam uma decomposição hierárquica (árvore), chamada 

dendograma, que mostra o relacionamento entre os grupos. Os métodos hierárquicos 

podem ser: 1) aglomerativos, quando a decomposição hierárquica da árvore é for-

mada de baixo para cima (fusão), ou seja, inicialmente, cada grupo é representado 

por um objeto e, a cada iteração, ocorre a fusão dos pares de grupos mais próximos; 

e 2) divisivos, quando a decomposição hierárquica é formada de cima para baixo 

(divisão), ou seja, inicialmente todos os objetos pertencem ao mesmo grupo, que é 

divido, a cada iteração, em grupos menores, até que um critério de parada seja atin-

gido; 

 Agrupamento por Densidade: os grupos são formados levando em consideração a 

vizinhança dos objetos e uma condição de densidade. Um grupo é definido por uma 

região de alta densidade circundada por uma região de baixa densidade. Tais méto-

dos são utilizados para filtragem de ruídos, detecção de anomalias e para descobrir 

grupos de formatos arbitrários, diferente dos métodos baseados na distância euclidi-

ana entre os objetos que localizam grupos com formato (hiper)esférico. 

O agrupamento de dados é utilizado em diversos domínios e se apresenta como uma li-

nha de pesquisa promissora e desafiadora. Dentre os principais desafios associados à tarefa de 

agrupamento é possível destacar a representação dos dados, a definição do número ideal de 

grupos e a validação dos agrupamentos formados. Uma grande diversidade de algoritmos de 

agrupamento é encontrada na literatura, sendo que, dentre eles, o algoritmo k-means é consi-

derado o mais popular. O algoritmo k-means foi proposto há pouco mais de 50 anos e as ra-

zões da sua popularidade são a facilidade de implementação, a simplicidade e a eficiência 

(JAIN, 2010). 

As técnicas de agrupamento são utilizadas em uma grande variedade de aplicações. A 

segmentação de imagens, que é uma importante tarefa da Visão Computacional, pode ser ana-

lisada como um problema de agrupamento, no qual os pixels podem ser agrupados com base 

na similaridade de cor e posição, dividindo a imagem em regiões. O agrupamento de dados 

pode ser aplicado também em documentos em formato digital para a classificação automática 

e o acesso eficiente à informação. No comércio essas técnicas são utilizadas, por exemplo, 

para descobrir grupos de clientes que apresentem padrões semelhantes de compras, possibili-

tando assim a definição de ações de estratégias de marketing mais eficientes e, na biologia, 

para estudo de dados do genoma (JAIN, 2010). Jain (1999) apresenta um resumo bibliográfico 

de técnicas de agrupamento de dados aplicadas nas áreas de segmentação de imagens, reco-

nhecimento de caracteres e imagens, reconhecimento de documentos e mineração de dados. 
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A avaliação do resultado de um agrupamento tem como objetivo avaliar se os grupos 

encontrados são significativos, ou seja, se a solução é válida para o conjunto de dados anali-

sado. Essa avaliação é feita com base em índices estatísticos que julgam, de maneira quantita-

tiva, o mérito das estruturas encontradas (FACELI, CARVALHO, et al., 2005). Dentre os 

diversos índices presentes na literatura podem ser citadas as medidas de Entropia (E) e Pureza 

(P) (ZHAO e KARYPIS, 2004),  que são utilizadas neste trabalho para avaliar a qualidade de 

agrupamentos. 

A entropia, E ∈ [0, 1], define a homogeneidade dos grupos formados, ou seja, de que 

forma as classes de objetos estão distribuídas em cada grupo. Valores baixos de entropia indi-

cam grupos mais homogêneos. Dado um determinado grupo 𝑆𝑟 de tamanho 𝑛𝑟, a sua entropia 

𝐸(𝑠𝑟) pode ser medida de acordo com a Equação 4. 

 

 𝐸(𝑠𝑟) = −
1

log 𝑘
∑

𝑛𝑟
𝑖

𝑛𝑟
log

𝑛𝑟
𝑖

𝑛𝑟

𝑘

𝑖=1

, ( 4 ) 

 

em que k é o número de classes no conjunto de objetos, e 𝑛𝑟
𝑖  é o número de objetos da i-ésima 

classe presente no grupo 𝑆𝑟. A entropia global pode então ser calculada como a somatória das 

entropias obtidas em cada grupo, ponderada pelo tamanho de cada grupo, de acordo com a 

Equação 5. 

 𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
1

𝑛
∑𝑛𝑟𝐸(𝑆𝑟)

𝑘

𝑟=1

. ( 5 ) 

 

Uma solução de agrupamento ideal em relação à entropia é aquela que apresenta objetos 

de uma única classe dentro de cada grupo, fazendo com que a entropia seja igual a 0 (zero). 

A pureza, P ∈ [0, 1], fornece a razão da classe dominante no grupo em relação ao tama-

nho do próprio grupo e pode ser calculada por meio da Equação 6. 

 

 𝑃(𝑠𝑟) =
1

𝑛𝑟
max

𝑖
(𝑛𝑟

𝑖 ). ( 6 ) 

 

De forma análoga ao cálculo da entropia global, a pureza global, Pglobal, pode ser obtida 

por intermédio da Equação 7. 

 𝑃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = ∑
𝑛𝑟

𝑛
𝑃(𝑆𝑟) .

𝑘

𝑟=1

 ( 7 ) 
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Cada grupo pode conter objetos de diferentes classes. Valores de pureza próximos a 1 

(um) indicam um subconjunto puro da classe dominante no grupo.  

2.5  Redes Neurais de Função de Base Radial (RBF) 

As Redes Neurais de Funções de Base Radial – RBF (do inglês Radial Basis Function) 

foram introduzidas por Broomhead e Lowe (1988) e têm sido aplicadas em uma grande varie-

dade de domínios, tais como aproximação de função (YINGWEI, SUNDARARAJAN e 

SARATCHANDRAN, 1997), classificação de dados (HWANG e BANG, 1997) e previsão de 

séries temporais (WHITEHEAD e CHOATE, 1996). Uma rede neural RBF utiliza funções de 

base radial como funções de ativação na camada escondida da rede e o seu treino consiste no 

ajuste dos seguintes parâmetros:  

1) número e localização das funções de base radial; 

2) dispersão das funções de base radial; 

3) pesos da camada de saída da rede neural.  

O desempenho da rede neural RBF é diretamente afetado pelo número e posição das 

funções (centros) que compõem a sua camada escondida. Métodos tradicionais para a seleção 

desses centros são: seleção aleatória (LIPPMANN, 1989); seleção baseada em algoritmos de 

aprendizado não supervisionado (MOODY e DARKEN, 1989); e treinamento supervisionado 

da rede (POGGIO e GIROSI, 1990). 

Uma rede neural de função de base radial (RBF) é um tipo especial de rede neural 

feedforward composta por três camadas: 1) uma camada de entrada representando unidades 

sensoriais que conectam a rede ao ambiente; 2) uma camada escondida que realiza uma trans-

formação não linear; e 3) uma camada de saída composta por neurônios com função de ativa-

ção linear. A Figura 4 apresenta a arquitetura de uma rede neural RBF. 
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Figura 4. Arquitetura da rede neural de função de base radial. 

 

Para um vetor de entrada p-dimensional x = [x1, x2, ... ,xp], x  X  ℝ𝑝, o valor das saí-

das da rede RBF é dado pela equação 

 

 𝑦𝑖 = 𝐰𝑖
𝑇𝐠 = ∑𝑤𝑖𝑗𝑔𝑗 ,

𝑚

𝑗=1

𝑖 = 1,… , 𝑜, ( 8  ) 

 

em que wi = [wi1, ... , wim]T, i = 1, ... ,o, é o vetor de pesos para cada neurônio i, g = 

[g1, g2, ... , gm]T é o vetor de funções de base radial e o é o número de unidades de saída da 

rede. Dado um conjunto de centros cj  ℝ𝑝 e suas correspondentes dispersões (desvios pa-

drão) j, j = 1, ... ,m, a saída de cada função de base radial é calculada por meio da equação 

 

 𝑔𝑗(𝑥) = ℎ(∥ 𝒙 − 𝒄𝑗 ∥, 𝜎𝑗),      𝑗 = 1,… ,𝑚, ( 9 ) 

 

 

na qual hj(  ) é a função de base radial e ||  || é a distância, normalmente Euclidiana, definida 

no espaço de entrada. 

Uma das estratégias para o ajuste dos pesos da camada de saída é o procedimento de in-

terpolação dos dados, porém esta pode não ser uma boa estratégia pois a informação contida 

nos dados de treinamento pode não ser suficiente para a construção do mapeamento adequa-

do, levando a uma baixa capacidade de generalização para dados não apresentados durante o 

treinamento. Uma alternativa para o ajuste dos pesos é a utilização da pseudo-inversa (solução 
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de norma mínima) do problema de interpolação dos dados de treinamento para n < N dada 

pela equação: 

 

 𝑤∗ = 𝐇+𝐝 = (𝐇𝑇𝐇)−𝟏𝐇𝑇𝐝, ( 10 ) 

 

em que H+ é a pseudo-inversa da matriz H (matriz de interpolação) e d é o conjunto de saídas 

desejadas (BROOMHEAD e LOWE, 1988). Estudos mostram que esse método é relativa-

mente insensível à escolha do parâmetro de regularização na medida em que uma escolha 

adequada dos centros das funções de base radial é realizada (HAYKIN, 1999). 

O processo de treinamento de uma rede neural RBF consiste na determinação das fun-

ções de base radial que serão utilizadas na camada escondida da rede e dos pesos dos neurô-

nios da camada de saída. Diferentes estratégias de aprendizagem podem ser utilizadas, depen-

dendo de como os centros das funções de base radial são selecionados. A seleção dos centros 

pode ocorrer de forma fixa ou auto organizada, conforme apresentado nas Seções 2.5.1 e 0. 

2.5.1 Taxonomia dos Métodos de Seleção de Centros das Redes RBF 

Uma grande variedade de trabalhos para determinação do número e localização das fun-

ções de base radial é encontrada na literatura. Esses métodos podem ser classificados com 

base no tipo de aprendizado utilizado para o ajuste dos centros e pesos da rede neural RBF 

(FERNÁNDEZ-REDONDO, HERNÁNDEZ-ESPINOSA, et al., 2004), conforme apresenta-

do na Figura 5Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

Figura 5. Métodos de seleção de centros para redes neurais RBF 

 

 Abordagem não supervisionada: os centros são determinados baseando-se em algo-

ritmos não supervisionados, independentemente dos pesos da camada de saída. 

RBF
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Após a seleção dos centros da camada escondida, os pesos da camada de saída são 

ajustados por meio de um estágio de treinamento supervisionado, normalmente uti-

lizando o algoritmo least-squares (BROOMHEAD e LOWE, 1988). As técnicas 

mais comuns para a seleção não supervisionada de centros são: 

a. Agrupamento: algoritmos de agrupamento são utilizados para encontrar gru-

pos no conjunto de dados de entrada (dados de treinamentos). As funções de 

base radial são posicionadas nos centros desses grupos. O método mais po-

pular é utilizando o algoritmo k-means, originalmente aplicado em 

(MOODY e DARKEN, 1989). Outros trabalhos relacionados são apresenta-

dos em (CRUZ, MAIA, et al., 2014), (SING, BASU, et al., 2003), 

(SARIMVEIS, ALEXANDRIDIS e BAFAS, 2003) e (NIROS e 

E.TSEKOURAS, 2012). 

b. Seleção aleatória: é o método mais simples no qual os centros são selecio-

nados aleatoriamente do conjunto de dados de entrada (CHEN, COWAN e 

GRANT, 1991). 

 Abordagens supervisionadas: os centros e os pesos são calculados por meio de algo-

ritmos de treinamento supervisionado. Normalmente, as abordagens supervisionadas 

realizam o ajuste dos centros das funções de base radial e dos pesos da camada de 

saída simultaneamente. As técnicas mais comuns são: 

a. Gradiente descendente: o treinamento da rede RBF é realizado por meio da 

otimização do erro entre as atuais saídas da rede neural RBF e as saídas de-

sejadas. Em (FERNÁNDEZ-REDONDO, HERNÁNDEZ-ESPINOSA, et 

al., 2004), (KARAYIANNIS, 1999) e (KARAYIANNIS, 1997), os autores 

apresentam metodologias para treinamento de redes RBF utilizando o algo-

ritmo do gradiente descendente. 

b. Orthogonal least-squares (OLS): a seleção de centros é realizada por um 

procedimento de regressão forward.  

c. Algoritmos de busca heurística: o treinamento da rede RBF é feito por algo-

ritmos heurísticos, tais como inspirações na natureza. Grande parte desses 

trabalhos é baseada na utilização de algoritmos de enxame de partículas 

(Particle Swarm Optimization – PSO) (QASEM, SHAMSUDDIN e ZAIN, 

2012), evolução diferencial (QASEM, SHAMSUDDIN e ZAIN, 2012), oti-

mização por colônias de abelhas (KARABOGA, AKAY e OZTURK, 2007) 

ou algoritmos genéticos (GA) (HARPHAM, DAWSON e BROWN, 2004). 
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2.5.2 Seleção de Centros Aleatórios 

A abordagem mais simples para o treino de uma rede neural RBF é utilizar funções de 

base radial fixas como funções de ativação da camada escondida da rede. A localização dos 

centros é realizada de maneira aleatória com base no conjunto de treino. A função Gaussiana 

(Equação 11), cuja dispersão está associada ao desvio padrão dos centros, é normalmente uti-

lizada como função de ativação da rede neural RBF. 

 

 











 


22σ
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exp)σ||,(||

j

j

jjh
cx

cx , ( 11 ) 

 

Na Equação 11, j = 1,...,m1 é o número de centros, j  é a dispersão ou desvio padrão das 

funções de base radial, x é o vetor de entradas da rede e cj é a localização do  j-ésimo centro. 

Normalmente, as dispersões são iguais para todas as funções e são calculadas por meio 

da Equação 12, em que dmax é a distância máxima entre os centros mais próximos e m1 é o nú-

mero de centros. 

 1max 2/σ mdj   ( 12 ) 

 

2.5.3 Seleção Auto-Organizada de Centros 

Esse método estima a localização apropriada dos centros das funções de base radial na 

camada escondida por meio de uma etapa não supervisionada antes do ajuste dos pesos da 

camada de saída. O processo auto organizado utiliza algoritmos de agrupamento que particio-

nam um dado conjunto de objetos em subgrupos com base na similaridade dos objetos. Nor-

malmente utiliza-se o algoritmo k-means, que posiciona os centros das funções de base radial 

nas regiões do espaço de busca de acordo com a distribuição dos grupos de objetos. Nesse 

caso, o valor adequado para o número de funções de base radial deve ser informado. Sendo 

{𝐜𝑗(𝑡)}𝑗=1

𝑚1
 os centros das funções de base radial em uma iteração t, o algoritmo k-means pode 

ser descrito conforme apresentado no Algoritmo 2. 
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Algoritmo 2 
Pseudocódigo do algoritmo k-means para seleção de centros da rede neural RBF. 

k-means para seleção de centros 

1. Entrada:  

2. Conjunto de vetores de entrada (treino) {xi,  xi  ℝp | i = 1,...,N}. 

3. Escolher aleatoriamente valores distintos para os centros cj. 

4. Enquanto (critério de parada não for alcançado) faça 

4.1. Para cada padrão xi 

4.1.1. Determinar o índice k do centro que mais se aproxima do padrão, na forma: 

𝑘(𝐱𝑖) = argmin‖𝐱𝑖(𝑡) − 𝐜𝑗(𝑡)‖ j = 1, ..., n 

4.1.2. Ajustar as posições dos centros utilizando a seguinte regra: 

4.1.3. 𝐜𝑗(𝑡 + 1) =  {
𝐜𝑗(𝑡)+∝ [𝐱𝑖(𝑡) − 𝐜𝑗(𝑡)],     𝑘 = 𝑘(𝑥𝑖)

                      𝐜𝑗(𝑡),                       𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

4.2. Fim para 

5. Fim enquanto  

 

A abordagem apresentada neste trabalho para treinamento de redes neurais RBF, que 

utiliza funções Gaussianas, define o número e a localização dos centros por meio de um algo-

ritmo de agrupamento inspirado em colônias de abelhas, sendo as dispersões calculadas de 

forma dinâmica. Os detalhes da abordagem são apresentados no Capítulo 4. 
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3 ALGORITMO INSPIRADO EM COLÔNIAS DE ABELHAS PARA RESOLU-

ÇÃO DE PROBLEMAS DE AGRUPAMENTO DE DADOS 

O algoritmo cOptBees (CRUZ, MAIA, et al., 2013; CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 

2013) é inspirado no comportamento de colônias de abelhas e tem como objetivo encontrar 

grupos de objetos similares em bases de dados. O cOptBees é uma adaptação do algoritmo de 

otimização por colônias de abelhas OptBees (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

Ele foi testado em diferentes bases de dados e mostrou-se capaz de encontrar agrupamentos 

ótimos em algumas delas, além de manter a diversidade de soluções e se adaptar à quantidade 

adequada de grupos.  

Um agrupamento ótimo é aquele que melhor agrupa o conjunto de dados (melhor solu-

ção possível e viável) e é obtido por meio da otimização de uma medida de qualidade dos 

agrupamentos, denominada aqui de fitness. Muitos algoritmos de agrupamento não são capa-

zes de encontrar o agrupamento ótimo de uma base de dados. Os algoritmos de agrupamento 

baseados em busca (do inglês search-based clustering algorithms) são capazes de explorar o 

espaço de busca com o objetivo de encontrar o agrupamento ótimo para o conjunto de dados 

(GAN, MA e WU, 2007). O algoritmo cOptBees, assim como o OptBees, é capaz de retornar 

diferentes soluções de boa qualidade em uma mesma execução. 

A estrutura do cOptBees é semelhante à estrutura do OptBees. O algoritmo manipula 

um enxame de abelhas artificiais, no qual cada abelha representa uma solução candidata para 

o problema em questão, ou seja, um possível agrupamento para os dados. O enxame inicial é 

gerado aleatoriamente, respeitando o número máximo de grupos, rmax. As abelhas exploram o 

espaço de busca com o objetivo de encontrar fontes promissoras de alimento. A região explo-

rada por cada abelha é avaliada por meio de uma função de fitness de modo a se ter uma me-

dida de sua qualidade. As melhores abelhas são classificadas como recrutadoras, responsáveis 

por explorar regiões promissoras e recrutar novas abelhas para também explorarem essas re-

giões. As abelhas não recrutadas são classificadas como exploradoras e são distribuídas alea-

toriamente no espaço de busca.  

No cOptBees, assim como no OptBees, as abelhas são classificadas de acordo com a 

atividade que executam: 1) abelhas recrutadoras, que atraem outras abelhas para explorar 

uma região promissora do espaço de busca e correspondem às soluções retornadas como pos-

síveis ótimos locais; 2) abelhas recrutadas, que são atraídas pelas recrutadoras para explora-

rem a região encontrada; ou 3) abelhas exploradoras, que buscam aleatoriamente novas regi-

ões promissoras no espaço de busca. 
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Duas versões do algoritmo cOptBees foram propostas, implementadas e testadas. Essas 

versões foram nomeadas da seguinte forma: cOptBees1, que corresponde à versão apresentada 

em (CRUZ, MAIA, et al., 2013); e cOptBees2, que corresponde à versão apresentada em 

(CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013). As versões implementadas apresentam uma estrutura 

semelhante e as principais diferenças ocorrem na forma como as abelhas são representadas e 

no processo de recrutamento das abelhas. As adaptações realizadas em cada uma das versões 

são apresentadas nas Seções 3.1 e 3.2. 

3.1  cOptBees1 

A primeira versão do cOptBees (CRUZ, MAIA, et al., 2013),  o cOptBees1, com base 

nos testes realizados, apresentou bons resultados, sendo capaz de encontrar grupos de quali-

dade em bases de dados, além de gerar e manter diversidade de soluções. A estrutura do cOp-

tBees1 é apresentada no Algoritmo 3. 

 

Algoritmo 3 
Pseudocódigo do algoritmo cOptBees1. 

Algoritmo cOptBees1 

1. Entrada:  

 ni (número inicial de abelhas ativas);  

 nmax (número máximo de abelhas ativas);  

 nmean (esforço médio de forrageamento);  

 ρi (raio de inibição social);  

 pmin (probabilidade mínima de uma abelha ser recrutadora);  

 prec (percentual de abelhas não recrutadoras que serão de fato recrutadas); 

2. Criar aleatoriamente um enxame B  ℝ𝑛×𝑜 de 𝑛 abelhas b  ℝ1×𝑜. 

3. Enquanto (critério de parada não for alcançado) faça 

3.1. Avalie a qualidade das fontes de alimento sendo exploradas por cada abelha ativa. 

3.2. Se (Iteração atual > 1) então 

3.2.1. Aplicar busca local. 

3.3. Fim se 

3.4. Determine as abelhas recrutadoras. 

3.5. Atualize o número de abelhas ativas. 

3.6. Determine as abelhas a serem recrutadas e as abelhas exploradoras. 

3.7. Execute o processo de recrutamento. 

3.8. Execute o processo de exploração. 

4. Fim enquanto 

5. Avaliar a qualidade dos locais sendo explorados por cada abelha ativa. 

6. Aplicar busca local. 

7. Saída: Abelhas ativas B  ℝ𝑛×𝑜 e os valores correspondentes da função objetivo. 
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3.1.1 Inicialização do Enxame (passo 3.1) 

Uma das principais adaptações realizadas para a aplicação do OptBees em problemas de 

agrupamento foi a alteração da estrutura do enxame. No cOptBees o enxame é representado 

por uma matriz B  ℝ𝑛×𝑜 (n é a quantidade de abelhas do enxame e o é o número de objetos 

da base de dados). O enxame inicial é gerado aleatoriamente respeitando o número máximo 

de grupos definido por rmax, um parâmetro de entrada. Cada abelha do enxame codifica um 

possível agrupamento para os dados e pode ser definida como 𝐛 = [𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑜]. Cada ele-

mento 𝑏𝑖 indica o grupo do respectivo objeto da base de dados, sendo 1 ≤ 𝑏𝑖 ≤ 𝑟 e 𝑟 ≤ 𝑟𝑚𝑎𝑥   

(r é o número de grupos existentes no agrupamento). A Figura 6 exibe a representação de uma 

abelha, considerando o = 11 e r = 3. Nesse caso, os objetos 1, 2 e 3 pertencem ao grupo 1, os 

objetos 4, 5 e 6 pertencem ao grupo 2, e os objetos 7, 8, 9, 10 e 11 pertencem ao grupo 3. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

 

Figura 6. Representação de uma abelha no enxame. 

3.1.2 Avaliação da Qualidade das Fontes de Alimento (passo 3.1) 

A avaliação da qualidade das fontes de alimento exploradas por cada abelha é feita por 

meio da medida de Silhueta simplificada apresentada por (HRUSCHKA, DE CASTRO e 

CAMPELLO, 2004). O índice de Silhueta (ROUSSEEUW, 1987) avalia a qualidade de um 

agrupamento com base nas distâncias inter e intracluster de um dado agrupamento: quanto 

menor a distância intracluster (compactação) e maior a distância intercluster (separação), 

mais próximo de 1 será o valor da Silhueta e melhor será a qualidade do agrupamento forma-

do.  A Silhueta, s(xi), é calculada inicialmente para cada objeto xi do grupo, de acordo com a 

Equação 13, na qual 𝑎(𝑥𝑖) é a dissimilaridade média do objeto 𝑥𝑖 em relação a todos os de-

mais objetos do seu grupo; 𝑑(𝑥𝑖) é a menor dissimilaridade média de 𝑥𝑖 em relação aos obje-

tos dos demais grupos. 

 𝑠(𝑥𝑖) =
𝑑(𝑥𝑖) −  𝑎(𝑥𝑖)

max{𝑎(𝑥𝑖), 𝑑(𝑥𝑖)}
 ( 13 ) 

 

O resultado da Silhueta é um valor real pertencente ao intervalo [1, 1]. Se um objeto 

estiver mais bem situado em seu grupo do que no grupo vizinho, sua silhueta será positiva; 
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caso contrário, será negativa. Dessa forma, quanto mais próximo de 1 (um) for o valor de 

𝑠(𝑥𝑖), maior é a proximidade do objeto i em relação ao seu respectivo grupo. 

Após o cálculo da Silhueta para cada objeto, a Silhueta média global (S), que avalia a 

qualidade do agrupamento em relação ao conjunto total de objetos, é obtida por meio da 

Equação 14, sendo N a quantidade de objetos do agrupamento. 

 

 𝑆 =  
1

𝑁
∑𝑠(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 ( 14 ) 

 

Na versão simplificada da Silhueta, apresentada na Equação 13, 𝑎(𝑥𝑖) representa a dis-

similaridade entre o objeto 𝑥𝑖 e o seu centroide1 e 𝑑(𝑥𝑖) a menor dissimilaridade entre 𝑥𝑖 e o 

centroide dos demais grupos. A versão simplificada da silhueta visa à redução do custo com-

putacional da execução e mantém uma qualidade próxima do índice original (HRUSCHKA, 

DE CASTRO e CAMPELLO, 2004). 

3.1.3 Aplicação do Operador de Busca Local (passo 3.2.1) 

A busca local é realizada por meio de três operadores de agrupamento. Os operadores 

são responsáveis por gerar novos agrupamentos em cada iteração, sendo que um único opera-

dor é aplicado em cada abelha. Os operadores de exclusão e divisão são aplicados com uma 

probabilidade de 25% e o operador de transformação é aplicado com 50% de probabilidade. 

Os operadores são aplicados em todas as abelhas do enxame e trabalham conforme descrito a 

seguir (BORGES, FERRARI e DE CASTRO, 2012): 

 Exclusão: exclui um grupo aleatoriamente. Os objetos pertencentes ao grupo excluí-

do são realocados no grupo correspondente ao centroide mais próximo. Esse opera-

dor é aplicado em abelhas que contêm mais de dois grupos. 

 Divisão: divide um grupo escolhido aleatoriamente em dois outros grupos. Após a 

divisão os objetos mais próximos do centroide do grupo original do que do objeto 

mais distante desse centroide dão origem a um grupo e os objetos mais próximos do 

objeto mais distante do que do centroide dão origem a outro grupo. 

 Transformação: o operador de Transformação é aplicado em cada objeto com uma 

probabilidade de ocorrência igual a 10%. O operador de Transformação verifica se o 

objeto está no grupo correto por meio da medida de similaridade entre ele e o cen-

                                                           
1Objeto fictício que representa a média das posições dos objetos de um grupo. 
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troide ao qual ele pertence e entre ele e os demais centroides. Considera-se que o ob-

jeto está no grupo correto se a similaridade entre ele e o seu centroide for maior do 

que as similaridades entre ele e o centroide dos demais grupos. Dessa forma, se o 

objeto estiver no grupo correto, o seu rótulo é mantido; caso contrário o objeto é 

realocado no grupo cujo centroide está mais próximo. 

3.1.4 Processo de Recrutamento (passo 3.7) 

O processo de recrutamento é baseado na ideia de recombinação proposta por Cotta e 

Moscato (2005). A recombinação consiste em combinar as informações presentes em um con-

junto de soluções para criar novas soluções, sem que sejam perdidas todas as características 

das soluções anteriores. A recombinação foi adaptada para aplicação em problemas de agru-

pamento e utilização de codificação inteira. Dois tipos de recombinação foram implementa-

dos: 

 Comportamento conciliador: recombinação que respeita as características presentes 

em ambas as abelhas (cada abelha produzida contém todos os valores em comum 

nas duas abelhas anteriores); 

 Comportamento bajulador: respeita as características presentes na recrutadora (para 

valores diferentes em ambas as abelhas os valores da abelha recrutadora são manti-

dos). 

Considerando as abelhas C = [1 1 1 1 2 3 3] e D = [1 1 2 2 2 2 3], sendo C uma abelha 

recrutadora e D uma recrutada, o resultado da recombinação de C e D é apresentado na Tabe-

la 1. 

 

Tabela 1: Resultado da recombinação das abelhas C e D. 

Tipo de recombinação Resultado 

Conciliador [ 1  1  x  x  2  x  3 ] 

Bajulador [ x  x  1  1  x  3  x] 

 

Os rótulos dos objetos representados por x são substituídos pelo rótulo do grupo com 

centroide mais próximo. 
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3.1.5 Medida de Similaridade 

As abelhas recrutadoras, após encontrarem a região promissora de alimento, realizam a 

dança com o objetivo de atrair outras abelhas (recrutadas) para a exploração dessa região, 

sendo que a quantidade de abelhas atraídas é proporcional à qualidade da região. Conforme 

apresentado na Seção 2.3.2.6, as abelhas são atraídas também com base na distância entre 

recrutadoras e recrutadas. As abelhas recrutadoras atraem as abelhas que estão mais próximas 

à sua região. A distância entre duas abelhas (recrutadora e recrutada) é calculada por meio de 

uma medida de similaridade. Quanto mais próximas estiverem duas abelhas, maior é a simila-

ridade entre elas, ou seja, mais parecidas são as soluções que elas representam.   

A similaridade entre as abelhas é calculada a partir da quantidade de objetos rotulados 

para um mesmo grupo nas duas abelhas, mesmo que rótulos distintos sejam utilizados para 

codificar os mesmos grupos. Como um mesmo grupo pode ser representado com rótulos dife-

rentes nas duas abelhas comparadas, a similaridade foi calculada levando em consideração a 

frequência de um rótulo em cada um dos grupos. A Figura 7 apresenta duas soluções de agru-

pamento representados pelas abelhas b1 e b2. Conforme apresentado, em b1 os objetos 1, 2 e 3 

pertencem a um grupo (rótulo 1), os objetos 4, 5 e 6 pertencem a outro grupo (rótulo 2) e os 

objetos 7, 8 e 9 pertencem a um terceiro grupo (rótulo 3). Em b2 os objetos 1 e 2 fazem parte 

de um grupo (rótulo 1), o objeto 3 pertence a outro grupo (rótulo 2), os objetos 4, 5 e 6 fazem 

parte de um terceiro grupo (rótulo 3) e, por fim, os objetos 7, 8 e 9 pertencem a um quarto 

grupo (rótulo 4). Conforme mencionado, objetos com rótulos diferentes em duas abelhas po-

dem representar o mesmo grupo, como ocorre com os objetos 4, 5 e 6 no exemplo apresenta-

do.  

  

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b2 1 1 2 3 3 3 4 4 4 

 

Figura 7. Representação gráfica de duas abelhas de um enxame. 

 

Considerando o exemplo apresentado na Figura 7 e tomando b1 como referência, ao 

comparar as duas abelhas percebe-se que apenas o terceiro objeto do primeiro grupo foi rotu-

lado de maneira diferente. Os demais grupos são idênticos, apesar de utilizarem rótulos dife-
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rentes. Dessa forma, os agrupamentos representados pelas abelhas b1 e b2 possuem alta simi-

laridade, pois apenas um objeto foi rotulado em um grupo diferente. 

A similaridade, portanto, é calculada com base na frequência de cada rótulo em cada um 

dos grupos. O rótulo de maior frequência em um grupo será considerado o rótulo adequado 

para esse grupo, desde que ele ainda não tenha sido utilizado por outro grupo. Cada grupo é 

então verificado, começando pelo grupo que possui o rótulo com maior frequência, e calcula-

se a quantidade de objetos em comum. Tendo como exemplo os agrupamentos b3 e b4 apre-

sentados na Figura 8, a Tabela 2 apresenta as frequências de cada rótulo em cada um dos gru-

pos tendo como referência o agrupamento b3. 

 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

b3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

b4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 

Figura 8. Soluções de agrupamento e cálculo da similaridade. 

 

Tabela 2. Frequência de objetos com um mesmo rótulo em cada um dos grupos. 

Rótulo Frequência no Grupo 1 Frequência no Grupo 2 Frequência no Grupo 3 

1 1 (16,66%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 5 (83, 33%) 2 (33,33%) 0 (0%) 

3 0 (0%) 4 (66,66%) 3 (50%) 

4 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%) 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 2 o rótulo 2 possui maior frequência no grupo 1, de 

modo que os objetos com rótulo 2 serão considerados apropriados para o grupo 1 e teremos 

apenas 1 objeto rotulado incorretamente. O rótulo 3 possui a segunda maior frequência do 

agrupamento e é o rótulo predominante no grupo 2, assim teremos 2 objetos (rótulo 2) rotula-

dos incorretamente. Por fim, no grupo 3 os rótulos 3 e 4 possuem a mesma frequência, mas 

como o rótulo 3 já foi utilizado para o grupo 2 o rótulo 4 será considerado apropriado e, con-

sequentemente, teremos 3 objetos rotulados incorretamente. Dessa forma a similaridade entre 

as abelhas é dada pela razão entre a quantidade de objetos agrupados de maneira adequada e o 

número total de objetos da base de dados. Para o exemplo representado pela Figura 8 e pela 

Tabela 2, o grau de similaridade apresentado pelas abelhas é 0,6667 (6 objetos rotulados in-

corretamente em um total de 18 objetos 6/18 = 1/3 = 0,6667). Quanto mais próximo de 1 for 
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esse valor, maior será o grau de similaridade e, consequentemente, mais parecidas serão as 

abelhas. 

3.2 cOptBees2 

No cOptBees1, apresentado na Seção 3.1, a dimensão da abelha depende do número de 

objetos da base de dados: quanto maior a quantidade de objetos presentes na base de dados, 

maior é a dimensão do enxame. Consequentemente, maior é o custo computacional necessário 

para processar cada abelha do enxame. Com o objetivo de investigar uma forma diferente de 

codificar as soluções no algoritmo, foi implementada e testada uma nova versão do cOptBees, 

denominada cOptBees2. As principais modificações apresentadas nessa versão são o processo 

de recrutamento das abelhas e a estrutura do enxame, que passa a representar um conjunto de 

protótipos aos quais os objetos estarão associados. Nessa estrutura, a dimensão da abelha pas-

sa a ser dependente não mais da quantidade de objetos da base sendo tratada, que pode ser 

consideravelmente grande, mas sim do número de atributos da base (que é normalmente con-

sideravelmente menor do que a quantidade de objetos) e do número máximo de grupos (um 

parâmetro de entrada), conforme será apresentado nas seções seguintes. O Algoritmo 4 apre-

senta o pseudocódigo do cOptBees2.  

As etapas de avaliação do enxame (passo 3.1), atualização do número de abelhas (passo 

3.3), determinação das abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras (passo 3.2 e 3.4) e o 

processo de exploração (passo 3.6) ocorrem conforme apresentado na Seção 3.1. As principais 

modificações realizadas nessa nova versão foram: uma nova representação para o enxame; a 

eliminação da etapa de busca local; e uma alteração no processo de recrutamento das abelhas. 

Os detalhes serão apresentados nas Seções 3.2.1 e 3.2.2.  
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Algoritmo 4 

Pseudocódigo do algoritmo cOptBees2. 

Algoritmo cOptBees2 

1. Entrada:  

 nmin (número inicial de abelhas ativas);  

 nmax (número máximo de abelhas ativas);  

 nmean (esforço médio de forrageamento);  

 ρi (raio de inibição social);  

 pmin (probabilidade mínima de uma abelha ser recrutadora) e  

 prec (percentual de abelhas não recrutadoras que serão de fato recrutadas); 

 α (taxa de recrutamento) 

2. Criar aleatoriamente um enxame de 𝑁 abelhas B  ℝ𝑝×𝑟𝑚𝑎𝑥. 

3. Enquanto (critério de parada não for alcançado) faça 

3.1. Avaliar a qualidade das fontes de alimento sendo explorados por cada abelha ati-

va. 

3.2. Determinar as abelhas recrutadoras. 

3.3. Atualizar o número de abelhas ativas. 

3.4. Determinar as abelhas a serem recrutadas e as abelhas exploradoras. 

3.5. Executar o processo de recrutamento. 

3.6. Executar o processo de exploração 

4. Fim enquanto 

5. Avaliar a qualidade dos locais sendo explorados por cada abelha ativa. 

6. Saída: Abelhas ativas, B  ℝ𝑝×𝑟𝑚𝑎𝑥 , e os valores correspondentes da função objetivo (as 

abelhas recrutadoras correspondem às soluções retornadas como possíveis ótimos locais).  

 

3.2.1 Inicialização do Enxame (passo 2) 

No cOptBees2 cada abelha é composta por um conjunto de protótipos que codificam um 

possível agrupamento, ou seja, uma potencial solução para o problema em questão.  Uma abe-

lha é definida por uma matriz B  ℝ𝑝×𝑟𝑚𝑎𝑥, com p = (d + 1), sendo d o número de atributos 

dos dados de entrada e rmax um parâmetro de entrada que define o número máximo de grupos 

em um agrupamento. Assim, dada uma coluna j, a dimensão do protótipo bj é definida da li-

nha 1 (um) até a linha d e a última linha representa um limiar, Lj  [0,1], que define se o pro-

tótipo está ativo ou não. O protótipo bj é considerado ativo quando o valor do limiar é maior 

ou igual a 0,5 e inativo caso contrário. A representação de uma abelha é apresentada na Figura 

9. 
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𝐁 =

[
 
 
 
 
𝑏1,1 … 𝑏1,𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑏2,1 … 𝑏2,𝑟𝑚𝑎𝑥

⋮ … ⋮
𝑏𝑑,1 ⋱ 𝑏𝑑,𝑟𝑚𝑎𝑥

𝐿1 … 𝐿𝑟𝑚𝑎𝑥 ]
 
 
 
 

 

 

Figura 9. Representação matricial de uma abelha do enxame. 

 

O enxame é composto por N abelhas e, para cada abelha, os objetos da base de dados 

são associados ao protótipo mais próximo. O enxame inicial é gerado aleatoriamente respei-

tando o número máximo de grupos definido por rmax e a dimensão dos objetos da base. 

3.2.2 Processo de Recrutamento (passo 3.5) 

O recrutamento ocorre quando as abelhas recrutadoras atraem outras abelhas (abelhas 

recrutadas) para explorarem as regiões de alimento promissoras encontradas. Esse processo, 

diferente da versão apresentada na Seção 2.3.2.7, é implementado por meio das Equações 15 e 

16, cada uma com 50% de probabilidade.  

 

 𝐁𝑖 = 𝐁𝑖 + 𝛼 . 𝐔(𝐀 − 𝐁𝑖) ( 15 ) 

 𝐁𝑖 = 𝐁𝑖 + 𝑢 . 𝛼 . (𝐀 − 𝐁𝑖) ( 16 ) 

 

Nas Equações 15 e 16,  > 0 é a taxa de recrutamento (parâmetro de entrada), bi é a abe-

lha recrutada, A é a abelha recrutadora, u é um número aleatório com distribuição uniforme 

no intervalo [0, 1], U é uma matriz cujos elementos são números aleatórios com distribuição 

uniforme no intervalo [0, 1] com mesma dimensão que Bi  e A e o símbolo  denota o produ-

to elemento a elemento. 
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4 BEERBF: ALGORITMO INSPIRADO NO COMPORTAMETNO DAS COLÔ-

NIAS DE ABELHAS PARA TREINAMENTO DE REDES RBF 

Uma grande variedade de métodos pode ser combinada para produzir uma arquitetura 

adequada para a rede neural. Abordagens inspiradas na natureza têm sido amplamente utiliza-

das para treinamento de redes neurais RBF, tais como algoritmos genéticos (HARPHAM, 

DAWSON e BROWN, 2004; ZHANG e BAI, 2005), algoritmos de otimização por enxame 

de partículas (TSEKOURAS e TSIMIKAS, 2013), algoritmos inspirados em colônias de abe-

lhas (KURBAN e BESDOK, 2002), colônias de formigas (CHUN-TAO, XIAO-XIA e LI-

YONG, 2007) e algoritmos imunológicos (DE CASTRO e VON ZUBEN, 2002; BARRA, 

BEZERRA e DE CASTRO, 2006). Este capítulo propõe a utilização do algoritmo cOptBees, 

apresentado na Seção 3.2, para estimar o número e a localização dos centros de uma rede neu-

ral do tipo RBF, resultando em uma abordagem híbrida aplicada à classificação de dados.  

A abordagem proposta, chamada BeeRBF, utiliza uma das versões do algoritmo de 

agrupamento inspirado no comportamento das colônias de abelhas proposto nesta dissertação, 

o cOptBees2, para determinar automaticamente o número e a localização das funções de base 

radial (centros) da camada escondida da rede neural RBF. A dispersão de cada centro da RBF 

encontrada pelo cOptBees2 é determinada tendo como base a distribuição dos dados de entra-

da. As etapas da abordagem proposta são apresentadas no Algoritmo 5 e detalhadas nas Se-

ções 4.1.1 a 4.1.4. 

Algoritmo 5 
Pseudocódigo do algoritmo BeeRBF 

Algoritmo BeeRBF 

1. Entrada: Conjunto de vetores de entrada (dados de treinamento) e suas respectivas saí-

das desejadas {(xi, di), xi  ℝ𝑝 e di ℝ𝑜 | i = 1, …, N}. 

2. Agrupar os padrões de entrada utilizando o cOptBees. O agrupamento não utiliza a in-

formação das classes, apenas os dados de entrada xi, i. 

3. Determinação do número e localização dos centros, cj, j = 1,  …, m1, com base nos cen-

troides dos grupos encontrados no passo 2.  

4. para j = 1 até m1 

4.1. Cálculo da dispersão, 𝜎𝑗, para cada função de base radial j conforme apresentado na 

Seção 4.1.2. 

5. Determinação das saídas das unidades da camada escondida, gj, j = 1,  …, m1, por meio 

da Equação 11. 

6. Determinação dos pesos da camada linear (saída) da rede RBF por meio da Equação 10. 

7. Saída: matriz C  ℝ𝑚1×𝑝contendo m1 centros (funções de base) de dimensão p; vetor 

 ℝ𝑚1com as dispersões de cada função e matriz W  ℝ𝑚1×𝑜contendo os vetores de 

pesos para cada neurônio de saída o.  
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4.1.1 Seleção dos Centros das Funções de Base Radial (passos 2 e 3) 

Dado um conjunto de objetos de entrada, o cOptBees2 é responsável por encontrar 

agrupamentos ótimos sob a perspectiva da função de fitness utilizada. O cOptBees2 utiliza o 

índice da Silhueta simplificada como função de fitness. O objetivo da proposta apresentada é 

utilizar o cOptBees2 para determinar dinamicamente o número e a posição dos centros da rede 

neural do tipo RBF levando em consideração a distribuição espacial dos dados. Os centros são 

posicionados em regiões do espaço que melhor representam essa distribuição. 

Os valores para os parâmetros de entrada do cOptBees2 foram definidos com base em 

experimentos preliminares e a configuração de parâmetros apresentada em (CRUZ, MAIA e 

DE CASTRO, 2013). O critério de parada para o cOptBees2 foi definido baseado na estabili-

zação do enxame: o algoritmo é executado até que não seja observada mudança significativa 

do valor da função de fitness, ou seja, quando a variação do fitness entre a iteração atual e a 

iteração anterior for menor que 0,01. O número máximo de grupos, rmax, foi definido como (1 

+ N) / 2, sendo N o número de padrões de entrada. 

4.1.2 Determinação das Dispersões das Funções de Base Radial (passo 4) 

A abordagem apresentada utiliza funções de base radial do tipo Gaussiana e a dispersão 

de cada uma dessas funções é calculada de acordo com o raio do grupo encontrado pelo cOp-

tBees2. Seja j a dispersão associada ao centro cj, j = 1,...,m1, localizado por meio do algorit-

mo cOptBees. A dispersão de cada centro é determinada conforme apresentado no Algoritmo 

6.  

 

Algoritmo 6 

Cálculo Automático das Dispersões 

Algoritmo de Cálculo Automático das Dispersões 

1. Entrada: Conjunto de vetores de entrada (dados de treinamento) xi, i = 1, …, N e os cen-

tros encontrados pelo cOptBees2 cj, j = 1, …, m1. 

2. Associar cada padrão de entrada xi, i = 1, …, N, ao centro mais próximo e então determi-

nar a qual centro cada padrão de entrada pertence. 

3. Calcular a dispersão, 𝜎𝑗, para o j-ésimo centro levando em consideração a distância entre 

o centro e o padrão de entrada mais distante utilizando a Equação 17. 

 𝜎𝑗 = 1,1 ∗  𝑑𝑗𝑚𝑎𝑥, ( 17 ) 

na qual djmax é a distância máxima entre o j-ésimo centro e os padrões de entrada associa-

dos à ele. 

4. Saída: vetor    ℝ𝑚1 contendo a dispersão de cada função de base radial. 
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4.1.3 Determinação da Saída dos Neurônios da Camada Escondida (passo 5) 

Dado um conjunto de centros cj  ℝ𝑝 encontrado por meio do cOptBees2 e os respecti-

vos desvios-padrões, j, j = 1, …, m1, a saída de cada função de base radial é obtida pela 

Equação 9. 

4.1.4 Determinação dos Pesos da Camada de Saída da Rede (passo 6) 

Na abordagem proposta neste trabalho a pseudo-inversa é utilizada para encontrar a so-

lução regularizada para o problema de definição dos pesos da camada de saída, conforme 

Equação 10. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

O objetivo deste capítulo é apresentar a avaliação de desempenho dos algoritmos cOp-

tbees e BeeRBF. Inicialmente, são apresentados os resultados obtidos pelo cOptBees em pro-

blemas de agrupamento de dados, e, em seguida, são apresentados os resultados de classifica-

ção obtidos pelo BeeRBF. O capítulo apresenta ainda a comparação dos resultados obtidos 

pelos algoritmos propostos com aqueles obtidos por outros algoritmos presentes na literatura e 

a análise de sensibilidade paramétrica do cOptBees, bem como a discussão sobre cada parâ-

metro analisado. 

5.1 Avaliação de Desempenho do Algoritmo cOptBees 

Para avaliar o desempenho cOptBees as versões implementadas foram aplicadas a pro-

blemas da literatura e as medidas de entropia (E) e pureza (P) foram utilizadas para avaliar a 

qualidade dos grupos formados. A entropia, E  [0,1], mede a homogeneidade da solução 

(agrupamento), mostrando como os objetos são distribuídos nos grupos: quanto menor a en-

tropia, melhor é a qualidade do agrupamento. A pureza, P  [0,1], indica quão puro é são os 

grupos formados, ou seja, a relação entre a classe dominante em um grupo e o número total de 

objetos no grupo: quanto mais próximo de 1 (um) for o valor de P, melhor é a qualidade do 

agrupamento (SZABO, DE CASTRO e DELGADO, 2012). A silhueta simplificada foi utili-

zada como medida de fitness do algoritmo. Os experimentos foram realizados em duas etapas, 

conforme apresentado nas Seções 5.1.1 e 5.1.2. 

5.1.1 Base de Dados Bidimensionais 

Inicialmente os algoritmos foram testados em duas bases de dados bidimensionais, uma 

composta por distribuições gaussianas geradas artificialmente e outra composta pela base de 

dados Ruspini (RUSPINI, 1970). A base Ruspini possui 75 objetos com dois atributos inteiros 

organizados em quatro classes linearmente separáveis. A base de dados artificial é composta 

por 150 objetos bidimensionais organizados em três classes linearmente separáveis. A repre-

sentação gráfica das bases bidimensionais é apresentada na Figura 10.  
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Figura 10. Representação gráfica das bases de dados bidimensionais. 

 

Os algoritmos foram executados quinze vezes para cada base de dados com a seguinte 

configuração paramétrica: 

 cOptBees1: nmin = 50; nmax = 100; nmean = 10; rmax = 8; pmin = 0,01; prec variando 

linearmente entre 0,1 e 0,5 com o número de iterações;  variando linearmente 

entre 0,1 e 0,5 com o número de iterações; e número de iterações = 50; 

 cOptBees2: nmin = 50; nmax = 100; nmean = 10; rmax = 8; pmin = 0,01; prec variando 

linearmente entre 0,1 e 0,5 com o número de iterações;  variando linearmente 

entre 0,1 e 0,3 com o número de iterações; número de iterações = 50; e  = 0,5. 

Para cada teste os seguintes valores são apresentados: número de objetos rotulados in-

corretamente (NRI), erro de classificação percentual (do inglês classification error percentage 

– CEP), entropia (E), pureza (P) e quantidade de grupos (C). Os resultados obtidos foram 

comparados com os resultados obtidos pelo algoritmo k-means. 

Para cada base de dados, são apresentadas, graficamente, as soluções obtidas pelas qua-

tro melhores recrutadoras; contudo, vale ressaltar que podem existir abelhas recrutadas que, 

por explorarem a região próxima da melhor recrutadora, também podem representar soluções 

de boa qualidade. Para a base de dados Ruspini, as soluções representadas pelas quatro melho-

res abelhas recrutadoras obtidas na primeira e última execução, respectivamente, pelo algo-

ritmo cOptBees1 são apresentadas na Figura 11 e na Figura 12 e pelo cOptBees2 são apresen-

tadas na Figura 13 e Figura 14. Para a base de dados Artificial, as soluções representadas pe-

las quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas na primeira e última execuções, respectiva-

mente, pelo algoritmo cOptBees1 são apresentadas na Figura 15 e Figura 16 e pelo cOptBees2 

são apresentadas na Figura 17 e Figura 18.  

Base Ruspini Base gaussiana artificial 
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As soluções apresentadas nas figuras abaixo mostram a capacidade do cOptBees de ge-

rar e manter a diversidade de soluções. Em uma mesma execução é possível observar que o 

algoritmo retornou diferentes agrupamentos de qualidade que, mesmo não sendo o agrupa-

mento correto proposto para a base indicada, podem corresponder a uma boa solução para o 

problema em questão. 

 

 

Figura 11. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees1 na 

primeira execução na base Ruspini. 

 

1ª – Fitness 0,81577 2ª – Fitness 0,7804 

3ª – Fitness 0,73565 4ª – Fitness 0,72691 
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Figura 12. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees1 na 

última execução na base Ruspini. 

 

 

Figura 13. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees2 na 

primeira execução na base Ruspini. 

1ª – Fitness 0,81577 2ª – Fitness 0,76404 

3ª – Fitness 0,73632 4ª – Fitness 0,72691 

1ª – Fitness 0,81577 2ª – Fitness 0,65143 

3ª – Fitness 0,60921 4ª – Fitness 0,47847 
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Figura 14. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees2 na 

última execução na base Ruspini. 

 

 

Figura 15. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees1 na 

primeira execução na base Artificial. 

1ª – Fitness 0,81577 2ª – Fitness 0,80195 

3ª – Fitness 0,72691 4ª – Fitness 0,48826 

1ª – Fitness 0,79264 2ª – Fitness 0,6953 

3ª – Fitness 0,68991 4ª – Fitness 0,65269 
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Figura 16. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees1 na 

última execução na base Artificial. 

 

 

Figura 17. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees2 na 

primeira execução na base Artificial. 

1ª – Fitness 0,79264 2ª – Fitness 0,70186 

3ª – Fitness 0,68991 4ª – Fitness 0,68228 

1ª – Fitness 0,79264 2ª – Fitness 0,64586 

3ª – Fitness 0,56819 4ª – Fitness 0,55066 
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Figura 18. Representação gráfica das quatro melhores abelhas recrutadoras obtidas pelo cOptBees2 na 

última execução na base Artificial. 

 

 

Os valores de fitness, número de objetos rotulados incorretamente (NRI), CEP, entropia 

(E), pureza (P) e número de grupos obtidos (C) pelas quatro melhores recrutadoras obtidos na 

primeira e última execução pelos algoritmos cOptBees1 e cOptBees2 são apresentados na 

Tabela 3 e Tabela 4, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª – Fitness 0,79264 2ª – Fitness 0,64586 

3ª – Fitness 0,57111 4ª – Fitness 0,52263 
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Tabela 3. Soluções representadas pelas quatro melhores recrutadoras obtidas pelo cOptBees para a 

base de dados Ruspini. 

Algoritmo Execução Fitness NRI CEP E P C 

cOptBees1 

 

Primeira 

0,8158 0 0% 0,0000 1,0000 4 

0,7804 9 12% 0,0133 1,0000 7 

0,7356 12 16% 0,0000 1,0000 6 

0,7269 17 22,67% 0,0986 0,7733 3 

Última 

0,8158 0 0% 0,0000 1,0000 4 

0,7650 11 14,67% 0,0133 1,0000 8 

0,7363 15 20% 0,0133 1,0000 8 

0,7269 17 22,67% 0,0986 0,7733 3 

cOptBees2 

Primeira 

0,8158 0 0% 0,0000 1,0000 4 

0,6514 32 42.67% 0,1882 1,5733 2 

0,6092 25 33.33% 0,1085 0,7867 4 

0,4785 24 32% 0,1589 0,6800 3 

Última 

0,8158 0 0% 0,0000 1,0000 4 

0,6514 32 2.67% 0,1882 0,5733 2 

0,5020 24 32% 0,1502 0,6800 3 

0,4883 33 44% 0,1447 0,7467 5 

 

Tabela 4. Soluções representadas pelas quatro melhores abelhas obtidas pelo cOptBees para a base de 

dados Artificial. 

Algoritmo Execução Fitness NRI CEP E P C 

cOptBees1 

 

Primeira 

0,7926 0 0,00% 0,0000 1,0000 3 

0,6953 20 13,33% 0,0000 1,0000 4 

0,6899 20 13,33% 0,0088 0,9933 4 

0,6527 30 20,00% 0,0179 0,9800 6 

Última 

0,7926 0 0,00% 0,0000 1,0000 3 

0,7019 18 12,00% 0,0000 1,0000 4 

0,6899 20 13,33% 0,0088 0,9933 4 

0,6883 25 16,67% 0,0000 1,0000 4 

cOptBees2 

Primeira 

0,7926 0 0,00% 0,0000 1,0000 3 

0,6459 50 33,33% 0,1003 0,6667 2 

0,5682 50 33,33% 0,1079 0,6667 2 

0,5507 55 36,67% 0,0144 0,9867 6 

Última 

0,7926 0 0,00% 0,0000 1,0000 3 

0,6459 50 33,33% 0,1003 0,6667 2 

0,5711 50 33,33%  0,1003 0,6667 2 

0,5263 51 34,00% 0,1158 0,6600 2 
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Os resultados evidenciam a habilidade do algoritmo, em ambas as versões, em gerar e 

manter diversidade de soluções, encontrando diferentes soluções de alta qualidade em uma 

única execução. Os resultados das demais execuções apresentaram desempenho similar. Ana-

lisando os agrupamentos apresentados, é possível observar que as duas versões do algoritmo 

cOptBees agruparam todos os objetos corretamente, além de encontrarem outras soluções com 

bons valores de fitness. A Tabela 5 e Tabela 6 apresentam a comparação desses resultados 

com os resultados obtidos pelo algoritmo k-means. 

 

Tabela 5. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, erro, entropia, pureza e número de grupos 

para a base Ruspini. 

 
Fitness Erro CEP E P C 

cOptBees1 0,816±0,00 0±0 0±0 0±0 1±0 4±0 

cOptBees2 0,816±0,00 0±0 0±0 0±0 1±0 4±0 

k-means 0,759±0,084 7,8±11,5 10,4±15,287 0,032±0,047 0,926±0,108 4±0 

 

Tabela 6. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, erro, entropia, pureza e número de grupos 

para a base Artificial. 

 
Fitness Erro CEP E P C 

cOptBees1 0,793±0,00 0±0 0±0 0±0 1±0 3±0 

cOptBees2 0,793±0,00 0±0 0±0 0±0 1±0 3±0 

k-means 0,774±0,071 5±19,1 3,333±12,910 0,007±0,026 0,978±0,086 3±0 

5.1.2 Bases de Dados n-Dimensionais 

Os algoritmos foram testados também em cinco bases de dados n-dimensionais do repo-

sitório de bases de dados da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI Machine Learning 

Database) (BACHE e LICHMAN, 2013). As principais características das bases de dados 

utilizadas são apresentadas na Tabela 7.  

 

Tabela 7 Principais características das bases de dados utilizadas. 

Base de Dados Número de objetos Número de atributos Número de grupos 

Iris 150 4 3 

Wine 178 13 3 

Balance 625 4 3 

Haberman 306 3 2 

Ecoli 327 7 5 
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Inicialmente, o desempenho do algoritmo cOptBees foi comparado com o do algoritmo 

k-means, conforme apresentado na Tabela 8. Em seguida, os resultados foram comparados aos 

dos algoritmos FaiNet (Fuzzy Artificial Immune Network), aiNet (Artificial Immune Network), 

FMC e FPSC, apresentados em (SZABO, DE CASTRO e DELGADO, 2012), e aos do algo-

ritmo k-means, conforme apresentado na Tabela 9. Assim como foi feito em (SZABO, DE 

CASTRO e DELGADO, 2012), para a base de dados Ecoli, apenas cinco classes foram consi-

deradas (cp, im, imu, om e pp). As versões do cOptBees foram executadas 10 vezes para cada 

base de dados. As seguintes configurações de parâmetros foram utilizadas: 

 cOptBees1: 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 100; 𝑛𝑚𝑎𝑥= 200; nmean = 10; pmin = 0,01; prec variando linear-

mente entre 0,1 e 0,5 de acordo com o número de iterações;  variando linearmente 

entre 0,1 e 0,5 de acordo com o número de iterações; número de iterações = 50 e α = 

0,5;  

 cOptBees2: 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 100; 𝑛𝑚𝑎𝑥= 200; nmean = 10; pmin = 0,01; prec variando linear-

mente entre 0,1 e 0,5 de acordo com o número de iterações;  variando linearmente 

entre 0,1 e 0,5 de acordo com o número de iterações; número de iterações = 50.  

Como para os algoritmos k-means, FPSC e FCM o número inicial de grupos deve ser 

definido a priori, ele foi utilizado como sendo o número correto de classes, conforme apresen-

tado na Tabela 7. Para o cOptBees é necessário informar apenas o número máximo de grupos, 

rmax. Para a base de dados Iris, Wine e Balance foi utilizado rmax = 6, para a base de dados Ha-

berman foi utilizado rmax = 4 e para a base de dados Ecoli, rmax = 10. Os valores de rmax foram 

definidos com base em testes preliminares. Em cada execução os valores de Entropia, Pureza 

e o número de grupos encontrados foram calculados.  

A Tabela 8 apresenta a média e o desvio padrão do fitness da melhor abelha retornada 

pelas duas versões do algoritmo cOptBees e a comparação com os resultados obtidos pelo 

algoritmo k-means. Os resultados apresentados na Tabela 8 mostram que o cOptBees obteve 

melhor desempenho absoluto para todas as bases de dados em comparação com o algoritmo k-

means, levando em consideração a medida de fitness utilizada (silhueta simplificada).  
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Tabela 8. Média ± Desvio Padrão de fitness da melhor abelha do enxame retornado pelo cOptBees e 

comparação com o k- means. 

Base de Dados k-means cOptBees1 cOptBees2 

Iris 0,661±0,010 0,777±0,003 0,775±0,002 

Wine 0,677±0,000 0,745±0,001 0,745±0,000 

Balance 0,277±0,005 0,308±0,002 0,285±0,020 

Haberman 0,534±0,002 0,637±0,078 0,773±0,078 

Ecoli 0,434±0,015 0,558±0,000 0,554±0,000 

 

A Tabela 9 apresenta os valores de Entropia, Pureza e quantidade de grupos para os al-

goritmos FCM, FPSC, FaiNet, aiNet, k-means e cOptBees (considerando o resultado da me-

lhor abelha do enxame). 

 

Tabela 9. Média ± Desvio Padrão da Entropia, Pureza e Quantidade de grupos para os algoritmos 

FCM, FPSC, FaiNet, aiNet, k-means e cOptBees. 
 

Dataset FCM FPSC FaiNet aiNet k-means cOptBees1 cOptBees2 

Ir
is

 

E 0,27±0,01 0,26±0,02 0,24±0,04 0,27±0,06 0,08±0,02 0,11±0,01 0,11±0,00 

P 0,89±0,0 0,89±0,01 0,89±0,03 0,88±0,04 0,85±0,10 0,67±0,01 0,67±0,00 

C 3,00±0,00 3,00±0,00 5,70±0,48 4,80±1,03 3,00±0,00 3,10±1,00 3,20±0,60 

W
in

e 

E 0,16±0,0 0,19±0,02 0,24±0,08 0,16±0,07 0,15±0,0 0,15±0,0 0,15±0,00 

P 0,95±0,0 0,94±0,01 0,88±0,05 0,88±0,05 0,70±0,00 0,66±0,0 0,66±0,00 

C 3,00±0,00 3,00±0,00 15,00±3,27 29,40±5,50 3,00±0,00 2,00±0,00 2,00±0,00 

B
al

an
ce

 E 0,68±0,00 0,72±0,07 0,50±0,03 0,52±0,04 0,15±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01 

P 0,67±0,06 0,61±0,07 0,74±0,04 0,72±0,04 0,65±0,03 0,69±,04 0,62±0,05 

C 3,00±0,00 3,00±0,00 10,50±0,85 10,40±0,71 3,00±0,00 5,60±0,50 2,20±0,60 

H
ab

er
m

an
 E 0,68±0,00 0,72±0,07 0,50±0,03 0,52±0,04 0,12±0,00 0,11±0,00 0,11±0,00 

P 0,67±0,06 0,61±0,07 0,74±0,04 0,72±0,04 0,74±0,00 0,74±0,00 0,74±0,00 

C 2,00±0,00 2,00±0,00 10,05±0,85 6,50±0,71 2,00±0,00 2,60±0,50 2,00±0,00 

E
co

li
 

E 0,32±0,00 0,35±0,02 0,33±0,03 0,38±0,07 0,12±0,01 0,13±0,00 0,18±0,00 

P 0,79±0,00 0,77±0,01 0,77±0,03 0,73±0,05 0,78±0,03 0,77±0,00 0,67±0,00 

C 5,00±0,00 5,00±0,00 10,40±1,90 11,40±2,46 5,00±0,00 3,00±0,00 2,20±0,40 
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Os resultados apresentados na Tabela 9 mostram que, para as bases de dados n-

dimensionais utilizadas, o algoritmo foi capaz de encontrar o número de grupos adequado na 

maior parte dos casos e obteve bons resultados de entropia e pureza, podendo ser comparado a 

outros algoritmos de agrupamento presentes na literatura. 

Para a base de dados Iris, os melhores valores de pureza foram obtidos pelos algoritmos 

FCM, FPSC, FaiNet e aiNet e os melhores valores de entropia foram obtidos pelos algoritmos 

cOptBees1, cOptBees2 e k-means. O cOptBees1 encontrou em média 3,1 grupos e o cOp-

tBees2, 3,2 obtendo melhor resultado que os algoritmos FaiNet e aiNet, que também se pro-

põem a obter o número de grupos automaticamente. 

Para a base Wine, o algoritmo FCM obteve melhor valor de pureza e o melhor valor de 

entropia foi obtido pelos algoritmos cOptBees1, cOptBees2 e k-means. Ambas as versões do 

algoritmo cOptBees encontraram 2 grupos em todas as execuções, o algoritmo FaiNet encon-

trou 15 grupos em média e a aiNet 29,4 grupos. 

Para a base de dados Balance, assim como ocorreu para a base Wine, o melhor valor de 

entropia foi obtido pelos algoritmos OptBees1, cOptBees2 e k-means. O cOptBees2 obteve o 

melhor resultado para o número de grupos, em média 2,2, sendo 3 o número de grupos ade-

quados para essa base. O cOptBees1 encontrou, em média, 5,6 grupos e os algoritmos FaiNet 

e aiNet encontraram 10,5 e 10,4 grupos, respectivamente. 

Para a base Haberman os algoritmos cOptBees1, cOptBees2 e k-means apresentaram 

desempenho semelhante e superior aos demais algoritmos comparados. Vale destacar a capa-

cidade do cOptBees de encontrar o número de grupos, sendo que nesta base o cOptBees1 en-

controu, em média, 2,6 grupos e o cOptBees2 encontrou o número correto de grupos em todas 

as execuções. 

Por fim, para a base Ecoli, o algoritmo k-means apresentou o melhor resultado de entro-

pia e o algoritmo FCM apresentou o melhor valor de pureza. O algoritmo cOptBees1 encon-

trou 3 grupos em todas as execuções e o cOptBees2 encontrou 2,2 grupos, em média. 

5.2 Análise de Sensibilidade Paramétrica do cOptBees 

A análise de sensibilidade paramétrica do cOptBees (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 

2014; CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2015) foi realizada com o objetivo de avaliar a influên-

cia de cada parâmetro no comportamento do algoritmo e, com isso, auxiliar na escolha da 

parametrização adequada de acordo com o problema ao qual o algoritmo será aplicado. O 
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algoritmo foi testado com diferentes configurações e os seguintes parâmetros foram analisa-

dos: 

 cOptBees1: nmin (número inicial de abelhas); ρ (raio de inibição); nmean (esforço mé-

dio de forrageamento); pmin (probabilidade mínima de uma abelha tornar-se recruta-

dora); prec (porcentagem de abelhas não recrutadoras que serão recrutadas); e rmax 

(número máximo de grupos); 

 cOptBees2: nmin (número inicial de abelhas); ρ (raio de inibição); nmean (esforço mé-

dio de forrageamento); pmin (probabilidade mínima de uma abelha tornar-se recruta-

dora); prec (porcentagem de abelhas não recrutadoras que serão recrutadas); rmax 

(número máximo de grupos) e α (taxa de recrutamento). 

A Tabela 10 apresenta os parâmetros e os respectivos valores analisados para as duas 

versões do algoritmo de agrupamento (cOptBees1 e cOptBees2). Cada parâmetro foi variado 

individualmente enquanto os demais foram mantidos fixos em valores padronizados. Para 

cada configuração o algoritmo foi executado dez vezes e foram analisados os seguintes aspec-

tos:  

 Fitness médio obtido pela melhor abelha do enxame; 

 Quantidade de abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras no enxame final; 

 Variação no tamanho do enxame. 

A Silhueta simplificada foi utilizada como função de fitness, conforme apresentado na 

Seção 3.1.2. O algoritmo cOptBees foi testado utilizando a base de dados Ruspini, apresentada 

na Seção 5.1.1. A Figura 19 apresenta o resultado do agrupamento esperado para a base de 

dados, cujo valor correspondente de silhueta simplificada é 0,8158. Para os testes apresenta-

dos os atributos dos objetos da base de dados foram normalizados entre 0 e 1.  
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Figura 19. Representação gráfica da base de dados Ruspini. 

 

Tabela 10: Valores padronizados e valores testados para os parâmetros do algoritmo cOptBees durante 

os experimentos de análise de sensibilidade paramétrica. 

Parâmetro 

cOptBees1 cOptBees2 

Valor  

Padrão 
Valores Testados Valor Padrão Valores Testados 

nmin 50 5; 25; 50; 75; 100 50 5; 25; 50; 75; 100 

nmean 10 5; 10; 15; 20; 25 10 5; 10; 15; 20; 25 

ρ 0,4 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 0,5 0,05; 0,2; 0,4; 0,5; 0,8 

pmin 0,25 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 0,25 
0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 

0,45 

prec 0,9 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 0,9 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 

rmax 8 2; 4; 8; 16; 32 8 2; 4; 8; 16; 32 

α – – 0,5 0,15; 0,25; 0,75; 0,9 

 

As seções seguintes apresentam os resultados obtidos pelo cOptBees e a análise de cada 

parâmetro. Inicialmente, para cada parâmetro é apresentada a sua descrição, a média e o des-

vio padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas recrutadoras, recru-

tadas e exploradoras para cada variação do parâmetro. 

5.2.1 Número Inicial de Abelhas (nmin) 

O parâmetro nmin define o número mínimo de abelhas no enxame e o número de abelhas 

que, inicialmente, explorarão o espaço de busca. A inicialização do enxame sempre é feita 

utilizando o número mínimo de abelhas, conforme apresentado nas Seções 3.1.1 e 0, e o ta-

manho do enxame é atualizado a cada iteração de acordo com a necessidade de exploração 
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requerida pelo problema. O aumento do número de abelhas no enxame inicial (maiores valo-

res de nmin) indica o aumento da capacidade de exploração inicial e, consequentemente, leva a 

uma maior probabilidade de serem encontradas regiões promissoras nas primeiras iterações. A 

Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para cada valor desse parâmetro. Para todos os va-

lores de nmin testados o fitness médio obtido pela melhor abelha do enxame foi 0,8158 e todos 

os objetos foram agrupados corretamente em todas as execuções. Em todos os casos o cOp-

tBees encontrou a quantidade de grupos adequada para a base de dados Ruspini. 

 

Tabela 11. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras e o número total de abelhas no enxame para cada valor de nmin. 

Algoritmo nmin Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

5 0,8158±0,00 6,80±3,58  70,40±31,35  12,80±6,28  90,00±40,82  

25 0,8158±0,00 10,00±5,98  90,60±42,02 16,40±7,37 117,00±54,98 

50 0,8158±0,00 7,10±5,61 71,60±36,71 12,30±7,01 91,00±49,09  

75 0,8158±0,00 12,70±6,85 105,20±31,59  19,60±7,38  137,50±44,67 

100 0,8158±0,00 11,20±6,71 106,60±33,91 18,20±6,05  136,00±45,99 

cOptBees2 

5 0,8158±0,00 17,50±6,98 95,20±18,46  51,30±11,60 164,00±35,34 

25 0,8158±0,00 18,50±5,19  103,60±16,06 57,90±9,78 180,00±29,44 

50 0,8158±0,00 20,20±6,96 99,90±14,08 57,90±11,26 178,00±29,37 

75 0,8158±0,00 22,80±8,42  104,70±13,06 62,50±8,09  190,00±18,86  

100 0,8158±0,00 21,90±9,88  100,80±15,45  61,30±11,49 184,00±26,75 

 

A Figura 20 apresenta a influência do número inicial de abelhas no tamanho do enxame 

e no número de abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras. Esse parâmetro não influen-

cia tão fortemente o tamanho do enxame final, pois o número de abelhas no enxame é atuali-

zado a cada interação baseado no número de recrutadoras.  
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(a)         (b) 

Figura 20. Sensibilidade do algoritmo em relação ao número inicial de abelhas. São apresentados o 

tamanho do enxame, número de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de nmin para o cOp-

tBees1 (a) e cOptBees2 (b). 

 

5.2.2 Esforço Médio de Forrageamento (nmean) 

O esforço médio de forrageamento, nmean, atualiza o tamanho do enxame de acordo com 

o número de abelhas recrutadoras em cada iteração do algoritmo, conforme apresentado na 

Seção 2.3.2.5. Para nmean = 5 o cOptBees1 encontrou, em média, 5 recrutadoras e o número 

total de abelhas no enxame foi 50 abelhas (tamanho mínimo definido pelo parâmetro nmin). O 

cOptBees2 classificou, em média, 8,9 recrutadoras e o número de abelhas no enxame final foi, 

em média, de 53,5 abelhas. Para nmean = 25 o número de abelhas recrutadoras foi, em média, 

18,4 para o cOptBees1 e 22,4 para o cOptBees2, sendo que em ambos os casos o número de 

abelhas no enxame final atingiu o tamanho máximo permitido, nmax, aqui definido como 200 

abelhas. Para todos os valores de nmean testados o fitness médio da melhor abelha do enxame 

foi 0,8158 e todos os objetos foram agrupados corretamente em todas as execuções. O valor 

de fitness e a quantidade de abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras e o número total 

de abelhas no exame para cada valor de nmean são apresentados na Tabela 12. A Figura 21 

apresenta o número de abelhas recrutadoras, recrutadas, exploradoras e o número total de abe-

lhas no enxame para cada valor de nmean testado. 
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Tabela 12. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras para cada valor de nmean. 

Algoritmo nmean Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

5 0,8158±0,00 5,00±1,49 37,90±2,18 7,10±0,87 50,00±0,00 

10 0,8158±0,00 10,40±6,48 89,30±48,09 15,30±8,82 115,00±63,29 

15 0,8158±0,00 16,40±7,12 143,90±28,47 24,70±6,20 185,00±39,16 

20 0,8158±0,00 18,10±3,18 154,90±3,21 27,00±1,70 200,00±0,00 

25 0,8158±0,00 18,40±5,46 154,10±8,70 27,50±4,09 200,00±0,00 

cOptBees2 

5 0,8158±0,00 8,90±2,02  27,40±4,30 17,20±1,32  53,50±6,26 

10 0,8158±0,00 18,00±7,47  97,40±18,70 56,60±12,68 172,00±35,84 

15 0,8158±0,00 19,00±3,025  116,10±6,04  64,90±3,48  200,00±0,00 

20 0,8158±0,00 23,30±7,26  113,00±7,26 63,70±3,17 200,00±0,00 

25 0,8158±0,00 22,40±7,04  114,50±7,38 63,10±5,36 200,00±0,00 

 

 

 
(a)         (b) 

Figura 21. Sensibilidade do algoritmo em relação ao esforço médio de forrageamento. São apresenta-

dos o tamanho do enxame, número de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de nmean para 

o cOptBees1 (a) e cOptBees2 (b). 

 

 

É possível observar que ambos os algoritmos (cOptBees1 e cOptBees2) apresentaram 

comportamento semelhante. O esforço de forrageamento influencia diretamente o tamanho do 

enxame de acordo com o número de recrutadoras. Quanto maior for o valor de nmean, maior é 

o esforço de forrageamento da colônia para a exploração das regiões encontradas pelas recru-

tadoras e, consequentemente, maior é o número de abelhas no enxame final (até que o número 

máximo de abelhas seja atingido). 
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5.2.3 Raio de Inibição Social (ρ) 

Conforme apresentado na Seção 2.3.2.4, o raio de inibição delimita a região explorada 

por cada abelha e evita que mais de uma recrutadora explore a mesma região promissora do 

espaço. O número de recrutadoras é diretamente influenciado por esse parâmetro: quanto 

maior o valor do raio, maior será a região explorada por cada recrutadora e, consequentemen-

te, menor será o número de abelhas recrutadoras necessárias para a exploração do espaço de 

busca. A Tabela 13 apresenta os resultados médios obtidos pela melhor abelha do enxame. 

São apresentados o fitness médio, o tamanho final do enxame, o número de abelhas recrutado-

ras, recrutadas e exploradoras. A Figura 22 apresenta a média do número de abelhas recruta-

doras, recrutadas, exploradoras e número total de abelhas no enxame em função de ρ. 

 

Tabela 13. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras para cada valor de ρ. 

Algoritmo ρ Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

0,05 0,8158±0,00 92,20±12,99 53,70±40,32 54,10±30,24 200,00±0,00 

0,1 0,8158±0,00 80,40±13,83 63,90±34,67 55,70±24,49 200,00±0,00 

0,2 0,8158±0,00 52,90±2,68 105,80±5,37 41,30±8,06 200,00±0,00 

0,4 0,8158±0,00 7,40±6,09 65,80±37,53 11,80±6,30 85,00±49,72 

0,8 0,8098±0,02 1,00±0,00 44,00±0,00 5,00±0,00 50,00±0,00 

cOptBees2 

0,1 0,8158±0,00 58,00±11,75 74,30±9,16 67,70±10,64  200,00±0,00 

0,2 0,8158±0,00 20,30±7,75 102,30±15,90 59,40±9,91  182,00±29,36 

0,3 0,8158±0,00 3,20±1,23 32,60±3,47  16,20±2,10  52,00±6,32 

0,4 0,8158±0,00 2,20±0,42 32,70±0,67 15,10±0,32 50,00±0,00 

0,5 0,8158±0,00 1,10±0,32 33,90±0,32 15,00±0,00 50,00±0,00 
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(a)         (b) 

Figura 22. Sensibilidade do algoritmo em relação ao raio de inibição. São apresentados o tamanho do 

enxame, número de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de ρ para o cOptBees1 (a) e 

cOptBees2 (b). 

 

Conforme apresentado na Figura 22, as duas versões do algoritmo apresentaram com-

portamento semelhante. Para o cOptBees1, considerando ρ igual a 0,05; 0,1; 0,2 e 0,4 o algo-

ritmo obteve fitness médio igual a 0,8158 e todos os objetos foram agrupados corretamente 

em todas as execuções. Para ρ = 0,8 na primeira execução o algoritmo encontrou sete grupos, 

sendo que 13 objetos foram agrupados incorretamente e o valor de fitness foi 0,7564. Para as 

demais execuções dessa configuração todos os objetos foram agrupados corretamente. O cOp-

tBees2 obteve o melhor resultado em todos os casos. 

Os resultados apresentados indicam que o número de recrutadoras diminui conforme o 

tamanho do raio aumenta. Para ρ = 0,05, em média 92,2 abelhas foram classificadas como 

recrutadoras e para ρ = 0,1 o número médio de recrutadoras foi 80,4. Para ρ = 0,8 esse valor 

diminuiu consideravelmente, sendo encontrada apenas uma abelha recrutadora em todas as 

execuções. O número de recrutadoras, por sua vez, influencia diretamente o tamanho do en-

xame, juntamente com o parâmetro nmean. Quanto menor o número de recrutadoras (regiões 

promissoras), menor o número de abelhas recrutadas para o processo de exploração das fontes 

encontradas e, consequentemente, menor o tamanho do enxame. Para ρ = 0,05, 0,1 e 0,2 o 

enxame atingiu o número máximo de abelhas permitido, nmax = 200, e para ρ = 0,8, o número 

de abelhas no exame foi igual a 50, ou seja, o valor mínimo de abelhas definido por nmin.  

Para ρ = 0,8 apenas uma abelha foi classificada como recrutadora e todas as abelhas clas-

sificadas como recrutadas foram atraídas para explorarem essa região. Nesse caso, o esforço 

foi concentrado na busca pelo ótimo global. Para ρ = 0,4 o número médio de recrutadoras foi 
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65,8, indicando um reforço na busca por ótimos locais e geração da diversidade de soluções, 

mas sem perder a capacidade de busca global. Para valores baixos de ρ, tais como ρ = 0,05 e ρ 

= 0,1, o número de recrutadoras foi maior que o número de recrutadas e, com isso, as regiões 

promissoras não foram bem exploradas. 

5.2.4 Probabilidade Mínima de uma Abelha Ser Recrutadora (pmin) 

Conforme apresentado na Seção 2.3.2.4, a probabilidade 𝑝𝑖 de uma abelha se tornar re-

crutadora é calculada para cada abelha do enxame levando em consideração os valores míni-

mos e máximos de fitness na iteração corrente e a probabilidade mínima, pmin. A probabilida-

de de uma abelha que explora uma região de baixa qualidade se tornar recrutadora aumenta 

para altos valores de pmin. Contudo, valores elevados de pmin podem permitir a seleção de re-

crutadoras localizadas em regiões não promissoras, o que pode comprometer a qualidade das 

soluções encontradas. O parâmetro pmin pode influenciar diretamente o número de recrutado-

ras e, consequentemente, o número total de abelhas no enxame. 

A Tabela 14 apresenta a média e desvio padrão dos valores de fitness da melhor abelha 

e o número de abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras, bem como o número total de 

abelhas no enxame para cada valor de pmin testado. Em todas as execuções todos os objetos 

foram agrupados corretamente e o valor médio do fitness foi 0,8158 para ambos os algorit-

mos. 

 

Tabela 14. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras para cada valor de pmin. 

Algoritmo pmin Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

0,05 0,8158±0,00 3,20±1,47 43,20±5,09 6,60±1,07 53,00±6,75 

0,1 0,8158±0,00 10,60±7,99 90,80±34,20 17,60±8,76 119,00±50,65 

0,15 0,8158±0,00 21,40±6,13 137,80±16,48 28,80±5,12 188,00±25,73 

0,2 0,8158±0,00 31,10±3,87 134,60±9,77 34,30±6,78 200,00±0,00 

0,25 0,8158±0,00 38,50±6,47 125,60±16,79 35,90±12,38 200,00± 0,00 

cOptBees2 

0,01 0,8158±0,00 18,50±3,98  105,80±14,19 58,70±8,98  183,00±26,69 

0,1 0,8158±0,00 21,70±8,28 100,00±17,29  61,30±12,26 183,00±34,66  

0,15 0,8158±0,00 22,90±4,29 109,30±7,53  65,80±4,98  198,00±6,32  

0,2 0,8158±0,00 26,60±9,36 107,70±12,43 65,70±3,97 200,00±0,00 

0,25 0,8158±0,00 27,30±3,89 108,70±2,83 64,00±4,45 200,00±0,00 
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A Figura 23 apresenta o número de abelhas recrutadoras, recrutadas, exploradoras e o 

número total de abelhas no enxame em função de pmin. Os resultados apresentados mostram 

que quanto maior o valor de pmin, maior a quantidade de abelhas recrutadoras e maior o núme-

ro total de abelhas no enxame. Para pmin = 0,1 o algoritmo cOptBees1 encontrou, em média, 

10,6 recrutadoras e o algoritmo cOptBees2 21,70. Para pmin = 0,25 foram encontradas, em mé-

dia, 38,5 recrutadoras pelo cOptBees1 e 27,3 pelo cOptBees2. Para valores de pmin maiores 

que 0,2 o número de abelhas no enxame atingiu o valor máximo, ou seja, 200 abelhas. 

 

 
(a)         (b) 

Figura 23. Sensibilidade do algoritmo em relação a pmin. São apresentados o tamanho do enxame, nú-

mero de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de pmin para o cOptBees1 (a) e cOptBees2 

(b). 

5.2.5 Percentual de Abelhas Não Recrutadoras que Serão Recrutadas (prec) 

O parâmetro prec determina a porcentagem de abelhas não recrutadoras que serão atraí-

das pelas recrutadoras e controla o esforço dedicado à exploração do espaço de busca e à ex-

ploração das regiões promissoras encontradas pelas abelhas recrutadoras. Altos valores de prec 

indicam intensificação da exploração das fontes encontradas (explotação) com um número 

maior de abelhas recrutadas e baixos valores indicam maior esforço para exploração do espa-

ço de busca com o objetivo de encontrar novas regiões promissoras. 

Os resultados obtidos pelo cOptBees para cada valor de prec são apresentados na Tabela 

15. Para prec = 0,1 o cOptBees1 encontrou, em média, 102,5 recrutadoras (regiões promisso-

ras) e nenhuma abelha foi atraída para explorar essas regiões e o cOptBees2 encontrou uma 

média de 28,8 abelhas recrutadoras. Nesse caso o algoritmo cOptBees1 apresentou fitness 

igual a 0,0506, o que indica que os objetos não foram agrupados corretamente. O cOptBees1 

obteve o melhor resultado para prec > 0,5, conforme apresentado na Tabela 15. Para prec = 0,5, 
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0,7 e 0,8 o cOptBees1 obteve valor médio de fitness igual a 0,8158, encontrando grupos de 

boa qualidade. O algoritmo cOptBees2 obteve fitness médio igual a 0,8158 e conseguiu agru-

par corretamente todos os objetos para todas as configurações testadas. 

 

Tabela 15. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras para cada valor de prec. 

Algoritmo prec Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

0,1 -0,050±0,02 102,50±11,58 0,00±0,00 97,50±11,58 200,00±0,00 

0,3 0,6866±0,27 42,70±12,06 25,70±18,26 131,60±13,37 200,00±0,00 

0,5 0,8158±0,00 38,80±5,37 64,30±13,27 96,90±10,86 200,00±0,00 

0,7 0,8158±0,00 30,40±5,10 105,80±10,64 63,80±6,84 200,00±0,00 

0,9 0,8158±0,00 10,30±8,21 86,30±41,22 17,40±9,97 114,00±58,73 

cOptBees2 

0,1 0,8158±0,00 28,80±8,11 2,00±2,49 169,20±6,18 200,00±0,00  

0,3 0,8158±0,00 20,50±5,32 41,00±3,16 128,50±13,89 190,00±20,00 

0,5 0,8158±0,00 23,10±6,15  73,10±7,14  97,80±8,35 194,00±15,78 

0,7 0,8158±0,00 16,50±5,95 94,70±14,70 51,80±9,28 163,00±28,30  

0,9 0,8158±0,00 11,80±6,63 97,00±32,73 17,20±6,41  126,00±45,26 

 

 A Figura 24 apresenta a distribuição das abelhas no enxame para cada configuração tes-

tada. Conforme o valor de prec aumenta, o número de abelhas recrutadas aumenta e, conse-

quentemente, o número de abelhas exploradoras diminui, indicando a intensificação da explo-

ração nas regiões encontradas pelas recrutadoras (explotação). Por outro lado, baixos valores 

de prec produzem o aumento do número de abelhas exploradoras, o que indica maior explora-

ção do espaço de busca. 
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(a)         (b) 

Figura 24. Sensibilidade do algoritmo em relação a prec. São apresentados o tamanho do enxame, nú-

mero de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de prec para o cOptBees1 (a) e cOptBees2 

(b). 

5.2.6 Quantidade Máxima de Grupos (rmax) 

O parâmetro rmax indica o número máximo de grupos que podem ser encontrados na ba-

se de dados. Esse parâmetro influencia diretamente o desempenho do algoritmo. Como espe-

rado, para valores de rmax menores que o número de grupos na base de dados, por exemplo, 

rmax = 2, o algoritmo não encontrou o número de grupos esperado, mantendo-se inalterado em 

todas as execuções. Nesse caso, as soluções apresentam baixos valores de fitness e, conse-

quentemente, o número de abelhas habilitadas para se tornarem recrutadoras foi menor, con-

forme apresentado na Figura 25. Para rmax = 4 e rmax = 8 o algoritmo encontrou quatro grupos 

em todas as execuções. Para rmax = 16 o algoritmo cOptBees1 encontrou, em média, 4,7 gru-

pos e o cOptBees2, 4,0. Para rmax = 32 o número médio de grupos encontrados foi 7,4 para o 

cOptBees1 e 4,0 para o cOptBees2. Em ambos os casos, o algoritmo obteve melhor desempe-

nho para rmax = 8, quando foi obtido fitness médio igual a 0,8158 e todos os objetos foram 

agrupados corretamente em todas as execuções.  

A Tabela 16 apresenta a média e desvio padrão dos valores de fitness obtidos pela me-

lhor abelha do enxame, o tamanho do enxame e o número de abelhas recrutadoras, recrutadas 

e exploradoras. O número máximo de grupos não tem influência direta na distribuição das 

abelhas e no tamanho final do enxame. 
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Tabela 16. Média ± Desvio Padrão dos valores de fitness, tamanho do enxame, número de abelhas 

recrutadoras, recrutadas e exploradoras para cada valor de rmax. 

Algoritmo rmax Fitness nr nrd ns Total 

cOptBees1 

2 0,6514±0,00 3,60±1,65 44,40±5,98 7,00±1,41 55,00±8,50 

4 0,8117±0,01 12,90±10,54 92,3043,87 19,80±12,36 125,00±62,58 

8 0,8158±0,00 6,50±3,78 67,20±35,02 11,30±6,73 85,00±45,28 

16 0,8147±0,00 28,00±5,48 139,60±10,14 32,40±5,60 200,00±0,00 

32 0,8061±0,01 45,00±6,58 116,90±12,45 38,10±8,50 200,00±0,00 

cOptBees2 

2 0,6514±0,00 6,00±1,33 42,30±8,43  21,70±3,62 70,00±13,33 

4 0,8158±0,00 13,00±3,20  80,30±17,36 45,70±9,58  139,00±29,61 

8 0,8158±0,00 22,40±5,98  109,90±8,87 60,70±5,66  193,00±16,36 

16 0,8158±0,00 30,40±4,43  102,00±6,74 67,60±3,03 200,00±0,00 

32 0,8158±0,00 54,90±4,89 72,20±5,83 72,90±3,41  200,00±0,00 

 

 

A Figura 25 apresenta a média da quantidade de abelhas recrutadoras, recrutadas e ex-

ploradoras e o tamanho final do enxame para cada valor de rmax testado.  

 

 

(a)         (b) 

Figura 25. Sensibilidade do algoritmo em relação a rmax. São apresentados o tamanho do enxame, nú-

mero de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de rmax para o cOptBees1 (a) e cOptBees2 

(b). 

 

5.2.7 Taxa de Recrutamento (α) 

A taxa de recrutamento, α, é um parâmetro de entrada presente no algoritmo cOptBees2 

e define a intensidade com que uma abelha recrutada será atraída pela abelha recrutadora, 

conforme apresentado na Seção 3.2.2. Esse parâmetro não possui influência direta na distri-

buição das abelhas no enxame.  
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A Figura 26 apresenta o número de abelhas recrutadoras, recrutadas e exploradoras, 

bem como o número total de abelhas no exame obtidos pelo algoritmo cOptBees2. Os resulta-

dos mostram que à medida que o valor de α aumenta o número de abelhas recrutadoras tam-

bém aumenta. Para α = 0,15, em média 15,1 abelhas foram classificadas como recrutadoras e 

para α = 0,9 o número médio de recrutadoras foi 24,4. Conforme já mencionado o número de 

recrutadoras influencia diretamente o número total de abelhas no enxame, conforme pode ser 

observado na Figura 26. Para α = 0,9, o enxame atingiu seu tamanho máximo, ou seja, 200 

abelhas. 

 

Figura 26. Sensibilidade do algoritmo em relação a α. São apresentados o tamanho do enxame, número 

de recrutadoras, recrutadas e exploradoras em função de α para o cOptBees1. 

 

5.2.8 Considerações Finais sobre a Sensibilidade Paramétrica do Algoritmo  

A análise de sensibilidade realizada neste trabalho foi importante para apresentar o 

comportamento do algoritmo em relação a cada parâmetro de entrada, investigar o impacto de 

cada parâmetro no desempenho do algoritmo e auxiliar na escolha da configuração paramétri-

ca mais adequada para cada situação. Alguns parâmetros, como pmin e ρ, apresentam maior 

sensibilidade e grande impacto no comportamento do algoritmo. 

Ambas as versões do algoritmo cOptBees apresentam mecanismos eficientes para con-

trolar o tamanho do enxame e ajustar o esforço da colônia para exploração das regiões pro-

missoras (busca local) e exploração do espaço de busca (busca global).  

O mecanismo de ajuste dinâmico do tamanho do enxame permite a adaptação do esfor-

ço computacional para cada tipo de problema. Esse ajuste é realizado com base na quantidade 

de regiões promissoras encontradas (abelhas recrutadoras). O número de abelhas recrutadas e 
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exploradoras é influenciado pelo número de abelhas recrutadoras e pelo esforço médio de 

forrageamento, nmean. O valor de nmean deve ser configurado de acordo com as características 

do problema em questão. Altos valores desse parâmetro produzem um número maior de re-

crutadas e são adequados em problemas em que a intensa exploração das regiões encontradas 

é necessária. Por outro lado, valores menores para nmean resultam em um alto número de abe-

lhas exploradoras, sendo apropriado para melhor exploração do espaço de busca com o obje-

tivo de encontrar novas regiões promissoras. O número de abelhas recrutadoras tem impacto 

direto na diversidade das soluções, uma vez que as abelhas recrutadoras representam as me-

lhores soluções diferentes encontradas pelo algoritmo. 

O raio de inibição influencia diretamente o número de recrutadoras e permite o ajuste do 

algoritmo para a busca com foco no ótimo global ou para a busca também de ótimos locais, 

gerando a diversidade de soluções. A qualidade das soluções é influenciada pelo número mí-

nimo de grupos (rmax), pelo esforço de forrageamento (prec) e pela probabilidade mínima de 

uma abelha se tornar recrutadora (pmin). 

5.3 Avaliação de Desempenho do Algoritmo BeeRBF 

Para avaliar o desempenho do algoritmo BeeRBF foram executados dois conjuntos de 

experimentos. No primeiro conjunto a rede neural foi treinada utilizando a abordagem propos-

ta e foi utilizada para gerar superfícies de decisão para três bases de dados bidimensionais. No 

segundo conjunto de experimentos o algoritmo foi aplicado em diferentes problemas de clas-

sificação da literatura. O algoritmo foi comparado com o método de seleção de centros utili-

zando o algoritmo k-means e seleção de centros aleatória, além da comparação com outros 

algoritmos da literatura. 

5.3.1 Superfície de Decisão 

O objetivo deste conjunto de experimentos foi avaliar o uso do cOptBees para a seleção 

de centros para a rede neural RBF e como seriam as superfícies de decisão formadas por esses 

centros. Para isso, o algoritmo cOptBees foi aplicado em três bases de dados bidimensionais: 

a primeira composta por cinco classes linearmente separáveis geradas com distribuição nor-

mal; a segunda composta por cinco classes não linearmente separáveis com classes também 

geradas com distribuição normal; e a terceira composta por duas espirais entrelaçadas. O cOp-

tBees foi executado para as bases de dados utilizando a seguinte configuração: nmin = 100; 

nmax = 200; nmean = 10; pmin = 0,01; prec variando linearmente entre  0,1 e 0,5 de acordo com 
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número de iterações;  variando linearmente entre 0,1 e 0,5 de acordo com o número de itera-

ções;  = 0.5 e rmax = (1+N)/2. Após a etapa de treinamento o algoritmo BeeRBF foi executa-

do para classificar um conjunto de dados gerados aleatoriamente, então a superfície de deci-

são foi desenhada baseando-se na classificação desses dados.  

 

 
Figura 27: Base com cinco classes linearmente separáveis. Conjunto de dados de entrada para treina-

mento (-1) e centros da rede RBF (estrelas pretas) obtidas pelo cOptBees (a-) e k-means (b-). Superfí-

cie de decisão obtida por cada método (-2). 

 

A Figura 27 apresenta as superfícies de decisão obtidas pelas abordagens utilizando o 

cOptBees e o k-means. A Figura 27 permite observar que ambas as abordagens obtiveram 

bons resultados sendo capazes de gerar uma superfície de decisão que divide o espaço de ma-

neira uniforme e deixando uma margem entre elas. 
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Figura 28: Base com cinco classes não linearmente separáveis. Conjunto de dados de entrada para 

treinamento (-1) e centros da rede RBF (estrelas pretas) obtidas pelo cOptBees (a-) e k-means (b-). 

Superfície de decisão obtida por cada método (-2). 

 

A Figura 28 mostra que o cOptBees2 gerou uma grande quantidade de centros para a 

rede neural RBF e dividiu o espaço de maneira que os dados pudessem ser classificados ade-

quadamente. O algoritmo k-means apresentou performance similar, mas a superfície de deci-

são formada apresentou duas pequenas regiões na parte superior direita da Figura 28 (b-2) que 

podem interferir no resultado de classificação. 
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Figura 29: Base com duas espirais. Conjunto de dados de entrada para treinamento (-1) e centros da 

rede RBF (estrelas pretas) obtidas pelo cOptBees (a-) e k-means (b-). Superfície de decisão obtida por 

cada método (-2). 

 

A Figura 29 apresenta a capacidade do algoritmo BeeRBF de gerar a fronteira de deci-

são com uma margem razoável entre as classes, enquanto o algoritmo k-means mostrou maior 

sensibilidade para os dados localizados no centro das espirais, o que significa que pequenos 

ruídos nesses dados podem resultar em erros de classificação. 

5.3.2 Problemas de Classificação de Dados 

Para avaliar o desempenho do algoritmo BeeRBF quando aplicado a bases de dados 

mais complexas, foram selecionadas oito bases de dados n-dimensionais disponíveis no repo-

sitório de bases de dados da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI Machine Learning 

Database) (BACHE e LICHMAN, 2013). As principais características das bases de dados 

utilizadas são apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 17. Principais características das bases de dados utilizadas. 

Base de Dados 
Número de  

Exemplares 
Dimensão da Base Número de Classes 

Iris 150 4 3 

Wine 178 13 3 

Glass 214 9 7 

Spir 190 2 2 

Sonar 208 60 2 

Heart 303 14 5 

Breast Cancer 569 32 2 

Diabetes 768 8 2 

 

Para cada base de dados o algoritmo foi executado 10 vezes utilizando o método de va-

lidação cruzada com 10 pastas. O cOptBees2 foi executado utilizando a seguinte configura-

ção: nmin =100; nmax =200; nmean = 10; pmin = 0,01; prec variando linearmente entre 0,1 e 0,5 de 

acordo com o número de iterações;  = 0,5 e número máximo de grupos, rmax, igual a (1+N)/2 

(N é o número de objetos utilizados no treinamento da rede neural RBF). Para cada um dos 

métodos são apresentadas a média e desvio padrão da Acurácia (ACC), do Erro Quadrático 

Médio (MSE – do inglês Mean Square Error), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE – do 

inglês Root Mean Square Error) e Número de Centros (m1). Para as abordagens de seleção 

aleatória de centros e seleção de centros por meio do k-means é necessário informar o número 

de centros que serão utilizados, sendo assim, para os testes apresentados, foi utilizado o mes-

mo número de centros encontrado pelo cOptBees2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

Tabela 18. Média ± Desvio Padrão da Acurácia (ACC), Erro Quadrático Médio (MSE), Raiz do Erro 

Quadrático Médio (RMSE) e Número de centros (m1). Valores em negrito representam os melhores 

valores absolutos e os valores sublinhados são estatisticamente diferentes de acordo com o teste Wil-

coxon signed-rank. 

Base de Dados 
Centros selecionados  

aleatoriamente 

Centros selecionados pelo 

k-means 

Centros selecionados pelo 

cOptBees2 

Ir
is

 

ACC 0,9533 ± 0,0104 0,9440 ± 0,0123 0,9627 ± 0,0095 

MSE 0,6000 ± 0,3727 0,6300 ± 0,2584 0,3500 ± 0,1080 

RMSE 0,4950 ± 0,1106 0,5940 ± 0,1300 0,3960 ± 0,1011 

m1 11 11 11,1400 ± 1,0814 

W
in

e 

ACC 0,9518 ± 0,0097 0,8310 ± 0,0227 0,9719 ± 0,0064 

MSE 0,6750 ± 0,1783 5,9500 ± 1,2612 0,4300 ± 0,1358 

RMSE 0,6010 ± 0,1213 2,1213 ± 0,2867 0,3536 ± 0,0816 

m1 18 18 18,5400 ± 1,2167 

G
la

ss
 

 

ACC 0,6106 ± 0,0255 0,5924 ± 0,0140 0,5251 ± 0.0270 

MSE 37,5050 ± 5,2654 40,3750 ± 2,6820 52,9650 ± 6,2315 

RMSE 5,8902 ± 0,3816 6,1872 ± 0,2088 7,1771 ± 0,4099 

m1 11 11 11,4300 ± 0,5697 

S
p
ir

 

ACC 0,9428 ± 0,0112 0,9759 ± 0,0113 0,9072 ± 0,0282 

MSE 1,3950 ± 0,4675 0,3800 ± 0,3029 2,6000 ± 1,2745 

RMSE 0,7707 ± 0,1544 0,3253 ± 0,1498 1,2587 ± 0,3768 

m1 38 38 38,8400 ± 0,7961 

S
o
n
a
r 

ACC 0,6924 ± 0,0272 0,6372 ± 0,0204 0,7271 ± 0,0248 

MSE 23,0000 ± 3,8990 30,1850 ± 3,1340 18,5000 ± 3,4713 

RMSE 4,5255 ± 0,4000 5,3245 ± 0,3038 4,0164 ± 0,3633 

m1 18 18 18,5800 ± 0,9414 

H
ea

rt
 

ACC 0,5361 ± 0,0181 0,5429 ± 0,0154 0,5912 ± 0,0160 

MSE 100,5900 ± 7,6947 99,4100 ± 6,7100 79,1500 ± 5,9943 

RMSE 9,9419 ± 0,3876 9,8146 ± 0,3313 8,7681 ± 0,3416 

m1 40,0000 ± 0,0000 40,0000 ± 0,0000 40,0200 ± 1,0768 

B
re

a
st

 C
a

n
ce

r ACC 0,9586 ± 0,0080 0,9401 ± 0,0068 0,9687 ± 0,0035 

MSE 5,3100 ± 1,9550 10,4300 ± 2,0990 3,9650 ± 0,8076 

RMSE 2,0506 ± 0,3958 2,9557 ± 0,3363 1,5486 ± 0,1714 

m1 70 70 70,6100 ± 1,4813 

D
ia

b
et

es
 ACC 0,7315 ± 0,0102 0,7113 ± 0,0106 0,7691 ± 0,0057 

MSE 218,7700 ± 16,2450 252,1450 ± 17,2579 163,2400 ± 7,3961 

RMSE 14,5805 ± 0,5516 15,6766 ± 0,5755 12,5441 ± 0,3113 

m1 35 35 35,5400 ± 1,2204 

 

O teste Wilcoxon signed-rank (GIBBONS, 1985), um teste estatístico não paramétrico, 

foi aplicado com 5% de significância para avaliar a diferença estatística entre os resultados 
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obtidos pelo BeeRBF e as outras duas abordagens. Os resultados apresentados na Tabela 18 

mostram que o BeeRBF obteve um desempenho superior em cinco das oito bases avaliadas. 

Para a base de dados Iris a acurácia da classificação foi 96,27%, enquanto para o k-means e 

para a seleção aleatória de centros foi 95,27% e k-means 95,67%, respectivamente. O BeeRBF 

tem desempenho superior comparado ao k-means, mas obteve desempenho estatisticamente 

igual quando comparado ao método de seleção aleatória de centros. Para essa base de dados o 

cOptBees encontrou automaticamente 11,14 centros.  

Para a base de dados Wine o BeeRBF obteve o melhor valor de acurácia e encontrou 18 

centros para a camada escondida da rede. O valor de MSE foi 0,4300 e o RMSE foi igual à 

0,3536.  

Para a base de dados Glass, o BeeRBF obteve um valor de acurácia inferior quando 

comparado com as outras abordagens. O cOptBees encontrou 11,53 centros com uma acurácia 

média de 40,77%. Para os métodos k-means e seleção aleatória de centros os valores de acu-

rácia foram 47,74% e 52,84%, respectivamente.  

Para a base de dados composta por espirais a melhor acurácia, 97,59%, foi obtida utili-

zando o k-means. O algoritmo BeeRBF obteve 90,72 % de acurácia e o método de seleção 

aleatória de centros, 94,28%. Para essa base de dados o BeeRBF selecionou, em média, 38,84 

centros para a camada escondida da rede. 

Para a base de dados Sonar o algoritmo BeeRBF encontrou 18,58 centros e obteve acu-

rácia igual à 78,71% e superior aos métodos de seleção aleatória e k-means que obtiveram 

acurácia média de 69,24% e 63,72%, respectivamente, ambos com 18 centros. 

O BeeRBF, aplicado à base de dados Heart, encontrou 40,02 centros e obteve acurácia 

de 59,12% comparada com 54,29% obtida pelo k-means e 53,61% obtida pelo método de se-

leção de centros aleatórios. 

Utilizando a base de dados Breast Cancer o algoritmo BeeRBF classificou corretamente 

96,87% dos padrões de entrada, o valor de MRE foi 3,9650 e RMSE, 1,5486. Para essa base 

de dados o BeeRBF encontrou 70,61 centros. Os métodos de seleção aleatória e k-means obti-

veram acurácia média igual à 95,86% e 94,01%, respectivamente.  

Por fim, para a base Diabetes o BeeRBF apresentou desempenho superior ao ser compa-

rado com os outros métodos de seleção de centros para a rede RBF. O algoritmo classificou 

corretamente 76,91% dos padrões de entrada comparado com 73,15% obtido pelo método de 

seleção aleatória e 71,13% obtido pelo k-means. O número de grupos encontrado pelo 

BeeRBF foi 35,54. 
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Os resultados obtidos pelo algoritmo BeeRBF foram comparados com os resultados ex-

traídos diretamente da literatura, mais especificamente foram utilizados como comparação os 

resultados de classificação apresentados por Qasem e Shamsuddin (2011), Qasem, Shamsud-

din e Zain (2012) e Horng (2013). O desempenho do BeeRBF foi comparado com o de uma 

rede neural evolucionária multiobjetivo (QASEM, SHAMSUDDIN e ZAIN, 2012) e com 

outra abordagem que também utiliza um algoritmo inspirado em abelhas (HORNG, 2013) 

para o treinamento da rede neural RBF apresentado na literatura. Os detalhes das metodologi-

as utilizadas nessa etapa de comparação e a configuração paramétrica das mesmas são apre-

sentados em Qasem e Shamsuddin (2011), Qasem, Shamsuddin e Zain (2012), e Horng 

(2013). 

A Tabela 19 apresenta a comparação da média da Acurácia (ACC) e Número de Centros 

(m1) obtidos pelo BeeRBF e os seguintes métodos da literatura: HBMO (HORNG, 2013), 

MPPSONf1f2, MEPGANf1f2, MEPDENf1f2, MPPSONf1–f3, MEPGANf1–f3, MEP-

DENf1–f3 (QASEM, SHAMSUDDIN e ZAIN, 2012) e RBFN–TVMOPSO (QASEM e 

SHAMSUDDIN, 2011). 

 

Tabela 19. Comparação da média da Acurácia (ACC) e Número de Centros (m1) obtidos pelo BeeRBF 

e outros métodos da literatura.  

Base de 
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Me-
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B
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R
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(Q

A
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E
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H
A

M
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U
D

D
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, 
2

0
1

1
) 

Iris 
ACC 95,80 94,00 89,11 83,78 86,00 96,22 84,44 96,89 – 

m1 11,58 8 10,0 5,5 3,9 6,7 5,6 3,9 – 

Wine 
ACC 96,69 96,07 75,67 72,18 77,11 81,65 72,04 90,04 – 

m1 18,68 8 8,3 6,5 3,8 6,5 6,0 3,8 – 

Breast 

cancer 

ACC 96,79 97,72 97,66 96,78 96,93 97,81 97,80 97,66 96,53 

m1 71,19 8 5,8 6,6 3,4 5,1 5,4 3,8 2,0 

Heart 
ACC 59,12 – 85,20 79,07 84,17 85,54 80,79 87,54 – 

m1 40,02 – 5,3 6,2 4,2 5,3 5,6 3,0 – 

Diabetes 
ACC 77,13 – 77,34 72,78 77,07 78,25 68,35 78,76 78,02 

m1 35,77 – 7,9 5,4 3,1 5,8 5,8 3,1 2,0 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 19 é possível observar que o algoritmo 

BeeRBF é competitivo quando comparado a outras abordagens da literatura, apresentando 

resultados muitos similares à eles (exceto para a base de dados Heart). Uma importante dife-

rença, contudo, é que o BeeRBF determina automaticamente o número e localização dos cen-

tros que serão utilizados na rede neural RBF e essas soluções não são parcimoniosas. Por ou-

tro lado, os métodos usados para comparação (QASEM, SHAMSUDDIN e ZAIN, 2012) apli-

cam uma abordagem multiobjetivo que leva em consideração a acurácia, parcimônia em ter-

mos do número de centros e a regularização da rede. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho propôs a análise e adaptação de um algoritmo de otimização por en-

xame de abelhas de forma que ele pudesse ser aplicado na solução de problemas de agrupa-

mento e classificação de dados. Mais especificamente, o projeto envolveu: 1) o estudo do al-

goritmo OptBees e a proposição de duas versões desse algoritmo para aplicação em problemas 

de agrupamento de dados; e 2) a utilização da versão para agrupamento como um método 

automático de posicionamento de centros em redes neurais do tipo RBF a serem aplicadas em 

problemas de classificação de dados. 

Na primeira etapa da pesquisa foram propostas duas versões do algoritmo OptBees para 

aplicação em problemas de agrupamento de dados, os algoritmos cOptBees1 (CRUZ, MAIA, 

et al., 2013) e cOptBees2 (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013). Os dois algoritmos apresen-

tados foram avaliados utilizando bases de dados bidimensionais (base ruspini e uma base arti-

ficial) e diferentes bases de dados n-dimensionais do UCI Machine Learning Repository. Os 

resultados obtidos pelo cOptBees foram comparados com aqueles obtidos por outros algorit-

mos de agrupamento presentes na literatura. Os experimentos realizados comprovaram a ca-

pacidade de ambas as versões do algoritmo cOptBees de encontrar agrupamentos ótimos em 

bases de dados e a sua competitividade quando comparadas com algoritmos já existentes na 

literatura. O algoritmo cOptBees, além do bom desempenho na tarefa de agrupamento, foi 

capaz de gerar e manter a diversidade das soluções, retornando diferentes soluções de agru-

pamento em uma mesma execução, e apresentou, na maioria das vezes, a capacidade de en-

contrar a quantidade de grupos correta para a base de dados.  

A análise de sensibilidade paramétrica do algoritmo cOptBees foi realizada com o obje-

tivo de investigar a influência de cada parâmetro no seu desempenho e auxiliar na escolha da 

configuração paramétrica adequada para cada situação. Para avaliar o impacto de cada parâ-

metro no desempenho do cOptBees foram realizados experimentos com diferentes configura-

ções de parâmetros, sendo que cada um foi variado individualmente enquanto os demais fo-

ram mantidos fixos em valores padrões. A qualidade dos agrupamentos encontrados pelo 

cOptBees, baseada na medida de fitness utilizada, e o tamanho final do enxame são direta-

mente proporcionais ao número de regiões promissoras encontradas, representadas pelas abe-

lhas recrutadoras, e pelo esforço de forrageamento nessas regiões. O número de recrutadoras, 

por sua vez, é diretamente influenciado pela probabilidade mínima de uma abelha se tornar 

recrutadora, pmin, e pelo tamanho do raio de inibição, ρ. 

De maneira geral, os resultados apresentados mostraram a capacidade do cOptBees de: 
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 Encontrar agrupamentos ótimos em bases de dados; 

 Determinar automaticamente a quantidade adequada de grupos para cada base; 

 Gerar e manter a diversidade de soluções, sendo capaz de retornar diferentes ótimos 

locais além da busca pelo ótimo global; 

 Controlar dinamicamente o tamanho do enxame e, consequentemente, o esforço 

computacional de acordo com as características do problema; 

 Ajustar o esforço da colônia para exploração das regiões promissoras (busca local) e 

exploração do espaço de busca (busca global).  

Na segunda etapa do trabalho, o algoritmo cOptBees2 foi utilizado para definir automa-

ticamente o número e a localização das funções de base radial de redes neurais do tipo RBF. 

A abordagem híbrida apresentada, chamada BeeRBF (CRUZ, MAIA, et al., 2014; CRUZ, 

MAIA, et al., 2015), realiza o ajuste dos centros das funções de base radial em uma etapa não 

supervisionada, na qual o algoritmo de agrupamento cOptBees2 é utilizado para agrupar os 

dados de treinamento e os centroides dos grupos encontrados são utilizados como centros das 

funções de base radial. Inicialmente, o algoritmo foi avaliado levando em consideração a su-

perfície de decisão gerada para três bases de dados bidimensionais. Os resultados gráficos 

mostraram a capacidade do BeeRBF de determinar o número, as posições e dispersões das 

funções de base radial de maneira automática e gerar uma boa superfície de decisão para os 

dados. O algoritmo foi aplicado em diferentes problemas do UCI Machine Learning Reposi-

tory e os resultados obtidos foram comparados com técnicas de seleção de centros e também 

com algoritmos de classificação presentes na literatura. Em ambos os casos o BeeRBF demos-

trou ser competitivo quando comparado com outros algoritmos. Dentre as características do 

algoritmo BeeRBF destacam-se: 

 Determinação automática do número e posição dos centros da rede neural RBF; 

 Dispersões dinâmicas para cada função de base radial;  

Como trabalhos futuros e continuidade da pesquisa propõem-se: 

 Investigar o impacto de cada parâmetro do cOptBees na diversidade das soluções de 

agrupamento; 

 Utilizar uma abordagem multiobjetivo combinando acurácia e parcimônia para in-

vestigar a geração de redes neurais menores (menor quantidade de centros); 

As seguintes publicações estão associadas a pesquisa: 
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 A Bee-inspired Algorithm for Optimal Data Clustering 

CRUZ, D. P. F. et al. A bee-inspired algorithm for optimal data clustering. 2013 IEEE 

Congress on Evolutionary Computation (CEC). Cancún: IEEE. 2013. p. 3140-3147. 

 

 A New Encoding Scheme for a Bee-Inspired Optimal Data Clustering Algorithm 

CRUZ, D. P. F.; MAIA, R. D.; DE CASTRO, L. N. A New Encoding Scheme for a Bee-

Inspired Optimal Data Clustering Algorithm. 1st BRICS Countries Congress (BRICS-CCI). 

Recife: IEEE. 2013. p. 136 - 141. 

 

 A Bee-Inspired Data Clustering Approach to Design RBF Neural Network 

CRUZ, D. P. F. et al. A Bee-Inspired Data Clustering Approach to Design RBF Neural 

Network Classifiers. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Salamanca: 

Springer International Publishing, 2014. p. 545-552. 

 

 Parametric Sensitivity Analysis of cOptBees Optimal Clustering Algorithm 

Cruz, D. P. F., Maia, R. D., De Castro, L. N. Parametric Sensitivity Analysis of cOptBees 

Optimal Clustering Algorithm. 2014 Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 

14th International Conference, Okinawa: IEEE. 2014. P. 168-173. 

 

 On the Sensitivity of a Bee-Inspired Algorithm to Its Internal Parameters 

CRUZ, D. P. F.; MAIA, R. D.; DE CASTRO, L. N. On the Sensitivity of a Bee-Inspired 

Algorithm to Its Internal Parameters. International Journal of Computer Information Systems 

and Industrial Management Applications, v. 7, p. 084-093, 2015. ISSN 2150-7988. 

 

 BeeRBF: A Bee-Inspired Data Clustering Approach to Design RBF Neural Network 

Classifiers (Artigo aceito para publicação) 

Cruz, D. P. F., Maia, R. D., Silva, L. A., De Castro, L. N. BeeRBF: A Bee-Inspired Data 

Clustering Approach to Design RBF Neural Network Classifiers. Neurocomputing, Elsevier. 

(Aceito) 
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