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Trabalho 2 

Veja os slides com as opções para o Trabalho 2 de Computação Evolutiva.  

- Especifique e desenvolva um algoritmo evolutivo para resolver o problema. 

- Avalie o desempenho dos seus algoritmos para diferentes inicializações e para 

diferentes desafios (por exemplo, labirintos diferentes, imagens diferentes) 

- Realize múltiplas execuções para cada caso (mínimo de 3) 

- Acompanhe o fitness do melhor indivíduo e o fitness médio da população. 

- Realize variações nos operadores de variação e no procedimento de seleção. 

- Se for possível, mostre o comportamento final do melhor indivíduo em algum caso ( 

trajetória do robô, imagem resultante) 

- Discutir e explicar os resultados. 

- Elabore um relatório (formato SBC, artigo coluna única) com as seções de Introdução, 

Metodologia e Resultados. Seu relatório deve ser entregue por email (ver na página 

endereço).  

Veja a seguir o que deve conter cada seção. 

Relatório do Exercício Computacional: 

Introdução: apresente brevemente o contexto de algoritmos evolutivos e o problema.  

Metodologia: descreva seu procedimento experimental e justifique (porque fez suas 

escolhas): 

- descreva ferramentas, linguagem de programação e/ou bibliotecas utilizadas; 

- apresente seu algoritmo evolutivo, indicando a representação (codificação) das 

soluções, a função de fitness, o processo de geração da população inicial, os 

procedimentos de seleção, os procedimentos de variação (operadores genéticos), a 

estratégia para lidar com soluções inválidas (se for o caso) e o critério de parada; 

- descreva as variações de procedimentos e parâmetros realizados no algoritmo, 

justificando suas escolhas;  

- apresente o conjunto de casos de teste utilizados para avaliar seu algoritmo; 

 



Nos Resultados:  

- apresente os resultados em forma de tabela apresentando as condições (variações 

utilizadas) de cada execução do algoritmo para cada caso de teste e seu resultado final 

(médias e desvio padrão da execução em cada condição);  

- discuta a tabela de resultados buscando explicar porque foram obtidos estes 

resultados; 

- escolha algumas das execuções para mostrar a evolução (fitness do melhor indivíduo 

e o fitness médio da população) das soluções ao longo das épocas; 

- discuta estes gráficos buscando explicar o que ocorreu. 

 

 

 

 


