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Resumo 

 

Redes neurais com neurônios baseados em memória RAM (random access memory) são 

caracterizadas por serem implementáveis em hardware e por serem uma opção atraente na 

solução de problemas definidos em espaço de entradas binárias. No entanto, para problemas 

definidos no espaço de entradas reais, existe uma tarefa difícil que é encontrar a representação 

adequada desses valores, sem perder o poder de generalização em tarefas de classificação de 

padrões.  

Este trabalho investiga a utilização de ruído gaussiano aditivo nas variáveis de 

entradas continuas para aumentar o poder de generalização da rede. Dessa forma uma maior 

quantidade de posições de memória pode ser “treinada”, formando uma região de vizinhança 

comum para padrões semelhantes, conhecida como bacia de atração. 

Foram realizadas análises da influência da adição de ruído durante o treinamento do 

n-tuple classifier, que é um tipo de rede booleana, onde se pôde comprovar que o treinamento 

com ruído aumenta o poder de generalização da rede. O desempenho do modelo investigado 

foi comparado com resultados obtidos pela rede neural Multi Layer Perceptron (MLP).  

Para o estudo foram selecionadas quatro bases de dados públicas, três de um 

conhecido benchmark da área e outra de recente competição internacional.  Resultados 

experimentais mostram que o modelo investigado obtém desempenho equivalente ao da rede 

neural MLP para os problemas utilizados. 

 
Palavras chaves: Redes Neurais, Redes Booleana, n-tuple classifier, treinamento com ruído. 
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Abstract 

 

Neural networks with RAM based neurons are characterized by being hardware 

implementable and for being well suited for solving binary-space input problems. However, 

for continuous-space input problems, the task of finding an adequate representation of these 

values without losing the classifier's generalization power proves to be quite difficult. 

This work investigates the use of Gaussian noise in continuous-space inputs to boost 

the network´s generalization power. With this approach a larger quantity of memory 

addressable positions can be “trained”, creating neighborhoods for similar patterns, known as 

basins of attraction. 

Analyses about the influence of the addition of noise during the Boolean network 

training were made and they have proved that the training with Gaussian noise increases the 

n-tuple classifier´s generalization. The performance of the investigated model was compared 

to results obtained by the Multi Layer Perceptron (MLP) Neural network. 

  The experimental data for this study consisted of four public databases, three of 

them obtained from a well known benchmark and the fourth one from a recent international 

data mining competition. Experimental results showed that the investigated model performs 

equivalently to the MLP Neural Network for these problems. 

 

Keywords: Neural network, Boolean network, n-tuple classifier, noisy training.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Caracterização do Problema 

Redes neurais com neurônios baseados em memória RAM (Random Access Memory) 

são bem adequadas para problemas definidos em espaços de entradas binárias. No entanto, 

para problemas definidos no espaço de entradas reais, existe uma tarefa difícil que é encontrar 

a representação adequada desses valores no espaço binário.  

 

O método mais utilizado para codificar valores reais em binários para o treinamento de 

redes booleanas é o CMAC and Gray Coding, proposto por Kolcz e Allinson [Kolcz & 

Allinson 1994]. Neste método, ao transformar uma variável numérica em binária, a 

proximidade entre os valores é mantida no domínio binário através da distância de Hamming, 

uma característica que aumenta o poder de generalização dessas redes. O desempenho obtido 

por esse tipo de codificação é bastante satisfatório [Rohwer & Morciniec 1998], porém requer 

uma grande quantidade de bits por variável numérica [Jorgensen & Linnerberg 1999].  

 

Ding propôs uma codificação de valores numéricos em binários através da inserção de 

ruídos [Ding 1996]. Ele propôs a inserção do ruído gaussiano ainda no domínio contínuo para 

posterior codificação, que pode ser feita em representação binária densa, sem qualquer 

preocupação com relações de distância na vizinhança; apenas com o nível de precisão na 

discretização dos valores contínuos. 

 



Capítulo 1 – Introdução  
 

13 

A utilização de ruídos nos padrões de entradas aumenta o poder de generalização da 

rede, pois uma maior quantidade de posições de memória pode ser “treinada”, formando uma 

região de vizinhança comum para padrões semelhantes, conhecidas como bacias de atração 

[Adeodato 1997]. 

1.2 Motivação 

Há pelo menos duas grandes abordagens para arquiteturas neurais. Uma tenta imitar a 

estrutura física do cérebro armazenando informação no peso das sinapses. Essa abordagem, 

entretanto, é de difícil implementação em hardware. A outra abordagem, por sua vez, tenta 

imitar o processamento do cérebro, porém sem vínculo com a sua estrutura física. O objetivo 

é fazer com que as redes sejam facilmente implementáveis em hardware já disponível no 

mercado, em geral, em memórias RAM (Random Access Memory) dado o seu baixo custo e a 

sua adequação ao propósito. Costuma-se rotular a primeira abordagem como redes neurais 

com peso (das sinapses) e a segunda como redes neurais sem peso, booleanas ou baseadas em 

memória RAM. Apesar da diferença nas abordagens, o princípio e o contexto dos problemas a 

que elas se aplicam são o mesmo (aproximação de funções: regressão e classificação) e 

buscam soluções com base em conceitos estatísticos. 

 

A utilização de redes neurais vem crescendo a cada década nas mais diversas áreas: 

financeira [West 2000], reconhecimento de voz para sistemas de segurança [Clarkson et al. 

2001] e predição de falhas em links de redes ópticas [Goncalves et al. 2004]. No entanto, a 

maioria dessas soluções utiliza redes neurais com peso, o que exige a utilização de um 

computador executando um software simulador de redes neurais.  

 

Inicialmente quando foram pesquisadas as redes booleanas tinham uma forte 

motivação por serem facilmente implementáveis em hardware e devido às limitações dos 

computadores da época, como memória e processador essa abordagem era bastante atraente. 

Porém com os avanços tecnológicos, esse tipo de rede perdeu muito de sua atratividade. 

Atualmente, um mercado parece bastante promissor para essa abordagem, que são os sistemas 

embarcados. Um sistema embarcado, ou sistema embutido, é um sistema micro processado no 

qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que 

ele controla. Diferente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, um 
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sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas pré-definidas, geralmente com requisitos 

específicos. Como as redes booleanas são facilmente implementáveis em chip de memórias, 

elas podem ser muito úteis para colocar inteligência em sistemas embarcados. A utilização de 

sistemas embarcados vem crescendo nas mais diversas áreas, exemplos: equipamentos de 

redes de computadores, como roteadores, hubs, switches e Impressoras.  Eletrodomésticos, 

como fornos microondas e máquinas de lavar. A partir desse novo nicho surgiu a motivação 

para pesquisar formas de melhorar o desempenho das redes sem peso. 

 

Os modelos neurais booleanos possuem características interessantes, como 

mencionado anteriormente, no entanto, por terem sido concebidos apenas para variáveis 

binárias, possuem dificuldades quando aplicados em problemas que possuem variáveis de 

entradas numéricas. O principal problema quando se transforma a variável numérica em 

binárias é o baixo poder de generalização do sistema.  

1.3 Objetivo Geral 

Esta dissertação tem como objetivo investigar o desempenho de uma rede neural com 

neurônios baseados em RAM, o n-tuple classifier, com inserção de ruído gaussiano aditivo 

nas variáveis de entradas numéricas durante o treinamento, para aumentar o poder de 

generalização da rede em problemas de classificação binária, tendo em vista que poucos 

trabalhos investigativos sobre essa abordagem foram encontrados na literatura. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

• Desenvolver um simulador para treinamento do n-tuple classifier com adição de ruído, 

tendo em vista que não existem tais simuladores disponíveis. 

 

• Analisar a influência da adição de ruídos durante o treinamento na rede booleana 

comparando o seu desempenho com o treinamento sem ruído, bem como a influência 

do nível de ruído no poder de generalização da rede.  
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• Avaliar o desempenho do modelo investigado comparando seus resultados com a rede 

Multi Layer Perceptron (MLP), que é a rede neural mais popular e referencia em 

problemas de classificação de padrões.  

 

1.5 Organização da Dissertação 

O conteúdo seguinte deste documento foi dividido em seis outros Capítulos. No 

Capítulo 2, é fornecida uma explanação geral sobre redes neurais, área de concentração deste 

trabalho.  

 

No Capítulo 3, é descrito o neurônio RAM, que é a base de todos os modelos baseados 

em RAM, e as principais redes neurais sem peso, seguindo um aspecto histórico.  No final 

deste Capítulo é realizada uma breve descrição da rede MLP  utilizada na comparação com o 

modelo investigado.  

 

No Capítulo 4, é feita uma análise da influência da inserção de ruídos gaussianos nas 

variáveis de entradas numéricas durante o treinamento da rede booleana, classificador de n-

tuplas.  

 

No Capítulo 5, é feito um detalhamento da metodologia experimental utilizada para 

fazer a comparação entre os modelos, assim como a justificativa e explicação das métricas de 

avaliação de desempenho escolhidas. 

 

No Capítulo 6, são apresentados os resultados obtidos pelos dois classificadores nos 

quatro problemas de classificação binária selecionados para o estudo. Todos os problemas são 

referentes a bases de dados públicas, sendo três de um popular benchmark de redes neurais e 

um de recente competição internacional. 

 

No Capítulo 7, são apresentas as conclusões e também são expostas algumas idéias 

que podem ser exploradas em possíveis trabalhos futuros. 

 
 

 



Capítulo 2 

Redes Neurais  

2.1 Introdução 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais inspirados no cérebro 

humano e são geralmente constituídas por um número de elementos de processamento 

(neurônios artificiais) conectados entre si. 

 

A motivação inicial do estudo de redes neurais foi a de simular o comportamento do 

cérebro humano para realizar tarefas complexas, como por exemplo: reconhecimento de 

padrões, classificação, previsão, otimização e controle motor. 

 

Computação neural é o estudo de redes de unidades de processamento adaptáveis que 

através de um processo de aprendizado, a partir de exemplos, armazena o conhecimento e o 

torna disponível para uso [Aleksander & Morton 1995].  

 

Na literatura [Anderson 1995] [Müller et al. 1995] [Tafner et al. 1995] uma grande 

variedade de definições sobre RNA pode ser encontrada, no entanto a maioria converge nas 

características que esses sistemas inteligentes devem possuir, que são: 

 

• Constituídos por unidades de processamento (neurônios) 

• Capacidade de aprender através de exemplos 

• Poder de generalização 
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2.2 Elementos fundamentais 

Abaixo são listados os elementos fundamentais de uma rede neural artificial. 

2.2.1 Unidade de processamento (Neurônio) 

São responsáveis por receber um conjunto de entradas, computar uma função sobre as 

entradas e enviar a saída. A Figura 2.1 ilustra esse processo. 

 

 

Figura 2.1 - Estrutura geral de uma rede neural 

 

2.2.2 Conexões (Pesos) 

As conexões definem como os neurônios de uma rede estão conectados. No modelo de 

RNA com pesos, essas conexões possuem um valor de ponderação ou peso associado a ela, 

sendo assim o conhecimento do sistema é armazenado nestas conexões. Nas RNA chamadas 

sem peso o valor das conexões é constante e igual a um, e o conhecimento do sistema é 

armazenado no próprio neurônio. 

2.2.3 Topologia 

A topologia define como os neurônios estão distribuídos em uma RNA, sendo 

classificadas pelo número de camadas e pelo arranjo das conexões. Quanto ao número de 

camadas elas podem ser classificadas como uma camada, exemplo dos primeiros modelos 

ADALINE [Widrow & Hoff 1960] e PERCEPTRON [Rosenblatt 1958], ou múltiplas camadas, 

exemplo do MLP. Com relação aos arranjos das conexões elas podem ser classificadas como 
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feedforward, sinais seguem em uma única direção, ou recorrentes, possuem conexões ligando 

a saída da rede à sua entrada. 

2.3 Algoritmos de aprendizagem 

Aprendizado em computação neural é a capacidade de aprender a participar de seu 

ambiente e melhorar sua performance com o tempo. É o processo pelo qual os parâmetros de 

uma rede neural são ajustados, através de uma forma continuada de estímulos pelo ambiente 

em que a rede está operando [Haykin 1994].  

 

Aprender as respostas desejadas a partir de um conjunto de exemplos é uma 

propriedade vital em redes neurais artificiais. Isso contrasta com muitos outros aproximadores 

em computação, nos quais um algoritmo ou regra é usado para armazenar o conhecimento.  

 

No campo da computação neural existem três paradigmas de aprendizado: 

supervisionado, por reforço e não supervisionado: 

 

2.3.1 Supervisionado 

É chamado de aprendizado supervisionado porque a entrada e a saída desejada são 

fornecidas por um supervisor (professor / externo). O objetivo desse aprendizado é ajustar os 

parâmetros da rede de forma a encontrar uma ligação entre os pares de entrada e saída [Hecht-

Nielsen 1990]. A Figura 2.2 ilustra esta abordagem. Os parâmetros da rede são ajustados pela 

combinação do sinal de entrada com um sinal de erro, que é a diferença entre a saída desejada 

e a fornecida pela rede. 
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Figura 2.2 - Aprendizado supervisionado 

 

2.3.2 Por reforço 

O aprendizado por reforço pode ser visto como caso particular do aprendizado 

supervisionado. A principal diferença é que no aprendizado por reforço o único feedback 

fornecido a rede é se a resposta está correta ou não. Neste paradigma não é fornecida a rede a 

resposta exata para o padrão de entrada e sim um sinal de reforço [Kaelbling et al. 1996].  

 

2.3.3 Não supervisionado 

No processo de aprendizagem não-supervisionada ou auto-organizada, não existe um 

supervisor para avaliar o desempenho da rede em relação ao conjunto de treinamento (Figura 

2.3), ou seja, os dados são não-rotulados. A rede se adapta a regularidades estatísticas dos 

dados de entrada, desenvolvendo a habilidade de criar representações internas para codificar 

características da entrada e, assim, gerar novas classes automaticamente [Lingras 1996]. 

Geralmente os algoritmos auto-organizados utilizam aprendizagem competitiva. 

 

Na aprendizagem competitiva, os neurônios de saída da rede competem entre si para 

se tornarem ativos. Um único neurônio de saída é ativado a cada iteração. Esta característica 

torna o algoritmo apropriado para descobrir características estatísticas salientes, que podem 

ser utilizadas para classificar um conjunto de padrões de entrada. 
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Cada neurônio aprende a se especializar em grupos (ou clusters) de padrões similares, 

tornando-se detectores de características para diferentes classes de padrões de entrada. 

 

 

 

Figura 2.3 - Aprendizado não supervisionado 

 

2.4 Poder de generalização 

Diz-se que uma RNA possui uma boa generalização quando sua predição é correta em 

dados que não foram utilizados no treinamento da rede. Para problemas com poucos exemplos 

disponíveis pode ocorrer uma super especialização do modelo nos dados de treinamento e 

com isso o classificador pode perder sua capacidade de generalizar. Esse fenômeno é 

conhecido como overfitting. Duas formas eficientes de eliminar o overfitting são: 

regularização e adição de ruídos durante o treinamento. 

 
 

Regularização 
 
 

A regularização baseia-se no controle dos valores dos pesos das conexões da rede para 

obtenção de uma boa generalização. A estratégia é acrescentar uma penalidade à função de 

erro de modo a reduzir os pesos das conexões, em particular, as mais expressivas, visto que 

estas prejudicam o processo de generalização [Tikhonov & Arsenin 1977]. 
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Adição de Ruído 
 

 

Esta técnica consiste na inserção de ruído aditivo aos padrões de entrada do conjunto 

de treinamento. Desta forma, é esperado que a tarefa de aprendizagem da rede seja 

dificultada, diminuindo a possibilidade da ocorrência de overfitting.  A inserção de ruído nas 

entradas pode ser interpretada de outra maneira. Qualitativamente, a geração de versões 

corrompidas das entradas originais, sem alteração das saídas desejadas associadas, pode 

significar que, para padrões de entrada similares, a saída sofrerá pouca ou nenhuma alteração, 

o que é equivalente a supor que a função a ser aproximada apresenta um determinado grau de 

suavidade, conforme assumido na teoria de regularização de Tikhonov. A relação existente 

entre o treinamento com inserção de ruído e a teoria de regularização pode ser encontrada em 

[Bishop 1995]. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Redes booleanas e Multi Layer 

Perceptron (MLP)  

Neste Capítulo serão descritos os principais neurônios booleanos, juntamente com as 

arquiteturas neurais que eles utilizavam, seguindo um aspecto histórico.  No final deste Capítulo 

será feita uma breve descrição da rede MLP, que será utilizada na comparação com o modelo 

investigado. 

3.1 Neurônios booleanos 

3.1.1 Neurônio RAM 

Em 1965, Aleksander [Aleksander 1965] apresentou o uso de memórias de 

computador como neurônios. O SLAM (Stored Logic Adaptive Microcircuit) foi o primeiro 

modelo de neurônio baseado em memória. Este neurônio apresentava baixa flexibilidade de 

treinamento, por ser implementável em memórias ROM (read only memory) apenas uma 

escrita era permitida. Com o desenvolvimento e popularização das memórias de computador 

do tipo RAMs (Random Access Memory) Aleksander adaptou e evoluiu o SLAM para o 

neurônio RAM [Aleksander 1971]. 

 

A memória RAM é considerada de "acesso aleatório" porque é possível acessar 

diretamente qualquer célula da memória. Uma maneira fácil de descrever o neurônio RAM é 
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fazendo uma analogia com o chip RAM onde ele pode ser implementado. O chip RAM é 

descrito no próximo parágrafo e o neurônio RAM no seguinte.  

 

Em um chip RAM, o vetor de entrada binária de n-bit (X = {x1, x2,..., xn}) é 

apresentado ao terminal de endereços (I = {i1, i2,..., in}) para acessar um dos 2n endereços de 

memória. 

 

Por analogia, em um neurônio RAM o padrão de entrada é um vetor de entradas 

binárias de n-bits ( X  =  {x1, x2,..., xn} ). O padrão (I = {i1, i2, ..., in}) é apresentado ao 

neurônio de entrada acessando uma das 2n posições de memória onde um bit da informação 

(αi) é armazenado. O número de entradas por neurônios é um importante parâmetro também 

chamado de fan-in. A Tabela 3.1 exemplifica as posições de memória e o endereçamento de 

um neurônio RAM de 2 bits. 

 

Tabela 3.1 - Neurônio RAM 

Posição Endereço Conteúdo 
1 0 0 α1 

2 0 1 α2 

3 1 0 α3 

4 1 1 α4 

 
 

O neurônio do tipo RAM possui dois estados operacionais: o estado de aprendizado, 

onde o neurônio recebe o valor desejado no terminal de ensino e armazena este valor na célula 

endereçada, e o estado de utilização, no qual o neurônio coloca o conteúdo da célula 

endereçada pelo padrão de entrada no terminal de saída [Aleksander & Stonham 1979]. A 

função de saída é dada por: αi = 1, se e somente se o valor da célula endereçada é 1, ou αi = 

0, se e somente se valor da célula endereçada é zero. 

 

No início do treinamento de um neurônio RAM suas posições são inicializadas com 

zero e seu treinamento consiste em escrever '1' na posição endereçada. Esse neurônio pode ser 

visto como uma tabela verdade, neste sentido ele pode implementar qualquer função do seu 

espaço de entrada, o que é uma vantagem em relação ao neurônio McCulloch-Pitts que, 

isoladamente, pode apenas implementar funções linearmente separáveis de sua entrada. Por 

essa mesma razão o conteúdo dos seus endereços são independentes, não importando o quão 
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próximo eles estejam em termos da distância de hamming, conseqüentemente comprometendo 

o poder de generalização do neurônio. A generalização é uma característica essencial dos 

modelos neurais.  

 

As características desfavoráveis do neurônio RAM são: 

 

� Baixa generalização 

� Saturação rápida 

� Não identificação dos endereços treinados com zero, ou seja, ao final do treinamento 

não é possível distinguir quando valores zeros armazenados nas posições de memórias 

são resultados do treinamento ou se apenas constituem os valores utilizados na 

inicialização da rede. 

 

3.1.2 PLN (Probabilistic Logic Node) 

Kan e Aleksander propuseram o PLN (Probabilistc Logic Node) [Kan & Aleksander 

1987]. Neste modelo, o endereço de cada neurônio RAM pode assumir três valores: “0”, “1” 

ou um valor indefinido (representado por “u”). Este último indica a incerteza da resposta, 

fazendo o neurônio produzir uma saída binária com 50% de chance de ser 1. Antes do 

treinamento, todos os valores de memórias são iniciados com o valor indefinido, indicando a 

ignorância inicial da rede. Após o treinamento, é esperado que os valores das posições 

endereçadas sejam “0” ou “1”. A partir do probabilistic logic node surgiram outros neurônios 

independentes, como o multi valorado PLN (MPLN) [Myers & Aleksander 1988], o pRAM 

(probabilistic RAM) [Gorse & Taylor 1988] e o GSN (Goal Seeking Neuron) [Filho 1990].  

 

O MPLN (multi-valorado PLN) é uma extensão natural do PLN, ele basicamente 

expande o conceito de conteúdo probabilístico, introduzido pelo PLN. Em um neurônio 

MPLN o conteúdo de memória pode assumir muitos valores discretos. Em um escopo mais 

geral, o neurônio PLN pode ser visto como um neurônio MPLN limitado a assumir três 

valores. 
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As principais vantagens do neurônio PLN em relação ao neurônio RAM são: 

 

� Fácil identificação dos bits já treinados 

� Maior poder de generalização 

� Requisição de menor número de neurônios, devido à abordagem não determinística. 

 

3.1.3 pRAM (Probabilistc RAM) 

O pRAM é uma extensão biologicamente inspirada a partir do PLN, foi concebido 

para modelar o ruído das conexões neurais, este modelo foi proposto por Taylor no final da 

década de 80. No pRAM, a posição de memória dos neurônios armazena valores contínuos no 

intervalo de 0 a 1, esses valores armazenados indicam a probabilidade de disparo do neurônio 

[Gorse & Taylor 1988]. Uma das vantagens de armazenar valores contínuos nos endereços de 

memória é possibilitar uma maior opção de algoritmos de aprendizado usado no treinamento 

da rede. 

 

3.1.4 Neurônio GSN (Goal Seeking Neuron) 

O GSN (goal seeking neuron) foi desenvolvido a partir do neurônio PLN, com o 

objetivo de prevenir a destruição da informação anteriormente salva. Assim como o PLN, o 

GSN é baseado em um elemento de memória de acesso aleatório, onde os endereços de 

entrada armazenam células que contêm valores do conjunto {0,1,u}, onde u é o valor 

indefinido, assim como no treinamento das redes PLN, cada neurônio tem suas células 

inicializadas com o valor “u” no inicio do treinamento [Filho 1990]. 

 

Em contraste com o PLN, o GSN pode receber e produzir todos os três valores, ao 

invés de ter que fazer uma escolha arbitrária quando uma célula com valor indefinido é 

acessada [Filho et al. 1991]. Conseqüentemente, o GSN pode endereçar um conjunto de 

células ao invés de um único endereço. O GSN possui três diferentes estados de operação: 

 

1. Estado de validação: o objetivo neste estado é verificar se um novo padrão pode ser 

aprendido sem destruir o conhecimento anteriormente adquirido. Um valor indefinido, 
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como saída, neste estado, indica que a rede pode aprender qualquer saída desejada. 

Uma saída definida (0 ou 1) indica que a rede somente poderá aprender o padrão, se a 

saída desejada para o mesmo for igual à saída produzida pela rede; 

2. Estado de aprendizagem: Neste estado o objetivo de cada neurônio é aprender a saída 

desejada com um endereço que já armazene um valor apropriado, caso contrário, uma 

célula com valor indefinido do conteúdo endereçado, é usada para armazenar a saída 

desejada; 

3. Estado de reconhecimento: O objetivo neste estado é produzir o valor binário de maior 

ocorrência no conjunto endereçado. Se o número de uns (1) no conteúdo endereçado é 

maior que número de zeros (0), então o neurônio produz um (1). 

3.2 Arquiteturas das redes booleanas 

3.2.1 n-tuple classifier 

O primeiro trabalho na área de redes booleanas, atualmente denominado “RAM-based 

neural networks” é de 1959 [Bledsoe & Browning 1959]. Neste trabalho, Bledsoe e Browning 

propuseram o classificador de n-tuplas como um sistema adaptável capaz de classificar 

informações binárias. No entanto, o sistema não se tornou popular, devido ao elevado custo de 

hardware na época. A popularização apenas veio quando Igor Aleksander construiu o 

WISARD (WIlkie, Stonham and Aleksander’s Recognition Device), que é uma implementação 

em hardware do classificador de n-tuplas [Aleksander et al. 1984]. 

 

O n-tuple classifier mostrou-se bem adequado para resolver o problema de baixa 

generalização do neurônio RAM.  Mesmo sendo capaz de aprender e reconhecer padrões, o 

neurônio RAM não provê generalização, reconhece apenas padrões idênticos aos previamente 

treinados [Braga et al. 2000]. Para superar essa limitação, o espaço de entrada foi decomposto 

em n subespaços (n-tuplas) e um conjunto de neurônios pode ser organizado numa estrutura 

reconhecedora de classes, chamada discriminador. Cada discriminador corresponde a uma 

classe em um problema de classificação. Cada discriminador é treinado apenas com exemplos 

da classe a qual ele está associado. 
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Em um discriminador, cada neurônio é responsável pelo aprendizado e reconhecimento 

de um subconjunto dos bits da entrada original (tupla); a atribuição desses subpadrões a seus 

respectivos neurônios é feita por um mapeamento bits-neurônios fixo, usado tanto na fase de 

treinamento quanto no reconhecimento de padrões. A seguir serão apresentadas em detalhes 

as fases de treinamento e utilização dessa rede. 

 

Fase de treinamento 
 

No inicio do treinamento todas as posições de memórias são inicializadas com zero. O 

treinamento consiste em escrever 1 nas posições endereçadas por cada neurônio. O 

treinamento é rápido por ser one short learning, os padrões são apresentados apenas uma 

única vez a rede. A Figura 3.1 ilustra a estrutura de uma rede com dois discriminadores de um 

padrão com nove bits de entrada. 

 

 

 

Figura 3.1 - Estrutura do n-tuple classifier 
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As Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 ilustram o conteúdo dos neurônios atualizados após a fase de 
aprendizagem. 
 

Tabela 3.2 - Conteúdo do neurônio 1 

Posição Endereço Conteúdo 
1 000 0 
2 001 0 
3 010 0 
4 011 0 
5 100 0 
6 101 1 
7 110 0 
8 111 0 

 
 

Tabela 3.3 - Conteúdo do neurônio 2 

Posição Endereço Conteúdo 
1 000 0 
2 001 0 
3 010 1 
4 011 0 
5 100 0 
6 101 1 
7 110 0 
8 111 0 

 

Tabela 3.4 - Conteúdo do neurônio 3 

Posição Endereço Conteúdo 
1 000 0 
2 001 0 
3 010 0 
4 011 0 
5 100 0 
6 101 1 
7 110 0 
8 111 0 

 

 

Fase de utilização 
 
 

O padrão é apresentado à rede. Cada subconjunto do padrão é endereçado a um neurônio 

de cada discriminador. O reconhecimento de uma entrada consiste na soma das saídas das 

RAMs. Desta forma a rede é um vetor de discriminadores, cada um representando uma classe 

distinta, juntamente com uma função de comparação de classes. Essa função geralmente é a 

função de máximo (retorna o rótulo associado ao discriminador que apresentou a maior 

saída). A Figura 3.2 ilustra a fase de utilização. 
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Figura 3.2 - Fase de utilização 

3.2.2 Arquitetura piramidal 

As redes boolenas que utilizam os neurônios PLN, pRAM e GSN normalmente possuem 

uma arquitetura piramidal. Esta pirâmide, ou árvore, é uma estrutura hierárquica composta por 

camadas de neurônios. Um neurônio de uma camada é conectado a somente um neurônio da 

camada posterior. Assim como na arquitetura do n-tuple classifier, o espaço de entrada é 

decomposto em tuplas, porém coberto apenas uma vez e conjugado por neurônios das 

camadas seguintes em vez do somador. Um exemplo de pirâmide pode ser visto na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Arquitetura piramidal 
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3.2 Trabalhos recentes 

Os trabalhos mais recentes na área de redes neurais sem peso são de aplicações. 

Dentre as aplicações destacam-se as pesquisas na área de reconhecimento de imagem, como 

os trabalhos de reconhecimento de face [Hoque & Fairhurst 2000], reconhecimento de 

caracteres manuscritos [Sirlantzis et al. 2003] e autenticação biométrica [Yong et al. 2004]. 

Em 2005, Argüelles mostra a alta velocidade de aprendizagem e a fácil aplicação dessas redes 

em tarefas de reconhecimento de padrões e classificação [Argüelles et al. 2005]. 

3.3 Redes Multi Layer Perceptron (MLP) 

Dentre as redes neurais artificiais, certamente as mais populares são as redes Multi 

layer Perceptron (MLP) [Rumelhart & McClelland 1986] [Beale & Jackson 1994] [Haykin 

1994]. Essas redes são constituídas por unidades de processamento simples que possuem 

funcionalidades semelhantes àquelas apresentadas pelos neurônios biológicos do cérebro 

humano. 

 

Redes MLP típicas são formadas por uma camada de entrada, uma camada de saída e 

n camadas escondidas (dispostas entre as duas primeiras), onde todos os neurônios de uma 

camada são completamente conectados com todos os neurônios da camada precedente.  

 

O método de treinamento mais popular para redes do tipo MLP é o algoritmo de retro-

propagação do erro (error backpropagation algorithm) [Rumelhart et al. 1986] e seus 

variantes [Blue & Grother 1992] [Møller 1993]. O algoritmo de retro-propagação do erro é 

baseado na regra delta proposta por Widrow e Hoff [Widrow & Hoff 1960]. E é por este 

motivo que muitos o conhecem também como regra delta generalizada. 

 

A retro-propagação é constituída por computações em duas distintas direções ao longo 

da estrutura da rede neural: na direção forward e na direção backward. Na passagem forward, 

as saídas para um padrão específico de entrada são calculadas e o erro das unidades de saída é 

determinado [Beale & Jackson 1994]. Na passagem backward, os valores das unidades de 

saída são usados para realizar modificações nos valores dos pesos de forma proporcional ao 

erro observado.  



Capítulo 3 – Redes booleanas e Multi Layer Perceptron (MLP) 31 

 

Uma passagem forward e uma passagem backward são realizadas para cada par de 

entradas e saída de cada exemplo. E é exatamente a combinação destas duas passagens para 

todos os exemplos que constitui um ciclo de treinamento. Muitos ciclos são normalmente 

necessários para treinar uma rede MLP. O treinamento é usualmente interrompido quando é 

alcançado um erro suficientemente baixo ou um número máximo de ciclos. 



 

Capítulo 4 

Treinamento com ruídos em redes 

neurais sem peso 

 

Como descrito no Capítulo anterior, neurônios baseados em memória RAM são bem 

adequados para problemas definidos em espaços de entradas binárias. Para problemas 

definidos no espaço de entradas reais, no entanto, existe uma tarefa difícil que é encontrar a 

representação adequada desses valores no espaço binário. A transformação dos dados envolve 

dois passos: discretização dos dados e binarização. Discretização é o processo de converter 

valores contínuos em um número finito de valores discretos. Esse processo introduz um erro 

chamado de erro de quantização. A binarização é a transformação desse valor discreto em 

binário. 

 

O método mais utilizado para codificar valores reais em binários para o treinamento de 

redes booleanas é o CMAC and Gray coding, proposto por Allinson e Kolcz (1994). Neste 

método, ao transformar uma variável numérica em binária, a proximidade entre os valores é 

mantida no domínio binário através da distância de Hamming, uma característica que aumenta 

o poder de generalização dessas redes. O desempenho obtido por esse tipo de codificação é 

bastante satisfatório [Rohwer & Morciniec 1998], no entanto, requer uma grande quantidade 

de bits por variáveis numéricas [Linnerberg & Jorgensen 1999]. No estudo de Rohwer e 

Morciniec foram utilizados 40 bits para representar uma variável numérica. 
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Em 1996 Ding propôs uma codificação de valores numéricos em binários através da 

inserção de ruído gaussiano aditivo [Ding 1996]. Ele propôs a inserção do ruído gaussiano 

ainda no domínio contínuo para posterior codificação, que pode ser feita em representação 

binária densa, sem qualquer preocupação com relações de distância na vizinhança; apenas 

com o nível de precisão na discretização dos valores contínuos. 

 

A utilização de ruído nos padrões de entradas aumenta o poder de generalização da rede, 

pois uma maior quantidade de posições de memória pode ser “treinada”, formando uma região de 

vizinhança comum para padrões semelhantes, conhecida como bacias de atração [Adeodato 

1997]. Esta dissertação investiga o desempenho desse tipo de codificação em bases de dados reais, 

tendo em vista que poucos trabalhos investigativos sobre essa codificação foram encontrados na 

literatura. 

 

4.1 Modelo investigado 

O modelo RAM utilizado para investigar o desempenho da codificação com ruído 

gaussiano foi o n-tuple classifier [Bledsoe & Browning 1959] com algumas adaptações. Esse 

modelo foi escolhido por ser o mais conhecido da abordagem de redes neurais sem peso. 

Abaixo é descrito em detalhes o algoritmo utilizado. 

 

� Passo1 

A fase inicial é a definição da topologia da rede e a configuração dos parâmetros 

de treinamento. Como os problemas escolhidos são de classificação binária, a rede 

sempre terá dois discriminadores, porém será necessária para definição da 

topologia: a quantidade de bits que cada neurônio poderá endereçar, por quantos 

neurônios cada bit será observado (também chamado de cobertura) e a quantidade 

de bits em que cada variável numérica será codificada. Os parâmetros de 

treinamento que deverão ser informados são: número de épocas, que é a 

quantidade de vezes que o conjunto de treinamento será apresentado para 

construção do modelo, e o percentual de ruído gaussiano que será adicionado nas 

variáveis de entrada numérica durante o treinamento. 
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� Passo2 

Leitura dos padrões de treinamento. Os padrões de treinamento devem ser todos 

numéricos dentro do intervalo [0, 1] e, ou binários com valores 0 ou 1; 

 

� Passo3 

Separação dos padrões originais de treinamento em dois grupos: classe positiva e 

classe negativa. O critério utilizado para fazer a separação é a variável alvo, que só 

deve possuir dois valores distintos (0 ou 1); 

 

� Passo4 

O treinamento da rede é feito de forma iterativa pelo número de épocas. Em cada 

época os grupos de padrões são apresentados aos seus respectivos discriminadores. 

A seguir serão descritas em detalhes todas as tarefas que são realizadas em uma 

época para cada discriminador. A Figura 4.1 descreve o processo de treinamento 

da rede descrito no item a. 

a. Para cada padrão do conjunto de treinamento faça: 

i. Adição de ruídos gaussianos para as variáveis de entrada numéricas 

e discretização/binarização deste valor; 

ii.  Leitura dos bits do padrão; 

iii.  Atualização da probabilidade de disparo para o endereço de 

memória acessado no item ii; 

iv. Retornar ao item i até que todos os padrões tenham sidos 

apresentados. 

 

Figura 4.1 - Treinamento de um neurônio 
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A função geradora de ruído gaussiano utilizada durante o treinamento é descrita abaixo: 
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Onde µ é a média, σ é a variância e µi é um número aleatório gerado de acordo com uma 

distribuição uniforme entre 0 e 1. 

 

Com o objetivo de validar a rotina de geração de ruído gaussiano utilizada no 

treinamento dos neurônios, foi gerada uma amostra com 10.000 elementos.  A Figura 4.2 

exibe a distribuição de freqüência dessa distribuição. 

 

 

Figura 4.2 - Distribuição de freqüência gerada pela rotina de geração de ruídos 

gaussianos 

 

 

Para assegurar que a amostra gerada pertence à família da distribuição normal um 

gráfico quantil-quantil (Q-Q Plot) foi elaborado. Como o gráfico observado na Figura 4.3 é 

linear, pode-se afirmar que a amostra corresponde à distribuição teórica, conforme descrito 

em [Jain 2000]. 
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Figura 4.3 - Gráfico quantil-quantil 

4.2 Análise da influência do ruído gaussiano 

Com o objetivo de obter uma melhor análise da influência da adição de ruído 

gaussiano nas variáveis de entrada durante o treinamento da rede boolena, foram treinadas 

duas redes, uma com ruído e outra sem ruído. Para o estudo utilizou-se um repositório de 

dados público do projeto European Community ESPIRIT, o projeto STATLOG, que foi 

desenvolvido para comparar e avaliar algoritmos de classificação. Esses dados são descritos 

em detalhes por Michie e colegas [Michie et al. 1994]. A base de dados selecionada foi a de 

crédito, que trata de um problema de classificação binária para concessão de crédito. 

 

Codificação dos dados 

 

Os dados disponibilizados pelo STATLOG já estão codificados para o treinamento de 

uma rede neural. A base de dados disponível possui as características descritas na Tabela 4.1 e 

na Figura 4.4. 
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Tabela 4.1 - Informações sobre os dados codificados do STATLOG 

Total de registros disponíveis 1000 
Total de atributos de entrada 20 

-Numérico 10 
-Binário 10 

 

Percentual das classes - STATLOG
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Figura 4.4 - Percentual das classes para o problema de crédito do STATLOG 

 

A base de dados foi dividida de forma aleatória e estratificada em dois arquivos 

disjuntos: treinamento e teste, com as seguintes proporções: 75% e 25% respectivamente.  

Somente as variáveis numéricas foram consideradas nesta análise. Foram utilizados 5 bits 

para representar cada variável numérica, que equivale a 25=32 níveis de discretização. A 

topologia da rede utilizada foi: 10 bits por neurônio e uma cobertura, essa topologia foi 

escolhida com base no estudo de Rohwer e Morciniec [Rohwer & Morciniec 1998]. O 

conjunto de treinamento e teste são os mesmos para os dois modelos. A seguir serão 

apresentadas duas avaliações: uma em relação ao treinamento e outra em relação ao teste. 

 

Avaliação dos endereços acessados pelo conjunto de treinamento 

 

A utilização de ruídos nas variáveis de entradas numéricas durante o treinamento 

aumentou a quantidade de endereços acessados em 263%, o que aumenta a chance de um 

padrão desconhecido acessar um endereço já treinado, aumentando assim o poder de 
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generalização da rede. As Tabelas 4.2 e 4.3 exibem as informações de acessos dos dois 

treinamentos. 

Tabela 4.2 - Endereços acessados no treinamento sem ruído 

Total de endereços da rede  6.144 
Total de endereços acessados  1.221 
Total de endereços não acessados  4.923 
Percentual de endereços acessados  19,87% 
Percentual de endereços não acessados  80,03% 

 

Tabela 4.3 - Endereços acessados no treinamento com ruído 

Total de endereços da rede 6.144 
Total de endereços acessados 3.339 
Total de endereços não acessados 2.805 
Percentual de endereços acessados 54,34% 
Percentual de endereços não acessados 45,65% 

 

Avaliação dos endereços acessados pelo conjunto de teste 

 

Para a rede treinada sem ruído o conjunto de teste acessou 695 endereços de memória. 

Desses, 529 também foram acessados durante o treinamento, ou seja, 76.11% dos endereços 

acessados pelo conjunto de teste haviam sido acessados pelo conjunto de treinamento. 

Aplicando-se o mesmo conjunto de teste para o modelo treinado com ruído, esse percentual 

aumenta para 97.35%. As Tabelas 4.4 e 4.5 exibem as informações de acessos do conjunto de 

teste para os dois modelos. 

 

Tabela 4.4 - Endereços acessados pelo conjunto de teste para o modelo sem ruído 

Total de endereços acessados 695 
Total de endereços que haviam sido 
acessados no treinamento 529 
Total de endereços que não foram 
acessados no treinamento 166 
Percentual de endereços que haviam 
sido acessados no treinamento 76.11% 
Percentual de endereços que não foram 
acessados no treinamento 23.89% 

 

Tabela 4.5 - Endereços acessados pelo conjunto de teste para o modelo com ruído 

Total de endereços acessados 642 
Total de endereços que haviam sido 
acessados no treinamento 625 
Total de endereços que não foram 
acessados no treinamento 17 
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Percentual de endereços que haviam 
sido acessados no treinamento 97.35% 
Percentual de endereços que não foram 
acessados no treinamento 2.65% 

 

 

Outra análise realizada foi em relação à influência do nível de ruído inserido durante o 

treinamento da rede. Para este estudo foram realizados dez experimentos, um sem inserção de 

ruído e nove variando o nível de ruído de forma linear, utilizando a mesma base de dados da 

análise anterior. O conjunto de teste foi avaliado em cada experimento através da área sob a 

curva ROC (Receiver Opeating Characteristic), que é uma métrica amplamente utilizada em 

avaliação de desempenho de sistemas para problemas de classificação binária. Quanto maior 

essa métrica melhor a performance do sistema, como será descrito em detalhes no próximo 

Capítulo. Cada experimento foi repetido dez vezes para obtenção de estatísticas mais 

confiáveis. A Tabela 4.6 exibe a configuração dos experimentos. 

Tabela 4.6 - Configuração dos experimentos 

Experimento Nível de ruído 

1 0.00 

2 0.05 

3 0.10 

4 0.15 

5 0.20 

6 0.25 

7 0.30 

8 0.35 

9 0.40 

10 0.45 

 

À medida que o nível de ruído aumenta, aumenta também o desempenho do sistema, 

atinge o ponto de máximo desempenho e começa a degradar como pode ser observado na 

Figura 4.5. Esse comportamento é esperado porque o nível de ruído pequeno gera bacia de 

atração em torno dos padrões semelhantes. Por outro lado, alto nível de ruído faz com que o 

valor gerado dependa mais do ruído que do padrão, tornando todas as entradas equivalentes. 

Quando comparado o desempenho do treinamento com ruído em relação ao treinamento sem 

ruído, observa-se que a abordagem com ruído pode aumentar o desempenho do sistema em 

até 10%, de 0.72000 para 0.07854. 
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Figura 4.5 - Área sobre a curva ROC em relação ao nível de ruído inserido durante o 

treinamento da rede 

 

Outro ponto interessante que pode ser observado é que a instabilidade do modelo é 

diretamente proporcional ao aumento do nível de ruído, como pode ser observado na Figura 

4.6 que exibe o desvio padrão da área sobre a ROC pelo nível de ruído. A instabilidade é 

caracterizada pelo aumento do desvio padrão no desempenho do modelo. 
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Figura 4.6 - Desvio padrão da área sobre a curva ROC por nível de ruído 
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4.3 Simulador desenvolvido 

Tendo em vista a não existência de simuladores disponíveis para redes neurais do tipo 

RAM, foi desenvolvido um simulador para essa rede. A ferramenta foi desenvolvida em 

Delphi 2006. Abaixo uma breve descrição dos passos necessários para simulação do modelo. 

 

Passo 1 – Importação 

 

Neste passo é feita a importação dos dados, a verificação dos tipos das variáveis e o 

cálculo do desvio padrão das variáveis contínuas. O arquivo esperado como entrada deve 

possuir apenas variáveis contínuas ou binárias. A Figura 4.7 exibe a tela de importação do 

sistema. 

 

 
Figura 4.7 - Tela de importação 
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Passo 2 – Codificação 

 

 

 Este passo é responsável pela codificação do arquivo de entradas. Como mencionado 

anteriormente, na descrição do modelo, uma rede do tipo RAM aceita apenas valores binários 

como entradas. Assim, as variáveis contínuas têm que ser discretizadas e ‘binarizadas’. Para 

isso, o usuário deverá informar a quantidade de intervalos para discretização, que deverá ser 

uma potência de dois para maximizar o uso da codificação binária. A Figura 4.8 exibe a tela 

de codificação do sistema. 

 
 

 
Figura 4.8 - Tela de codificação 
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Passo 3 – Treinamento da rede neural 

 

 Nesta fase é realizado o treinamento da rede. Antes de iniciar o treinamento é 

necessário informar: a topologia da rede (quantidade de bits endereçáveis por cada neurônio e 

a quantidade de neurônios), informar o nível de ruído que será utilizado durante o treinamento 

e o número máximo de épocas. Com a ferramenta permite que sejam realizados vários 

experimentos, o usuário deverá informar quanto experimentos serão realizados. A Figura 4.9 

exibe a tela de treinamento da rede neural. 

 
 

 
Figura 4.9 - Tela de treinamento da rede neural 
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A Figura 4.10 exibe o diagrama de classes do simulador desenvolvido. 
 

 
Figura 4.10 - Diagrama de classes do simulador desenvolvido 

 

 



 

Capítulo 5 

Metodologia experimental  

 

Este Capítulo tem como objetivo detalhar a metodologia experimental utilizada para fazer 

a comparação entre os modelos, assim como justificar e explicar as métricas de avaliação de 

desempenho escolhidas. 

 

5.1 Métodos para avaliação de desempenho 

Avaliar o desempenho de um modelo com o mesmo conjunto utilizado na sua 

construção, não fornece uma boa estimativa de como será a sua predição em dados nunca 

antes vistos, pois a estimativa será otimista. Uma forma de eliminar este problema é não 

utilizar todos os dados disponíveis para a construção do modelo [Kohavi 1995]. Esta é a idéia 

básica para uma classe de métodos de avaliação que serão descritos a seguir: 

 

Holdout  

 

Neste método, separa-se uma parte dos dados disponíveis para avaliação do modelo, 

chamado conjunto de teste, e o restante é utilizado para construção do classificador, chamado 

conjunto de treinamento. Para problemas que existem uma grande quantidade de dados 

disponíveis, este método é bastante indicado, porém quando a quantidade é limitada sua 

avaliação pode sofrer influência de como os dados foram separados nos conjuntos de 

treinamento e teste [Blum et al. 1999]. 
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N-fold Cross-Validation 

 

Nesta abordagem, os dados são divididos em n subconjuntos e são construídos n 

classificadores.  Para cada classificador um dos n subconjuntos são separados para teste e os 

outros n-1 conjuntos são utilizados para o treinamento, eliminando assim a dependência de 

como os dados foram divididos, pois todos os dados podem ser utilizados na construção e 

avaliação do classificador, o que fornece uma estimativa mais robusta de desempenho [Jain et 

al. 2000]. 

 

Leave-one-out Cross-Validation 

 

É um n-fold cross-validation levado ao extremo, onde n é o número de padrões 

disponíveis. Assim para cada experimento um elemento é reservado para teste. Esta 

abordagem é indicada quando o conjunto de dados fornecido é muito pequeno [Kearns & Ron 

1997]. 

 

A metodologia adotada nesta dissertação para comparação dos classificadores foi o n-

fold cross-validation, com n igual a dez, repetido dez vezes para obtenção de estimativas mais 

confiáveis, como recomendado pelos autores Witten e Frank [Witten & Frank  2005]. 

 

5.2 Métricas utilizadas para avaliar o desempenho do modelo 

Para técnicas que produzem saídas contínuas, a decisão binária é tomada a partir de 

um limiar, abaixo do qual a decisão é feita para uma classe ou outra. Porém, a definição deste 

limiar é influenciada de acordo com o objetivo do problema, levando-se em consideração, 

geralmente, que os custos dos erros são diferentes para cada classe [Adeodato et al. 2004]. 

Para avaliar o desempenho do modelo pesquisado serão utilizadas métricas, que são 

independentes destes limiares. As métricas escolhidas são: KS (Kolmogorov-Smirnov curve) 

[Conover 1999] [West 2000] e Curvas ROC (Receiver Operating Characteristics) [Provost & 

Fawcett 1998]  [Fawcett  2003]. 
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5.2.1 KS2 (Kolmogorov-Smirnov curve) 

O KS é um método estatístico não paramétrico utilizado para medir a aderência entre 

funções de distribuições acumuladas [Conover 1999] [West 2000]. Em problemas de 

classificação binária a curva do KS2 é a diferença entre duas funções de distribuição 

acumuladas tendo a pontuação como variável independente. Uma distribuição contém a 

pontuação da classe positiva e, a outra, a da classe negativa. Quanto maior a diferença melhor 

é o sistema. A Figura 5.1 exibe um exemplo da curva do KS2. 
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Figura 5.1 - Curva do KS2 

 

5.2.2 ROC (Receiver Operating Characteristic) 

A curva ROC é uma ferramenta poderosa para avaliação de modelos. A análise é feita 

por meio de um método gráfico simples e robusto, o qual permite estudar a variação da 

sensibilidade e especificidade do modelo, para diferentes valores de ponto de corte [Provost & 

Fawcett 1998]  [Fawcett  2003].  

As curvas ROC mostram a relação das taxas de falsos positivos (FP) e verdadeiros 

positivos (VP) através da variação de um limiar. Esta relação prediz o comportamento dos 
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classificadores independentemente dos custos e da distribuição das classes. Numa curva ROC, 

o eixo das ordenadas (y) representa VP e o eixo das abscissas (x) representa FP. Abaixo é 

exibo a fórmula de cálculo dessas taxas. 

positivosdetotal

tecorretamendosclassificapositivos
VP =  

 

negativosdetotal

enteincorretamdosclassificanegativos
FP =  

 

Para cada ponto de corte, a sensibilidade e o complemento da especificidade (1 – 

especificidade) são calculados e colocados um em cada eixo de um gráfico bidimensional 

(Figura 5.2), produzindo a curva ROC. A área sob a curva (AUC) é outra medida 

normalmente usada para comparar diferentes curvas ROC entre si. A sensibilidade de um 

sistema de classificação é calculada a partir da razão entre os verdadeiros positivos sobre a 

soma dos verdadeiros positivos e falsos negativos, e a especificidade é calculada a partir da 

razão entre os verdadeiros negativos sobre a soma dos verdadeiros negativos e falsos 

positivos.   
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Figura 5.2 - Curva ROC 
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5.3 Análise estatística 

Neste estudo, o teste-t [Levine & Berenson 2000] para comparação de médias de duas 

populações com variância desconhecida foi aplicado para verificar a existência de diferença 

significativa de performance entre os dois classificadores para as duas métricas utilizadas, a 

área sobre a curva ROC e o KS2 máximo, calculadas para cada conjunto de teste da validação 

cruzada estratificada 10-fold com 10 repetições. Esta análise estatística tem sido amplamente 

utilizada para comparação de algoritmos [Witten & Frank 2005].  

 

A hipótese nula adotada neste estudo é que não existe diferença significativa entre duas 

amostras. Nesse caso, a hipótese nula é que as médias aritméticas populacionais são iguais, e 

a hipótese alternativa é que elas são diferentes, ou seja, H0: µx - µy = 0 e H1: µx - µy # 0. 

 

 

5.4 Projeto experimental para escolha das topologias das redes 

Um projeto experimental foi construído, com o objetivo de escolher a melhor 

topologia de rede neural para fazer a comparação entre os dois modelos. O objetivo de um 

projeto experimental é obter o máximo de informação com o menor número de experimentos 

[Jain 1991]. Para construção de um projeto experimental é necessária a identificação dos 

seguintes itens: 

 

• Variável resposta: a medida de desempenho do sistema. Para o estudo são o KS2 

máximo (KS2_MAX) e a área sobre a curva ROC (AUC_ROC).  

 

• Fatores: cada variável que afeta o desempenho do sistema e que pode assumir mais de 

um valor. 

 

• Níveis: cada valor que um fator pode assumir. 
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5.4.1 Projeto experimental para escolha da rede MLP 

No projeto experimental para escolha da melhor topologia da rede neural tipo MLP foi 

utilizado o algoritmo RPROP (Resilient Back-propagation) [Reidmiller & Braun 1993]. 

Assim o único fator do projeto é a quantidade de neurônios na camada escondida de cada 

rede. A quantidade de neurônio da camada de saída é sempre fixa e igual a dois, uma vez que 

os problemas investigados nesta dissertação são de classificação binária. A saída da rede foi 

calculada a partir da soma das saídas dos dois neurônios da última camada, dividido por dois e 

somado a 0.5, por critério de normalização. 

 

Como sugerido no proben1 [Prechelt 1994] as bases de dados foram divididas em dois 

arquivos disjuntos, treinamento e teste. O primeiro arquivo para construção do modelo e o 

segundo para avaliação de desempenho do classificador. Para a rede neural MLP o conjunto 

de treinamento foi subdividido em treinamento e validação. O conjunto de validação foi 

utilizado para evitar o overfitting, conforme sugerido no benchmark [Prechelt 1994]. Assim, 

para execução dos experimentos as bases de dados foram divididas de forma estratificada em 

três arquivos disjuntos: treinamento, validação e teste, com as seguintes proporções: 50%, 

25% e 25%.  Para os arquivos de treinamento foi feita uma equiparação das classes, 

replicando de forma aleatória a classe menos freqüente. Cada experimento foi repetido 10 

vezes para obter-se uma estatística mais confiável através da média de cada experimento.  A 

Tabela 5.1 exibe as configurações de cada experimento. 

 

Tabela 5.1 - Configuração do projeto experimental para escolha da topologia da rede MLP 

Identificação do experimento Quantidade de neurônios na camada escondida 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
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5.4.2 Projeto experimental para escolha da rede booleana 

Assim como foi feito para a escolha da melhor topologia da rede MLP, também foi 

construído um projeto experimental para obtenção da configuração ótima da rede booleana 

para cada problema investigado. Neste projeto os fatores são: a quantidade de coberturas e o 

nível de ruído gaussiano adicionado à variável numérica durante o treinamento. A quantidade 

de bits endereçáveis por cada neurônio utilizada foi fixa e igual a dez, como sugerem os 

autores Rohwer e Morciniec [Rohwer & Morciniec 1998]. Como os problemas investigados 

nesta dissertação são de classificação binária, foram utilizados dois discriminadores, um para 

cada classe. A saída da rede boolena também foi normalizada. 

 

As bases de dados utilizadas foram as mesmas para a escolha da rede MLP, com uma 

ressalva. Como para este tipo de classificador não é necessário o conjunto de validação, o 

conjunto de treinamento inclui também os padrões de validação, conforme sugerido no 

proben1 [Prechelt 1994]. Cada experimento foi repetido 10 vezes para obter-se uma estatística 

mais confiável através da média de cada experimento. A Tabela 5.2 exibe as configurações de 

cada experimento. 

 

Tabela 5.2 - Configuração do projeto experimental para escolha da rede booleana 

Identificação do experimento  Quantidade de coberturas Ruído 
1 10 0.100 
2 10 0.200 
3 10 0.300 
4 20 0.100 
5 20 0.200 
6 20 0.300 
7 30 0.100 
8 30 0.200 
9 30 0.300 
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Resultados experimentais  

Quatro problemas de classificação binária foram utilizados em experimentos para 

analisar o desempenho do modelo proposto e comparar os resultados obtidos com a rede 

neural MLP. Todos os problemas são referentes a bases de dados públicas e largamente 

utilizadas pela comunidade de redes neurais [Sierra et al. 2001] [Yao & Liu 1997], sendo três 

de um popular benchmark de redes neurais e um de recente competição internacional. Todos 

os problemas utilizados estão listados na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 - Bases de dados utilizadas para comparação dos modelos 

Nome Breve descrição 

CARD Aprovação de cartão de credito 

DIABETS Diagnóstico diabetes 

CANCER Diagnóstico câncer de seio 

DMC2007 Fornecimento de cupom de desconto na próxima compra 
 
 

Os três primeiros estudos comparativos desta dissertação foram feitos em bases de 

dados do proben1 [Prechelt 1994], que é um benchmark para aprendizagem de redes neurais. 

O objetivo do proben1 é fornecer aos pesquisadores da área de computação inteligente um 

conjunto de bases de dados para avaliação de desempenho de algoritmos. As bases de dados 

selecionadas do proben1foram Card, Diabetes e Câncer, os resultados obtidos para esses 

problemas serão apresentados nas próximas seções. A outra base de dados selecionada é de 

uma competição internacional para estudantes [DMC 2007]. 
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6.1 Card 

É um problema para a aprovação de cartão de credito, sendo os dados interessantes 

porque há uma boa mistura de atributos: numéricos, categóricos com pequena quantidade de 

valores e categóricos com grande quantidade de valores. Por confidencialidade, todos os 

atributos e valores não foram explicados. 

 

6.1.1 Codificação dos dados 

Os dados disponibilizados pelo proben1 já estão codificados para o treinamento de 

uma rede neural. A base de dados disponível possui as características descritas na Tabela 6.2 e 

na Figura 6.1. 

Tabela 6.2 - Informações sobre os dados codificados do Card 

Total de registros disponíveis 690 
Total de atributos de entrada 51 
  -Numérico 51 
  -Binário 0 
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Figura 6.1 - Percentual das classes para o problema Card 
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6.1.2 Escolha da topologia da MLP 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede MLP, como descrito no 

Capítulo de metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos estão 

nas Tabelas 6.3, 6.4 e 6.5. Cada coluna, descrita a seguir, destas tabelas, contém informações 

das dez repetições para cada experimento realizado, e servirá para os demais estudos. 

 

� Experimento: Número que identifica o experimento. 

 

� Menor KS2_MAX: Valor mínimo obtido para a métrica KS2 máximo nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Maior KS2_MAX: Valor máximo obtido para a métrica KS2 máximo nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Médio KS2_MAX: Valor médio obtido para a métrica KS2 máximo nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Menor AUC_ROC: Valor mínimo obtido para a métrica área sob a curva ROC nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Maior AUC_ROC: Valor máximo obtido para a métrica área sob a curva ROC nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Médio AUC_ROC: Valor médio obtido para a métrica área sob a curva ROC nas dez 

repetições realizadas para o experimento. 

 

� Desvio padrão: Desvio padrão obtido por cada métrica nas dez repetições realizadas 

em cada experimento. 

 

� Rank: Pontuação atribuída a cada experimento, utilizando como critério a média de 

cada métrica. Como foram realizados nove experimentos, o experimento que obteve a 

maior média recebeu o rank um e o experimento que obteve a menor média recebeu 

rank nove. 
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� Rank_KS2_MAX: Rank da métrica KS2 máximo obtido pelo experimento. 

 

� Rank_ROC: Rank da métrica área sob a curva ROC obtido pelo experimento. 

 

� Rank_Geral: Rank atribuído a cada experimento, combinando os ranks das duas 

métricas, através da média destes dois ranks. 

 

� Qtd. Neurônios: Quantidade de neurônios  na camada escondida utilizada pela rede 

MLP no experimento. 

 

� Nível de ruído: Percentual de ruído utilizado durante o treinamento da rede boolena. 

 

Tabela 6.3 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede MLP para o problema Card 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 
1 0.7012 0.7598 0.7314 0.0222 2 
2 0.6868 0.7742 0.7273 0.0305 5 
3 0.7071 0.7394 0.7267 0.0129 7 
4 0.6868 0.7657 0.7215 0.0237 9 
5 0.6604 0.7657 0.7288 0.0314 4 
6 0.6868 0.7598 0.7270 0.0213 6 
7 0.6952 0.7861 0.7348 0.0275 1 
8 0.6952 0.7801 0.7241 0.0234 8 
9 0.6868 0.7742 0.7296 0.0317 3 

 

Tabela 6.4 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede MLP para o problema Card 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 
1 0.8608 0.9134 0.8853 0.0187 5 
2 0.8548 0.9168 0.8781 0.0166 8 
3 0.8582 0.9100 0.8867 0.0174 4 
4 0.8591 0.9066 0.8795 0.0168 7 
5 0.8608 0.9032 0.8852 0.0151 6 
6 0.8710 0.9177 0.8876 0.0144 3 
7 0.8608 0.9414 0.8911 0.0246 2 
8 0.8531 0.9134 0.8762 0.0180 9 
9 0.8497 0.9228 0.8915 0.0284 1 
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Tabela 6.5 - Rank dos experimentos para escolha da rede MLP 

Experimento Qtd. Neurônios Rank_KS2_MAX Rank_ROC Rank_Geral 
1 1 2 5 3 
2 2 5 8 7 
3 3 7 4 6 
4 4 9 7 8 
5 5 4 6 5 
6 6 6 3 4 
7 7 1 2 1 
8 8 8 9 9 
9 9 3 1 2 

 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.3, 6.4 e 6.5. A configuração do experimento 

sete, que corresponde à topologia com sete neurônios na camada escondida, obteve o melhor 

rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na Tabela 6.5. 

Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.1.3 Escolha da topologia da rede booleana 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede booleana, como descrito no 

Capítulo de metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos estão 

nas Tabelas 6.6, 6.7 e 6.8. 

 

Tabela 6.6 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede booleana para o problema Card 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 
1 0.7012 0.7275 0.7146 0.0106 3 
2 0.6834 0.7453 0.7035 0.0195 4 
3 0.6689 0.7216 0.6947 0.0148 8 
4 0.7012 0.7538 0.7295 0.0152 1 
5 0.6834 0.7012 0.6958 0.0052 7 
6 0.6834 0.7216 0.7018 0.0153 5 
7 0.7012 0.7538 0.7184 0.0173 2 
8 0.6834 0.7131 0.6938 0.0092 9 
9 0.6868 0.7190 0.6959 0.0088 6 
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Tabela 6.7 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede booleana para o problema Card 

 
Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.8727 0.8947 0.8827 0.0069 9 
2 0.8947 0.9126 0.9029 0.0061 4 
3 0.8952 0.9049 0.9019 0.0030 6 
4 0.8778 0.8905 0.8843 0.0040 7 
5 0.8981 0.9049 0.9025 0.0027 5 
6 0.8956 0.9109 0.9055 0.0048 2 
7 0.8761 0.8896 0.8834 0.0043 8 
8 0.8977 0.9092 0.9031 0.0040 3 
9 0.9024 0.9100 0.9060 0.0028 1 

 
 

 

Tabela 6.8 - Rank dos experimentos para escolha da rede booleana 

Experimento Qtd. Coberturas Nível de ruído Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 10 0.1 3 9 6 
2 10 0.2 4 4 3 
3 10 0.3 8 6 9 
4 20 0.1 1 7 4 
5 20 0.2 7 5 7 
6 20 0.3 5 2 1 
7 30 0.1 2 8 5 
8 30 0.2 9 3 8 
9 30 0.3 6 1 2 
 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.6, 6.7 e 6.8. A configuração do experimento 

seis, que corresponde a topologia com vinte coberturas e nível de ruído igual a 0.30, obteve o 

melhor rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na 

Tabela 6.8. Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.1.4 Comparação dos resultados 

Após a escolha da topologia ideal dos dois classificadores, a comparação foi feita 

através da validação cruzada estratificada 10-fold com 10 repetições para obtenção de 

estatísticas confiáveis, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental.  
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Os resultados obtidos por cada classificador em cada um dos dez conjuntos de teste 

são exibidos na Figura 6.2, que mostra o gráfico de dispersão para o valor médio da área sobre 

a curva ROC para cada fold e na Figura 6.3, que exibe o gráfico de dispersão para o valor 

médio do KS2 máximo para cada fold.  

 

O desempenho dos dois modelos é bem similar, uma vez que os pontos dos dois 

gráficos de dispersão estão bem próximos da reta y = x. 
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Figura 6.2 - Gráfico de dispersão da média da área sobre a curva ROC para o problema 

Card 
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Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo
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Figura 6.3 - Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo para o problema Card 

 

 

A Tabela 6.9 exibe as médias de KS2_MAX e AUC_ROC obtidas pela rede MLP e a 

rede booleana no experimento realizado.  

 

Tabela 6.9 - Médias das métricas de desempenho para os dez conjuntos de testes 

Modelo Métrica Média Tamanho da amostra Desvio padrão 
MLP KS2_MAX 0.768 10 0.07406 
RAM KS2_MAX 0.737 10 0.08473 
MLP AUC_ROC 0.917 10 0.03653 
RAM AUC_ROC 0.912 10 0.0349 

 
 
Para verificar se existe diferença estatisticamente significativa de desempenho entre os 

dois classificadores, utilizou-se o teste-t para amostras independentes, considerando 

variâncias diferentes, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental. A Tabela 

6.10 exibe o resultado do teste. 
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Tabela 6.10 - Estatística do teste para diferença de médias para o problema Card 

 Métrica Média da diferença  p-values 
KS2_MAX 0.031 0.058 

AUC_ROC 0.005 0.381 

 
 

Os p-values (bi-caudal) obtidos pelo teste são apresentados na última coluna da Tabela 

6.10. Neste caso, observa-se que não existe diferença significativa entre os dois modelos com 

95% de confiança (p-value > 0.05). 
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6.2 Diabetes 

É um problema para diagnosticar diabetes baseados em dados pessoais como idade, 

número de gravidez e em resultados de exames médicos como pressão sanguínea e índice de 

massa corpórea.  

 

6.2.1 Codificação dos dados 

Os dados disponibilizados pelo proben1 já estão codificados para o treinamento de 

uma rede neural. A base de dados disponível possui as características descritas na Tabela 6.11 

e Figura 6.4. 

 

Tabela 6.11 - Informações sobre os dados codificados do Diabetes 

Total de registros disponíveis 768 
Total de atributos de entrada 8 
  -Numérico 8 
  -Binário 0 
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Figura 6.4 - Percentual das classes para o problema Diabetes 
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6.2.2 Escolha da topologia da MLP 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede MLP, como descrito no 

Capítulo metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos estão nas 

Tabelas 6.12, 6.13 e 6.14. 

 

 

 

Tabela 6.12 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede MLP para o problema Diabetes 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 

1 0.5378 0.7030 0.6314 0.0573 2 

2 0.5459 0.7259 0.6315 0.0589 1 

3 0.4867 0.5948 0.5290 0.0314 5 

4 0.3556 0.5607 0.4855 0.0627 9 

5 0.5459 0.6407 0.5959 0.0317 3 

6 0.4807 0.5948 0.5283 0.0360 6 

7 0.5437 0.6237 0.5827 0.0227 4 

8 0.4489 0.5830 0.5182 0.0456 7 

9 0.4126 0.6089 0.5130 0.0623 8 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 6.13 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede MLP para o problema Diabetes 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.8244 0.8830 0.8557 0.0194 3 

2 0.8422 0.9007 0.8701 0.0214 1 

3 0.8037 0.8356 0.8179 0.0101 4 

4 0.6956 0.8119 0.7722 0.0349 9 

5 0.8400 0.8948 0.8652 0.0148 2 

6 0.7881 0.8415 0.8148 0.0156 5 

7 0.7844 0.8304 0.8133 0.0133 6 

8 0.7659 0.8163 0.7948 0.0170 7 

9 0.7148 0.8296 0.7771 0.0339 8 
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Tabela 6.14 - Rank dos experimentos para escolha da rede MLP 

Experimento Qtd. Neurônios Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 1 2 3 2 
2 2 1 1 1 
3 3 5 4 4 
4 4 9 9 9 
5 5 3 2 3 
6 6 6 5 6 
7 7 4 6 5 
8 8 7 7 7 
9 9 8 8 8 

 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.12, 6.13 e 6.14. A configuração do experimento 

dois, que corresponde a topologia com dois neurônios na camada escondida, obteve o melhor 

rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na Tabela 6.14. 

Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.2.3 Escolha da topologia da rede booleana 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede booleana como descrito no 

Capítulo metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos estão nas 

Tabelas 6.15, 6.16 e 6.17. 

 

Tabela 6.15 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede booleana para o problema Diabetes 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 

1 0.5919 0.6430 0.6177 0.0165 1 

2 0.5519 0.6659 0.5989 0.0316 2 

3 0.5148 0.6578 0.5760 0.0469 3 

4 0.4696 0.5519 0.5104 0.0256 6 

5 0.4889 0.5319 0.5103 0.0135 7 

6 0.4637 0.5319 0.4977 0.0193 8 

7 0.5178 0.6348 0.5527 0.0347 4 

8 0.4867 0.5748 0.5342 0.0265 5 

9 0.3289 0.3689 0.3456 0.0145 9 
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Tabela 6.16 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede booleana para o problema Diabetes 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.8200 0.8481 0.8331 0.0106 1 

2 0.7941 0.8178 0.8061 0.0077 7 

3 0.8067 0.8437 0.8241 0.0138 3 

4 0.8007 0.8437 0.8196 0.0124 8 

5 0.8174 0.8396 0.8243 0.0077 5 

6 0.7785 0.8067 0.7915 0.0085 6 

7 0.7981 0.8315 0.8166 0.0096 4 

8 0.7948 0.8267 0.8126 0.0101 2 

9 0.6867 0.7167 0.7063 0.0082 9 
 

 

Tabela 6.17 - Rank dos experimentos para escolha da rede booleana 

Experimento 
Qtd. 

Coberturas Nível de ruído Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 10 0.1 1 1 1 
2 10 0.2 2 7 4 
3 10 0.3 3 3 2 
4 20 0.1 6 8 7 
5 20 0.2 7 5 5 
6 20 0.3 8 6 6 
7 30 0.1 4 4 4 
8 30 0.2 5 2 3 
9 30 0.3 9 9 7 

 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.15, 6.16 e 6.17. A configuração do experimento 

um, que corresponde a topologia com dez coberturas e nível de ruído igual a 0.10, obteve o 

melhor rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na 

Tabela 6.17. Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.2.4 Comparação dos resultados 

Após a escolha da topologia ideal dos dois classificadores, a comparação foi feita 

através da validação cruzada estratificada 10-fold com 10 repetições para obtenção de 

estatísticas confiáveis, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental.  
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Os resultados obtidos por cada classificador em cada um dos dez conjuntos de teste 

são exibidos na Figura 6.5, que mostra o gráfico de dispersão para o valor médio da área sobre 

a curva ROC para cada fold e na Figura 6.6, que exibe o gráfico de dispersão para o valor 

médio do KS2 máximo para cada fold. O desempenho dos dois modelos é bem similar, uma 

vez que os pontos dos dois gráficos de dispersão estão bem próximos da reta y = x. 
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Figura 6.5 - Gráfico de dispersão da média da área da curva ROC dos 10 folderes 
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Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo
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Figura 6.6 - Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo dos 10 folderes 

 
 

A Tabela 6.18 exibe as médias de KS2_MAX e AUC_ROC obtidas pela rede MLP e a 

rede booleana no experimento realizado.  

 

Tabela 6.18 - Médias das métricas de desempenho para os dez conjuntos de testes 

Modelo Métrica Média Tamanho da amostra Desvio padrão 

MLP KS2_MAX 0.5596 10 0.05155 

RAM KS2_MAX 0.5267 10 0.07517 

MLP AUC_ROC 0.824 10 0.03652 

RAM AUC_ROC 0.8044 10 0.03635 
 

  

Para verificar se existe diferença estatisticamente significativa de desempenho entre os 

dois classificadores, utilizou-se o teste-t para amostras independentes, considerando 

variâncias diferentes, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental. A Tabela 

6.19 exibe o resultado do teste. 
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Tabela 6.19 - Estatística do teste para diferença de médias para o problema Diabetes 

 Métrica 
Média da 
diferença  p-values 

KS2_MAX 0.03294 0.124 

AUC_ROC 0.01956 0.138 
 

 

Os p-values (bi-caudal) obtidos pelo teste são apresentados na última coluna da Tabela 

6.19. Neste caso, observa-se que não existe diferença significativa entre os dois modelos com 

95% de confiança (p-value > 0.05). 
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6.3 Câncer 

É um problema para diagnosticar câncer de mama, baseado na descrição da célula 

obtida por exames de microscópios e tentar classificar um tumor como sendo benigno ou 

maligno.  

 

6.3.1 Codificação dos dados 

Os dados disponibilizados pelo proben1 já estão codificados para o treinamento de 

uma rede neural. A base de dados disponível possui as características descritas na Tabela 6.20 

e na Figura 6.7. 

 

Tabela 6.20 - Informações sobre os dados codificados do Câncer 

Total de registros disponíveis 699 
Total de atributos de entrada 9 
  -Numérico 9 
  -Binário 0 
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Figura 6.7 - Percentual das classes para o problema Câncer 
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6.3.2 Escolha da topologia da MLP 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede MLP, como descrito no 

Capítulo de metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos são 

descritos nas Tabelas 6.21, 6.22 e 6.23. 

 
 
 
 

Tabela 6.21 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede MLP para o problema Câncer 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 

1 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 2 

2 0.9565 0.9783 0.9587 0.0069 6 

3 0.9565 0.9783 0.9696 0.0112 5 

4 0.9783 1.0000 0.9957 0.0092 1 

5 0.8949 0.9583 0.9263 0.0179 9 

6 0.9348 0.9565 0.9543 0.0069 7 

7 0.9348 0.9783 0.9739 0.0137 4 

8 0.9149 0.9583 0.9469 0.0150 8 

9 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 3 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 6.22 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede MLP para o problema Câncer 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.9846 0.9973 0.9940 0.0037 4 

2 0.9674 0.9882 0.9807 0.0071 9 

3 0.9819 0.9991 0.9961 0.0053 2 

4 0.9982 1.0000 0.9997 0.0006 1 

5 0.9864 0.9955 0.9918 0.0030 6 

6 0.9764 0.9909 0.9864 0.0048 8 

7 0.9783 0.9937 0.9904 0.0046 7 

8 0.9937 0.9973 0.9960 0.0014 3 

9 0.9846 0.9964 0.9920 0.0039 5 
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Tabela 6.23 - Rank dos experimentos para escolha da rede MLP 

Experimento Qtd. Neurônios Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 1 2 4 2 
2 2 6 9 9 
3 3 5 2 3 
4 4 1 1 1 
5 5 9 6 7 
6 6 7 8 8 
7 7 4 7 4 
8 8 8 3 6 
9 9 3 5 5 

 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.21, 6.22 e 6.23. A configuração do experimento 

quatro, que corresponde a topologia com quatro neurônios na camada escondida, obteve o 

melhor rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na 

Tabela 6.23. Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.3.3 Escolha da topologia da rede booleana 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede booleana, como descrito no 

Capítulo de metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos são 

descritos nas Tabelas 6.24, 6.25 e 6.26. 

 

Tabela 6.24 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede booleana para o problema Câncer 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 

1 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 2 

2 0.9565 0.9565 0.9565 0.0000 7 

3 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 3 

4 0.9783 1.0000 0.9804 0.0069 1 

5 0.9149 0.9366 0.9344 0.0069 9 

6 0.9565 0.9565 0.9565 0.0000 8 

7 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 4 

8 0.9565 0.9783 0.9639 0.0088 6 

9 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 5 
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Tabela 6.25 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede booleana para o problema Câncer 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 5 

2 0.9801 0.9864 0.9831 0.0021 9 

3 0.9946 0.9982 0.9973 0.0011 4 

4 0.9991 1.0000 0.9992 0.0003 1 

5 0.9864 0.9937 0.9909 0.0022 8 

6 0.9909 0.9937 0.9923 0.0007 7 

7 0.9918 0.9928 0.9927 0.0003 6 

8 0.9964 0.9991 0.9981 0.0010 3 

9 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 2 
 
 

Tabela 6.26 – Rank dos experimentos para escolha da rede booleana 

Experimento Qtd. Coberturas Nível de ruído Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 10 0.1 2 5 2 
2 10 0.2 7 9 8 
3 10 0.3 3 4 3 
4 20 0.1 1 1 1 
5 20 0.2 9 8 9 
6 20 0.3 8 7 7 
7 30 0.1 4 6 6 
8 30 0.2 6 3 5 
9 30 0.3 5 2 4 

 
 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.24, 6.25 e 6.26. A configuração do experimento 

quatro, que corresponde a topologia com vinte coberturas e nível de ruído igual a 0.10, obteve 

o melhor rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na 

Tabela 6.26. Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.3.4 Comparação dos resultados 

Após a escolha da topologia ideal dos dois classificadores, a comparação foi feita 

através da validação cruzada estratificada 10-fold com 10 repetições para obtenção de 

estatísticas confiáveis, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental.  
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Os resultados obtidos por cada classificador em cada um dos dez conjuntos de teste 

são exibidos na Figura 6.8, que mostra o gráfico de dispersão para o valor médio da área sobre 

a curva ROC para cada fold e na Figura 6.9, que exibe o gráfico de dispersão para o valor 

médio do KS2 máximo para cada fold. O desempenho dos dois modelos é bem similar, uma 

vez que os pontos dos dois gráficos de dispersão estão bem próximos da reta y = x. 
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Figura 6.8 - Gráfico de dispersão da média da área da curva ROC dos 10 folderes 

 



Capítulo 6 – Resultados experimentais 73 

Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo
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Figura 6.9 - Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo dos 10 folderes 

 

A Tabela 6.27 exibe as médias de KS2_MAX e AUC_ROC obtidas pela rede MLP e a 

rede booleana no experimento realizado.  

 

Tabela 6.27 - Médias das métricas de desempenho para os dez conjuntos de testes 

Modelo Métrica Média Tamanho da amostra Desvio padrão 
MLP KS2_MAX 0.966 10 0.01982 
RAM KS2_MAX 0.9683 10 0.01523 
MLP AUC_ROC 0.9919 10 0.00535 
RAM AUC_ROC 0.9941 10 0.00499 

 
 

Para verificar se existe diferença estatisticamente significativa de desempenho entre os 

dois classificadores, utilizou-se o teste-t para amostras independentes, considerando 

variâncias diferentes, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental. A Tabela 

6.28 exibe o resultado do teste. 
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Tabela.6.28 - Estatística do teste para diferença de médias para o problema Câncer 

 Métrica Média da diferença  p-values 
KS2 -0.0023 0.411 

AUC_ROC -0.00219 0.325 
 
 

 

Os p-values (bi-caudal) obtidos pelo teste são apresentados na última coluna da Tabela 

6.28. Neste caso, observa-se que não existe diferença significativa entre os dois modelos com 

95% de confiança (p-value > 0.05). 
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6.4 Data Mining Cup (DMC) 

O DMC (DATA MINING CUP) é uma combinação de competição internacional para 

estudantes (DMC Contest) e uma das principais conferências de Data Mining da Europa 

[DMC 2007]. A base de dados disponibilizada para a competição de 2007 foi referente a um 

problema de data base marketing para concessão de cupom de desconto na próxima compra. 

 

6.4.1 Codificação dos dados 

Os dados foram preparados de acordo com as recomendações sugeridas em um 

processo de mineração de dados [Witten & Frank 2005] [Han & Kamber 2006]. Valores 

ausentes foram substituídos pelo valor médio para as variáveis numéricas. As variáveis 

numéricas foram normalizadas e as variáveis categóricas foram binarizadas. A base de dados 

disponível possui as características descritas na Tabela 6.29 e na Figura 6.10. 

 

Tabela 6.29 - Informações sobre os dados codificados do DMC 

Total de registros disponíveis 50.000 
Total de atributos de entrada 19 
  -Numérico 19 
  -Binário 0 
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Figura 6.10 - Percentual das classes para o problema DMC 
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6.4.2 Escolha da topologia da MLP 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede MLP, como descrito no 

Capítulo metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos são 

descritos nas Tabelas 6.30, 6.31 e 6.32. 

 

 

 

Tabela 6.30 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede MLP para o problema DMC 

Experimento Menor KS2_MAX Maior KS2_MAX Médio KS2_MAX Desvio padrão Rank 

1 0.3039 0.3596 0.3406 0.0171 6 

2 0.3447 0.3820 0.3672 0.0125 1 

3 0.3003 0.3407 0.3205 0.0127 9 

4 0.3402 0.3802 0.3664 0.0145 2 

5 0.3411 0.3647 0.3547 0.0079 3 

6 0.3296 0.3556 0.3444 0.0089 5 

7 0.2871 0.3540 0.3356 0.0201 7 

8 0.2817 0.3547 0.3310 0.0233 8 

9 0.3414 0.3625 0.3540 0.0072 4 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6.31 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede MLP para o problema DMC 

Experimento Menor AUC_ROC Maior AUC_ROC Médio AUC_ROC Desvio padrão Rank 

1 0.6766 0.7398 0.7203 0.0178 6 

2 0.7205 0.7511 0.7432 0.0093 1 

3 0.6936 0.7240 0.7119 0.0123 9 

4 0.7118 0.7529 0.7402 0.0139 2 

5 0.7202 0.7471 0.7351 0.0105 3 

6 0.7074 0.7328 0.7230 0.0089 5 

7 0.6982 0.7290 0.7170 0.0113 8 

8 0.6999 0.7362 0.7188 0.0147 7 

9 0.7236 0.7413 0.7333 0.0058 4 
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Tabela 6.32 – Rank dos experimentos para escolha da rede MLP 

Experimento Qtd. Neurônios Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 1 6 6 6 
2 2 1 1 1 
3 3 9 9 9 
4 4 2 2 2 
5 5 3 3 3 
6 6 5 5 5 
7 7 7 8 7 
8 8 8 7 8 
9 9 4 4 4 

 

 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.30, 6.31 e 6.32. A configuração do experimento 

dois, que corresponde a topologia com dois neurônios na camada escondida, obteve o melhor 

rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na Tabela 6.32. 

Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

6.4.3 Escolha da topologia da rede booleana 

Executou-se o projeto experimental para escolha da rede booleana, como descrito no 

Capítulo metodologia experimental. Os resultados obtidos através dos experimentos são 

descritos nas Tabelas 6.33, 6.34 e 6.35. 

 

Tabela 6.33 - Médias das dez repetições da métrica do KS2 para a escolha da topologia ótima da 

rede booleana para o problema DMC 

Experimento Menor KS2 MAX Maior KS2 MAX Médio KS2 MAX Desvio padrão Rank 

1 0.3250 0.3712 0.3549 0.0188 4 

2 0.3541 0.3829 0.3685 0.0144 2 

3 0.3184 0.3486 0.3302 0.0131 9 

4 0.3526 0.3842 0.3693 0.0114 1 

5 0.3365 0.3778 0.3579 0.0159 3 

6 0.3222 0.3698 0.3415 0.0182 7 

7 0.3252 0.3498 0.3378 0.0095 8 

8 0.3339 0.3558 0.3425 0.0099 6 

9 0.3231 0.3764 0.3468 0.0234 5 
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Tabela 6.34 - Médias das dez repetições da métrica curva ROC para a escolha da topologia ótima 

da rede booleana para o problema DMC 

Experimento Menor AUC_ROC  Maior AUC_ROC  Médio AUC_ROC  Desvio padrão Rank 

1 0.7128 0.7248 0.7202 0.0044 4 

2 0.7279 0.7425 0.7353 0.0055 2 

3 0.7108 0.7202 0.7142 0.0034 8 

4 0.7232 0.7418 0.7356 0.0060 1 

5 0.7198 0.7356 0.7289 0.0046 3 

6 0.7094 0.7205 0.7149 0.0036 6 

7 0.7082 0.7191 0.7147 0.0045 7 

8 0.7014 0.7154 0.7097 0.0058 9 

9 0.7105 0.7260 0.7181 0.0046 5 
 
 

Tabela 6.35 - Rank dos experimento para escolha da rede booleana 

Experimento Qtd. Coberturas Nível de ruído Rank_KS Rank_ROC Rank_Geral 
1 10 0.1 4 4 4 
2 10 0.2 2 2 2 
3 10 0.3 9 8 9 
4 20 0.1 1 1 1 
5 20 0.2 3 3 3 
6 20 0.3 7 6 6 
7 30 0.1 8 7 7 
8 30 0.2 6 9 8 
9 30 0.3 5 5 5 

 

Um rank foi criado utilizando como critério a maior média de cada métrica como pode 

ser observado na última coluna das Tabelas 6.33, 6.34 e 6.35. A configuração do experimento 

quatro, que corresponde a topologia com vinte coberturas e nível de ruído igual a 0.10, obteve 

o melhor rank_geral, combinando o rank das duas métricas, como pode ser observado na 

Tabela 6.5. Esta foi a topologia selecionada para fazer a comparação entre os classificadores. 

 

6.4.4 Comparação dos resultados 

Após a escolha da topologia ideal dos dois classificadores, a comparação foi feita 

através da validação cruzada estratificada 10-fold com 10 repetições para obtenção de 

estatísticas confiáveis, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental.  
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Os resultados obtidos por cada classificador em cada um dos dez conjuntos de teste 

são exibidos na Figura 6.11, que mostra o gráfico de dispersão para o valor médio da área 

sobre a curva ROC para cada fold e na Figura 6.12, que exibe o gráfico de dispersão para o 

valor médio do KS2 máximo para cada fold.  

 

O desempenho dos dois modelos é bem similar, uma vez que os pontos dos dois 

gráficos de dispersão estão bem próximos da reta y = x. 
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Figura 6.11 - Gráfico de dispersão da média da área da curva ROC dos 10 folderes 
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Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo
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Figura 6.12 - Gráfico de dispersão da média do KS2 máximo dos 10 folderes 

 
 

A Tabela 6.36 exibe as médias de KS2_MAX e AUC_ROC obtidas pela rede MLP e a 

rede booleana no experimento realizado.  

 

Tabela 6.36 - Médias das métricas de desempenho para os dez conjuntos de testes 

Modelo Métrica Média Tamanho da amostra Desvio padrão 
MLP KS2_MAX 0.3467 10 0.01511 
RAM KS2_MAX 0.3504 10 0.01291 
MLP AUC_ROC 0.7394 10 0.00932 
RAM AUC_ROC 0.7215 10 0.0091 

 
  

Para verificar se existe diferença estatisticamente significativa de desempenho entre os 

dois classificadores, utilizou-se o teste-t para amostras independentes, considerando 

variâncias diferentes, conforme descrito no Capítulo de metodologia experimental. A Tabela 

6.37 exibe o resultado do teste. 
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Tabela 6.37 - Estatística do teste para diferença de médias para o problema DMC2007 

Métrica Média da diferença p-values 
KS2_MAX -0.00367 0.11 
AUC_ROC 0.01783 0.08 

 
 

Os p-values (bi-caudal) obtidos pelo teste são apresentados na última coluna da Tabela 

6.37. Neste caso, observa-se que não existe diferença significativa entre os dois modelos com 

95% de confiança (p-value > 0.05). 

 

 

 



 

Capítulo 7 

Conclusões  

7.1 Resumo 

A maior parte dos trabalhos de redes neurais utiliza os modelos neurais com peso 

devido ao seu excelente desempenho, porém esse tipo de rede neural não é implementável em 

hardware, o que dificulta sua utilização em certas áreas de pesquisas, como por exemplo, as 

pesquisas espaciais, onde o peso e o tamanho dos equipamentos são muito custosos, assim a 

pesquisa de redes neurais com neurônios baseados em memória RAM, que são 

implementáveis em hardware, possui grande relevância. Neurônios baseados em memória 

RAM são bem adequados para problemas definidos em espaços de entradas binárias. Para 

problemas definidos no espaço de entradas reais, no entanto, existe uma tarefa difícil que é 

encontrar a representação adequada desses valores no espaço binário.  

 

O método mais utilizado para codificar valores reais em binários para o treinamento de 

redes booleanas é o CMAC and Gray coding, proposto por Allinson e Kolcz (1994). O 

desempenho obtido por esse tipo de codificação é bastante satisfatório [Rohwer & Morciniec 

1998], no entanto requer uma grande quantidade de bits por variáveis numéricas [Linnerberg 

& Jorgensen 1999].  A codificação de valores numéricos em binários através da inserção de 

ruídos foi proposta por Ding [Ding 1996]. Em sua pesquisa Ding propôs a inserção do ruído 

gaussiano ainda no domínio contínuo para posterior codificação, que pode ser feita em 

representação binária densa, sem qualquer preocupação com relações de distância na 

vizinhança; apenas com o nível de precisão na discretização dos valores contínuos.  
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Esta dissertação teve como objetivo principal investigar o desempenho de uma rede 

neural baseado em neurônio RAM, o n-tuple classifier, com inserção de ruído gaussiano nas 

variáveis de entradas numéricas durante o treinamento. Essa abordagem aumenta o poder de 

generalização da rede, pois uma maior quantidade de posições de memória pode ser 

“treinada”, formando uma região de vizinhança comum para padrões semelhantes, conhecida 

como bacias de atração [Adeodato 1997]. 

 

7.2 Principais contribuições 

Considerando o que foi exposto até este ponto, é possível listar as contribuições mais 

relevantes deste trabalho: 

 

1. Desenvolvimento de um simulador para o treinamento do n-tuple classifier com 

adição de ruído, tendo em vista que não existem  simuladores com esse propósito. O 

simulador desenvolvido foi utilizado com sucesso nos quatro problemas selecionados 

para o estudo, o software mostrou-se robusto e com bom desempenho em todos os 

experimentos realizados. A ferramenta foi desenvolvida utilizando o paradigma da 

orientação objetos, através da linguagem Delphi 2006, com arquitetura em três 

camadas e padrões de projetos. 

 

2. Análise da influência da adição de ruídos durante o treinamento de uma rede booleana, 

o n-tuple classifier. A análise demonstrou que essa abordagem aumenta o poder de 

generalização da rede, pois uma maior quantidade de posições de memória pode ser 

acessada, conforme descrito no estudo realizado no Capítulo 4, no qual duas redes 

booleanas foram treinadas, uma com ruído e outra sem ruído. Para o estudo utilizou-se 

um repositório de dados público do projeto European Community ESPIRIT, o projeto 

STATLOG, que foi desenvolvido para comparar e avaliar algoritmos de classificação. 

O estudo mostrou que a adição de ruídos nas variáveis de entradas numéricas durante 

o treinamento aumentou a quantidade de endereços acessados em 263%, o que 

aumenta a chance de um padrão desconhecido acessar um endereço já treinado, 

aumentando assim o poder de generalização da rede, conforme verificado na análise 

feita para o conjunto de teste. Para a rede treinada sem ruído, 76.11% dos endereços 
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acessados pelo conjunto de teste havia sido acessado no treinamento, aplicando-se o 

mesmo conjunto de teste ao modelo treinado com ruído, esse percentual aumentou 

para 97.35%.  Outra análise realizada foi em relação ao nível de ruído ideal. Foram 

realizados dez experimentos variando o nível de ruído de forma linear e observou-se 

que à medida que o nível de ruído aumenta, o poder de discriminação do modelo 

também aumenta, porém após um determinado nível de ruído a performance começa 

degradar, assim como aumenta a instabilidade do modelo.  

 

3. Testes sistemáticos e controlados foram realizados para comparar o desempenho do 

modelo investigado. O estudo comparativo mostrou que o desempenho do modelo 

investigado obteve resultados equivalentes ao da rede MLP para os quatros problemas 

selecionados, conforme descrito no Capítulo 6. A comparação foi realizada seguindo a 

metodologia experimental definida do Capítulo 5, utilizando-se as principais métricas 

de avaliação de desempenho para problemas de classificação binária, um projeto 

experimental para escolha da melhor topologia de cada modelo e a utilização do n-fold 

cross-validation, com n igual a dez, repetido dez vezes para obtenção de estimativas 

mais confiáveis, como recomendado pelos autores Witten e Frank [Witten & Frank 

2005]. 

 

7.3 Limitações 

Durante os experimentos, ficou claro que há uma substancial dependência do resultado 

final do método com a escolha inicial do nível de ruído ideal para o treinamento da rede, que 

depende diretamente da característica das variáveis do problema, e com a quantidade de 

coberturas. Para seleção desses parâmetros um projeto experimental foi criado, porém essa 

não é uma estratégia prática e eficiente para escolhas desses parâmetros. 

 

O estudo investigou apenas o treinamento com inserção de ruído para a rede com 

neurônio RAM e uma arquitetura de uma camada, o n-tuple classifier, outras redes neurais 

sem pesos poderiam ter sido investigadas, como por exemplo: o GSN, pRAM e PLN. A 

comparação de desempenho foi realizada apenas em relação a rede MLP, outros 
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classificadores poderiam ser utilizados,  como por exemplo: KNN [Cover & Hart 2003] e 

Regressão logística [Kleinbaum & Klein 2002]. 

7.4 Trabalhos futuros 

A partir das considerações previamente expostas, a primeira evolução natural para o 

modelo investigado deverá vir do estudo mais aprofundado em relação ao nível de ruído 

adicionado durante o treinamento e a quantidade de coberturas. A seleção ótima desses 

parâmetros é um problema combinatorial, com um espaço de busca potencialmente complexo 

que não pode ser investigado idealmente usando apenas o método de tentativa e erro. Para 

este tipo de problema, o mais apropriado é a utilização de métodos de busca global tais como, 

por exemplo, os algoritmos genéticos [Holland 1975] [Goldberg 1989] e simulated annealing 

[Kirkpatrick et al. 1983]. Métodos como estes são capazes de sistematicamente encontrar 

soluções ótimas ou subótimas em espaços de busca complexos aplicando uma função de custo 

adequada para avaliar soluções candidatas e um conjunto de operadores apropriados para 

percorrer o espaço de busca. Assim, aplicando um destes métodos, seria possível investigar, 

para cada caso, o espaço de combinações possíveis destes parâmetros e, eventualmente, de 

forma automática, encontrar a combinação ideal que corresponda a resultados superiores. 

 

Outra análise que pode ser realizada é a avaliação de desempenho do sistema com 

inserção de ruído no conjunto de teste. Estudo similar já foi realizado para o caso particular de 

ruído binário em arquiteturas piramidais utilizando neurônios pRAM [Guan et al. 1994]. A 

idéia seria verificar como o reconhecimento é afetado pelo nível de ruído gaussiano 

adicionado aos novos padrões e que relação entre os níveis de ruído de treinamento e de 

reconhecimento produziria melhor desempenho. 

 

Além da investigação sobre os valores dos parâmetros, outro trabalho que merece ser 

realizado é a utilização de outros tipos de neurônios e topologia de redes booleanas no 

treinamento com ruído, como neurônios GSN, PLN ou pRAM e arquitetura piramidal. Assim 

como comparar o desempenho com outros classificadores conhecidos na literatura como, por 

exemplo, KNN [Cover & Hart 2003] e Regressão logística [Kleinbaum & Klein 2002]. 
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