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5HVXPR�
 

Atualmente, existe um grande interesse pelo estudo dos sistemas imunológicos 
naturais motivados para combater doenças infecciosas como a AIDS, doenças auto-imunes 
como esclerose múltipla, e outros problemas de saúde. A ciência da computação tem 
contribuído nestes estudos através da especificação e simulação de modelos de sistema 
imunológico que geram novos conhecimentos à área de imunologia, bem como investigam 
a aplicação de sistemas imunológicos artificiais na solução de problemas computacionais. 

Esta dissertação investiga o paradigma de Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS) 
através das especificidades de seus modelos e suas aplicações em problemas 
computacionais de reconhecimento de padrões.  

O estudo desenvolvido baseia-se no modelo CLONALG [Castro & Timmis, 2002] 
para propor e investigar uma nova extensão do paradigma que incorpora teoria da rede 
imunológica para melhorar o desempenho da abordagem de AIS aplicadas em problemas de 
reconhecimento de padrões. 

Visando a investigação da adequação do modelo de AIS em problemas de 
reconhecimento, o modelo CLONALG+ foi implementado e comparado com as abordagens 
de MLP-%DFNSURSDJDWLRQ e k-NN para reconhecimento de padrões. 

A base de padrões de dígitos manuscritos da OPTDIGITS [UCI, 1998] foi 
selecionada para o estudo comparativo, onde os padrões são representados através de um 
vetor de característica de tamanho 64 (quantidade de SL[HOV ativos da imagem). O conjunto 
total é composto por 5620 padrões de dígitos, sendo que em torno de 70% é destinado ao 
conjunto de treinamento e o restante ao conjunto de teste. 

Os principais resultados demonstram que é possível reconhecer padrões com a nova 
abordagem de AIS semelhante aos paradigmas tradicionais de reconhecimento de padrões 
com a vantagem de apresentar um menor desvio padrão médio entre os resultados dos 
experimentos.   

Adicionalmente, considerando que AIS aplicada em Reconhecimento de Padrões é 
uma área recente, espera-se que modelos mais elaborados sejam desenvolvidos e a 
abordagem seja mais aplicada a problemas do mundo real. 
 
 
 
 
 
 
 
3DODYUDV�FKDYH� Sistemas Imunológicos Artificiais, Reconhecimento de Caracteres, 
Análise Comparativa. 
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Currently, there is a great interest in the study of the natural immune systems 
motivated to fight infectious illnesses as the AIDS, autoimmune illnesses as multiple 
sclerosis, and other problems of health. The computer science has contributed in these 
studies through the specification and simulation of models of immune system that generate 
new knowledge to the immunology area, as well as investigates the application of artificial 
immune systems in the solution of computational problems.  

This dissertation investigates the paradigm of Artificial Immune Systems (AIS) 
through the specificities of its models and its applications in computational problems of 
pattern recognition.  

The developed study is based on the CLONALG model [Castro & Timmis, 2002] to 
consider and investigate a new extension that incorporates the immune network theory 
[Timmis, 2000] to improve the performance of the boarding of AIS applied in pattern 
recognition problems.  

Aiming the adequacy investigation of the AIS model in recognition problems model 
CLONALG+ was implemented and compared with the boardings of MLP-Backpropagation 
and k-NN for pattern recognition.  

The base of manuscripts digits patterns of the OPTDIGITS [UCI, 1998] was 
selected for the comparative study, where the patterns are represented through a 
characteristic vector of size 16 (amount of active pixels of the image). The total set is 
composed for 5620 patterns of digits, being that around 70% it is destined to the training set 
and the remain to the test set.  

The main results demonstrate that it is possible to recognize patterns with the new 
boarding of AIS similar to the traditional paradigms of pattern recognition with the 
advantage to present a lesser average standard deviation among the results of the 
experiments.  

Additionally, considering that AIS applied in Pattern Recognition is a recent area, 
one expects that more elaborated models are developed and the boarding is more applied in 
problems of the real world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.H\ZRUGV��Artificial Immune Systems, Pattern Recognition, Comparative Analysis.�

�



vi 

6XPiULR�
 

  
�� ,QWURGXomR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.1 Objetivos da Dissertação ........................................................................................2 
1.2 Trabalho Realizado .................................................................................................3 
1.3 Organização da Dissertação....................................................................................4 

�� 5HFRQKHFLPHQWR�GH�3DGU}HV������������������������������������������������������������������������������������
2.1 Metodologia de Reconhecimento de Padrões .........................................................6 
2.2 Processamento Digital de Imagens .........................................................................8 

2.2.1 Aquisição de Imagem .....................................................................................8 
2.2.2 Pré-Processamento..........................................................................................9 
2.2.3 Segmentação ...................................................................................................9 
2.2.4 Representação e Descrição .............................................................................9 
2.2.5 Reconhecimento............................................................................................10 
2.2.6 Interpretação .................................................................................................11 

�� 6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV��������������������������������������������������������������������������������������������
3.1 A Origem da Imunologia ......................................................................................15 
3.2 Princípios do Sistema Imunológico ......................................................................18 
3.3 Sistema Imune Adaptativo....................................................................................19 
3.4 Princípio da Seleção Clonal ..................................................................................20 

Maturação de Afinidade................................................................................................21 
3.5 Teoria da Rede Imunológica.................................................................................23 
3.6 Modelos Existentes ...............................................................................................24 

�� 'HOLPLWDomR�H�'HVFULomR�GDV�7pFQLFDV��������������������������������������������������������������������
4.1 Redes Neurais Artificiais (MLP-Backpropagation) .............................................33 

Modelo MCP.................................................................................................................34 
4.1.1 Aprendizado..................................................................................................34 
Aprendizado Supervisionado........................................................................................35 
Aprendizado Não-Supervisionado................................................................................35 
4.1.2 Perceptron .....................................................................................................36 
4.1.3 Redes Multilayer Perceptron (MLP).............................................................37 
Arquitetura ....................................................................................................................37 
Treinamento Backpropagation......................................................................................38 

4.2 Sistemas Imunológicos Artificiais (CLONALG+) ...............................................39 
4.2.1 CLONALG Original .....................................................................................40 
Motivação .....................................................................................................................40 
Descrição do Algoritmo................................................................................................40 
Modelo de Afinidade ....................................................................................................42 
Características ...............................................................................................................43 
4.2.2 Alterações Realizadas no CLONALG..........................................................45 
Otimização e Adaptação para Classificação de Conjunto de Padrões..........................45 
4.2.3 Comparação entre os Algoritmos .................................................................47 

4.3 K Vizinhos Mais Próximos...................................................................................49 
4.4 K Protótipos Mais Próximos.................................................................................51 

�� (VWXGR�([SHULPHQWDO ������������������������������������������������������������������������������������������������



vii 

5.1 Descrição da Base de Dados Optdigits .................................................................53 
5.2 Pré-Processamento................................................................................................54 
5.3 Descrição dos Experimentos.................................................................................55 

5.3.1 Experimentos com MLP ...............................................................................55 
5.3.2 Experimentos com AIS .................................................................................56 
5.3.3 Experimentos com KNN e com KNP ...........................................................56 

5.4 Resultados Obtidos ...............................................................................................57 
Multilayer Perceptron (MLP) .......................................................................................57 
Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS) ......................................................................64 
K-Vizinhos-Mais-Próximos (KNN) .............................................................................71 
K-Protótipos-Mais-Próximos (KNP) de Valor Mínimo ...............................................73 
K-Protótipos-Mais-Próximos (KNP) de Valor Médio..................................................75 

5.5 Análise Comparativa.............................................................................................77 
Variação do Conjunto de Treinamento .........................................................................81 

5.6 Descrição da Base de Dados Heart .......................................................................83 
5.7 Pré-Processamento................................................................................................85 
5.8 Descrição dos Experimentos.................................................................................85 

5.8.1 Experimentos com MLP ...............................................................................85 
5.8.2 Experimentos com AIS .................................................................................86 

5.9 Resultados Obtidos ...............................................................................................86 
Multilayer Perceptron (MLP) .......................................................................................86 
Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS) ......................................................................88 

5.10 Análise Comparativa.............................................................................................90 
�� &RQFOXV}HV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6.1 Resumo das Contribuições....................................................................................93 
6.2 Proposta para Trabalhos Futuros ..........................................................................94 

5HIHUrQFLDV�%LEOLRJUiILFDV�������������������������������������������������������������������������������������������������
 

 
 
 



viii 

/LVWD�GH�)LJXUDV�
 

)LJXUD����� Arquitetura de sistemas de Reconhecimento de Padrões. 

)LJXUD����� Princípio da Seleção Clonal. 

)LJXUD����� Representação do reconhecimento de um antígeno por um anticorpo utilizando 

a abordagem 6KDSH�6SDFH. 

)LJXUD� ���� Variação do erro em relação à quantidade de nós para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por taxa de aprendizagem / quantidade de 

iterações. 

)LJXUD� ���� Variação do erro em relação à taxa de aprendizagem para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por quantidade de nós / quantidade de iterações. 

)LJXUD����� Variação do erro em relação à quantidade de iterações para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por número de nós / taxa de aprendizagem. 

)LJXUD����� Variação do erro em relação à quantidade de anticorpos para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por probabilidade de mutação / quantidade de 

iterações. 

)LJXUD����� Variação do erro em relação à probabilidade de mutação para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por número de anticorpos / quantidade de 

iterações. 

)LJXUD����� Variação do erro em relação à quantidade de iterações para alguns grupos de 

experimentos. Experimentos representados por número de anticorpos / probabilidade de 

mutação. 

)LJXUD����� Variação do erro do algoritmo KNN em relação ao valor de k. 

)LJXUD����� Variação do erro de KNP valor mínimo em relação ao valor de K. 

)LJXUD����� Variação do erro de KNP valor médio em relação ao valor de K. 

)LJXUD������ Variação do conjunto de treinamento para os algoritmos KNN, KNP de valor 

mínimo e KNP de valor médio. 

)LJXUD������ Variação do conjunto de treinamento para os algoritmos RNA, AIS e KNP de 

valor mínimo. 

 

 



ix 

 

/LVWD�GH�7DEHODV�
 

7DEHOD����� Distribuição das classes da base de dados utilizada. 

7DEHOD����� Resultados anteriores utilizando k-NN com distância Euclidiana. 

7DEHOD����� Resultados dos experimentos com Redes Neurais Artificiais. 

7DEHOD����� Resultados dos experimentos utilizando a melhor configuração de RNA. 

7DEHOD����� Matriz Confusão do experimento com RNA de melhor resultado. 

7DEHOD����� Resultados dos experimentos com Sistemas Imunológicos Artificiais. 

7DEHOD����� Resultados dos experimentos utilizando a melhor configuração de AIS. 

7DEHOD����� Média de erro MSE dos experimentos com AIS agrupado pelo número de 

anticorpos. 

7DEHOD����� Matriz Confusão do experimento com AIS de melhor resultado. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos com KNN. 

7DEHOD������ Matriz Confusão do experimento com KNN de melhor resultado. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos utilizando KNP de valor mínimo. 

7DEHOD������ Matriz Confusão do experimento com KNP de valor mínimo de melhor 

resultado. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos utilizando KNP de valor médio. 

7DEHOD������ Matriz Confusão do experimento com KNP de valor médio de melhor 

resultado. 

7DEHOD������ Resultado dos experimentos utilizando o método de validação cruzada 

estratificada K-fold. K = 10. 

7DEHOD������ Resultado da aplicação do teste de hipótese com nível de confiança de 95%. 

7DEHOD������ Ordenação do desempenho dos algoritmos levando em consideração apenas 

os resultados dos experimentos. 

7DEHOD������ Comparação dos algoritmos em relação a custo de tempo e custo de memória. 

7DEHOD������ Distribuição da obtenção das instâncias da base Heart. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos com Redes Neurais – Base Heart. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos utilizando a melhor configuração de Redes 

Neurais – Base Heart. 



x 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos com Sistemas Imunológicos Artificiais – Base 

Heart. 

7DEHOD������ Resultados dos experimentos utilizando a melhor configuração de Sistemas 

Imunológicos Artificiais – Base Heart. 

 

 



xi 

/LVWD�GH�$EUHYLDo}HV�
 

AIS: $UWLILFLDO�,PPXQH�6\VWHPV (Sistemas Imunológicos Artificiais). 

EE: Estratégias Evolutivas. 

IN: ,PPXQH�1HWZRUN (Rede Imunológica). 

KNN: K-1HDUHVW�1HLJKERU (K-vizinhos-mais-próximos). 

KNP: K-1HDUHVW�3URWRW\SH (K-Protótipos-mais-Próximos). 

MCP: Modelo de neurônio proposto McCulloch e Pitts. 

MLP: 0XOWLOD\HU�3HUFHSWURQ (Perceptron Multicamadas). 

MSE: 0HDQ�RI�6TXDUHG�(UURUV (Média dos Erros Quadrados). 

RNA: Redes Neurais Artificiais. 

SI: Sistema Imunológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

1 Introdução 

Escrita manual é uma habilidade própria de cada indivíduo. Consiste em marcas 

gráficas em uma superfície tendo como propósito comunicar alguma informação. A 

razão pela qual a escrita persiste na era do computador digital é a conveniência do papel 

e da caneta comparada aos teclados em relação a várias situações do cotidiano. Foi 

desenvolvida há muito tempo atrás com o propósito de expandir a memória humana e de 

facilitar a comunicação [Plamondon & Srihari, 2000]. 

A impressão em papel tem sido o principal meio de publicação de jornais, 

revistas, relatórios, livros, dentre outros. Com o advento do uso do computador vários 

dos novos documentos estão sendo criados eletronicamente, principalmente pela 

vantagem de ocupar menos espaço físico, pela facilidade de seu envio e recebimento a 

outras pessoas e pela existência de ferramentas que auxiliam a realização de buscas 

principalmente em grandes quantidades de documentos de forma rápida. Entretanto 

ainda existem muitas informações no formato impresso.  

Outra necessidade desse processo é a de reconhecimento dos campos de cheques 

bancários devido a grande quantidade que ainda circulam no mundo [Ling et al., 1997; 

Palacios et al., 2003]. A cada dia, bilhões de documentos financeiros e de negócios 

precisam ser processados por computador. Grande parte deles ainda é processado 

manualmente. Uma forma para automatizar esse processo é substituir o operador 

humano por um sistema de reconhecimento de escrita que seja habilidoso o suficiente 

para realizar o trabalho do operador [Morita, 2003]. 

Visando alcançar essa automatização vários estudos foram realizados com o 

propósito de criar modelos que copiem o comportamento manual para ser executado 

apropriadamente em máquinas, especificamente através de uma implementação de um 

VRIWZDUH em um computador digital [Rauber, 1997]. Dentre os modelos utilizados nesta 

tarefa podemos citar abordagens mais tradicionais como Redes Neurais Artificiais, k-

vizinhos-mais-próximos e Redes Bayesianas, como também abordagens emergentes, 

como, por exemplo, Sistemas Imunológicos Artificiais. 

Sistemas Imunológicos Artificiais é um paradigma relativamente novo 

(aproximadamente vinte e cinco anos) de inteligência computacional inspirado pelo 

sistema imunológico do corpo humano com o propósito de se criar novas ferramentas 

para resolver problemas de várias áreas de domínio da Ciência da Computação. Devido 
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aos avanços da biologia e da genética molecular o entendimento do comportamento do 

sistema imunológico vem crescendo rapidamente [Castro & Timmis, 2002]. 

Semelhantemente às redes neurais artificiais, que foram inspiradas no sistema 

nervoso humano, os sistemas imunológicos artificiais vêm surgindo com o propósito de 

resolver problemas computacionais complexos como, por exemplo, reconhecimento de 

padrões, eliminação e otimização [Castro & Timmis, 2002]. 

Devido à diversidade de seu uso, o estudo do sistema imunológico artificial pode 

ser explorado por várias áreas de conhecimento, dentre elas o reconhecimento de 

padrões. Este trabalho tem o propósito de investigar as abordagens existentes dos 

Sistemas Imunológicos Artificiais no uso de reconhecimento de padrões, mais 

especificamente no reconhecimento de caracteres. 

Um estudo sobre AIS foi realizado como também a criação de um novo modelo 

para reconhecimento de padrões. Visando a investigação da adequação do modelo em 

problemas de reconhecimento o mesmo foi comparado com outras abordagens 

utilizadas para a mesma tarefa. 

A seguir serão descritos os objetivos propostos desta dissertação e em seguida o 

trabalho realizado em toda a extensão deste estudo. 

 
���� 2EMHWLYRV�GD�'LVVHUWDomR�

Como objetivos principais desta dissertação temos o estudo, aplicação e 

investigação da adequação de um modelo inspirado pelo paradigma de Sistemas 

Imunológicos Artificiais (AIS) no problema de Reconhecimento de Padrões, mais 

precisamente o reconhecimento de caracteres manuscritos. Para isso torna-se necessária 

a utilização de uma base de dados de caracteres manuscritos para a análise da 

performance dos algoritmos. 

Como objetivo inicial um estudo da abordagem de Sistemas Imunológicos será 

apresentado. Este estudo consiste no histórico da pesquisa na área, princípios 

fundamentais sobre a sua arquitetura e seu funcionamento. A adequação deste 

paradigma para o problema de reconhecimento de padrões também será apresentada, 

como as funcionalidades necessárias para alcançar tal objetivo. 
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Com o propósito de mensurar a performance deste paradigma um modelo 

inspirado na abordagem de AIS será definido. Além disso, será implementado um 

algoritmo para ser utilizado em experimentos de reconhecimento de padrões. 

Objetivando a investigação da adequação do modelo de AIS implementado em 

problemas de reconhecimento de padrões o mesmo será comparado com outras 

abordagens comumente utilizadas. As abordagens escolhidas serão a MLP-

%DFNSURSDJDWLRQ (Redes Neurais), k-vizinhos-mais-próximos e k-protótipos-mais-

próximos. Nesta análise serão considerados aspectos como regularidade dos resultados 

dos experimentos, custo de tempo e de memória, sensibilidade à variação do conjunto 

de treinamento e comparação estatística entre os modelos. 

 
���� 7UDEDOKR�5HDOL]DGR�

Nesta dissertação foram investigados alguns dos algoritmos de reconhecimento 

de padrões convencionais. Além de algoritmos mais comumente utilizados também foi 

implementado um modelo baseado no paradigma de Sistemas Imunológicos Artificiais 

(AIS – $UWLILFLDO� ,PPXQH� 6\VWHPV). Um levantamento sobre o paradigma de AIS foi 

apresentado para uma melhor contextualização da área e do algoritmo classificador de 

padrões. 

Após definidas as técnicas a serem utilizadas um estudo experimental foi 

realizado. Este estudo consistiu na análise da base de dados, experimentos individuais 

para cada algoritmo e concluiu com a realização de uma análise comparativa entre os 

classificadores. 

Os experimentos individuais consistiram na aplicação dos algoritmos para várias 

combinações de parâmetros. O comportamento do classificador foi então analisado e o 

melhor resultado foi selecionado para um segundo experimento, onde a mesma 

configuração foi utilizada em uma determinada quantidade de vezes. A partir destes 

resultados foi verificado se houve alguma melhoria no desempenho do classificador 

nesses novos experimentos. 

O propósito da análise comparativa foi o de comparar os algoritmos estudados e 

identificar as vantagens e desvantagens de cada um no que se refere à adequação ao 

problema apresentado como também para problemas de outras áreas. Para isso, as 

limitações de cada algoritmo foram observadas e apresentadas. A análise consistiu tanto 



4 

de uma comparação estatística dos resultados dos algoritmos como uma discursão das 

características de cada classificador, incluindo custo de tempo e de memória como 

também uma análise da sensibilidade dos parâmetros ajustáveis e do tamanho do 

conjunto de treinamento utilizado. 

 
���� 2UJDQL]DomR�GD�'LVVHUWDomR�

Além da Introdução, esta dissertação conta com mais cinco capítulos, como se 

segue: 

&DStWXOR�����5HFRQKHFLPHQWR�GH�&DUDFWHUHV��Esse capítulo apresenta o problema de 

reconhecimento de caracteres, como também uma arquitetura clássica para a resolução 

de problemas dessa área.  

&DStWXOR�����6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV��Nesse capítulo, serão apresentados o paradigma 

de Sistemas Imunológicos, seus conceitos, processos existentes e os estudos já 

realizados na área. 

&DStWXOR� �� �� 'HOLPLWDomR� H� 'HVFULomR� GDV� 7pFQLFDV�� Esse capítulo apresenta as 

técnicas de classificação de padrões utilizadas nos experimentos desta dissertação. 

Algoritmos de Redes Neurais Artificiais, Sistemas Imunológicos Artificiais e algumas 

implementações de K Vizinhos mais Próximos são apresentados. 

&DStWXOR� �� �� (VWXGR� ([SHULPHQWDO�� Esse capítulo apresenta o uso dos algoritmos 

descritos no capítulo anterior em uma base de dados de dígitos manuscritos. O resultado 

individual de cada classificador é apresentado como também uma análise comparativa 

entre eles. 

&DStWXOR�����&RQFOXV}HV��Esse capítulo conclui a dissertação com um breve resumo dos 

resultados obtidos, apontando algumas limitações, além das possibilidades de trabalhos 

futuros. 

�
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2 Reconhecimento de Padrões 

Escrita manual é uma habilidade própria de cada indivíduo. Consiste em marcas 

gráficas em uma superfície tendo como propósito comunicar alguma informação. Foi 

desenvolvida há muito tempo atrás com o propósito de expandir a memória humana e de 

facilitar a comunicação [Plamondon & Srihari, 2000].  

A grande aceitação dos computadores digitais parece desafiar o futuro da escrita 

manual. Entretanto, em número de situações, uma caneta juntamente com um papel ou 

um pequeno bloco de anotações é muito mais conveniente que um teclado. Por 

exemplo, estudantes em uma sala de aula ainda não estão digitando em um QRWHERRN. 

Eles armazenam linguagem, equações e gráficos com a caneta. Esse paradigma tem 

levado ao conceito de SHQ�FRPSXWLQJ [Meyer, 1995], onde o teclado é um componente 

caro e pouco ergonômico a ser substituído por uma superfície sensível a uma caneta 

especial sobreposta em uma tela gráfica que gera tinta eletrônica. 

A impressão em papel tem sido o principal meio de publicação de jornais, 

revistas, relatórios, livros, dentre outros. Com o advento do uso do computador vários 

dos novos documentos estão sendo criados eletronicamente, principalmente pela 

vantagem de ocupar menos espaço físico, pela facilidade de seu envio e recebimento a 

outras pessoas e pela existência de ferramentas que auxiliam a realização de buscas 

principalmente em grandes quantidades de documentos de forma rápida. Entretanto 

ainda existem muitas informações no formato impresso.  

Outra necessidade desse processo é a de reconhecimento dos campos de cheques 

bancários devido a grande quantidade que ainda circulam no mundo [Ling et al., 1997; 

Palacios et al., 2003]. A cada dia, bilhões de documentos financeiros e de negócios 

precisam ser processados por computador. Grande parte deles ainda é processado 

manualmente. Uma forma para automatizar esse processo é substituir o operador 

humano por um sistema de reconhecimento de escrita que seja habilidoso o suficiente 

para realizar o trabalho do operador [Morita, 2003]. Para a realização desse processo é 

necessária a definição de uma arquitetura que torne esta tarefa possível (seção 2.1).  

Reconhecimento de padrões é um dos mais desafiadores tópicos na área de 

simulação da capacidade cognitiva humana. Exemplos de aplicações em 

reconhecimento de padrões são a identificação de uma pessoa através de sua voz, 

impressão digital ou a estrutura do íris do olho, o reconhecimento de caracteres 
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manuscritos, controle de um veículo autônomo através informações sensoriais e muitos 

outros campos [Rauber, 1997].  

Nos últimos anos vários progressos na área da automação em reconhecimento de 

padrões têm sido alcançados, principalmente a partir do reinteresse do estudo de redes 

neurais artificiais.  

As definições de padrões e reconhecimento de padrões são intuitivamente claras 

para o comportamento humano justamente pelo constante uso de reconhecimento de 

padrões em toda a sua vida. Quando um leitor está olhando para um texto os seus olhos 

capturam o sinal físico que representa o texto, então os caracteres são reconhecidos, 

depois as palavras, as sentenças, e finalmente a semântica do texto é extraído no seu 

mais alto nível de processamento de informação. 

Reconhecimento de padrões é a transformação da informação do nível 

subsimbólico (sinais) para o nível simbólico (significados). Também podemos observar 

que o reconhecimento de padrões também é um processo de redução de informação. A 

partir de uma quantidade incontável de informação física somente a transição preto-

para-branco é interessante para se ler um texto.  

Um caractere é reconhecido por um leitor baseando-se em certas características 

de um caractere. No exemplo de reconhecimento de caracteres as características são 

mais propriamente de natureza simbólica, devido à existência ou ausência de 

ondulações ou a forma das curvas. Entretanto podemos representar uma curva de um 

caractere numericamente. Por exemplo, podemos traçar uma curva e medir a sua 

curvatura. Para uma análise computacional é desejável possuir um conjunto de 

características numéricas contínuas. Outra vantagem de uma representação numérica de 

um padrão é a disponibilidade de ferramentas matemáticas maduras para tratar dados 

contínuos multivariados. 

A seguir será descrita a arquitetura clássica de sistemas de reconhecimento de 

padrões proposta por Gonzales e Woods (1992). 

���� 0HWRGRORJLD�GH�5HFRQKHFLPHQWR�GH�3DGU}HV�

Nesta seção será descrita a metodologia clássica de sistemas de reconhecimento 

de padrões. É composta por cinco etapas seqüenciais desde a obtenção dentro do 

domínio do problema até a conclusão da tarefa, onde o padrão é rotulado e devidamente 
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interpretado pelo classificador. A arquitetura clássica de sistemas de Reconhecimento 

de Padrões é mostrada na figura 2.1. 

 

Aquisição de Imagens

Segmentação

Base de conhecimento

Pré-processamento

Representação e descrição

Reconhecimento e
interpretação

Resultado

Domínio
do

problema

 

 
)LJXUD�����±�$UTXLWHWXUD�GH�VLVWHPDV�GH�5HFRQKHFLPHQWR�GH�3DGU}HV��

�
Inicialmente a imagem é capturada por algum sensor fotoelétrico (VFDQQHU) e 

então enviada para a próxima etapa. Neste instante é obtida uma imagem bruta. A 

informação está em um formato digital, porém o seu conteúdo não pode ser interpretado 

pelas ferramentas de processamento de texto. Para que seja possível essa compreensão é 

necessário que a imagem seja submetida às etapas de pré-processamento, segmentação, 

extração de características e finalmente a classificação dos caracteres [Casey & 

Lecolinet, 1996; Gonzales & Woods, 1992].  

No pré-processamento são realizadas operações na imagem para que possam ser 

usadas nas etapas posteriores. Obter as áreas relevantes da imagem (dependendo da 

aplicação), transformar a imagem em tons de cinza ou em formato binário (preto e 

branco) e a remoção de ruídos são exemplos de pré-processamento que podem ser 

aplicados a essas imagens. 

A segmentação procura separar os caracteres contidos na imagem para 

tratamento individual de cada um deles. Em alguns casos os caracteres são sobrepostos 

dificultando a sua separação. Vários estudos foram realizados para resolver o problema 

da segmentação [Casey & Lecolinet, 1996], alguns outros procuram trabalhar com 

palavras inteiras [Park, 2002]. 

Neste instante as imagens já estão segmentadas, mas são representadas por uma 

matriz de ELWV. A extração de características procura diminuir a quantidade dos dados de 

forma que se perca a menor quantidade de informação possível (caso seja necessário). 
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Buscando este objetivo vários tipos de extração de características foram desenvolvidos 

[Gomes, 1995].  

A última fase do processo é a classificação, onde as imagens segmentadas e 

processadas (características) são usadas como entrada dos classificadores. Estes, por sua 

vez, utilizam esses dados para poderem adquirir conhecimento com o propósito de 

reconhecer caracteres futuros que ainda não tenham sido apresentados. As redes neurais 

artificiais [Braga et al., 2000; Palacios et al., 2003] e os sistemas imunológicos 

artificiais [Castro & Timmis, 2002] são exemplos de classificadores. 

 
���� 3URFHVVDPHQWR�'LJLWDO�GH�,PDJHQV�

Entende-se por Processamento Digital de Imagens a manipulação de uma 

imagem por computador de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens. O 

objetivo de se usar processamento digital de imagens é melhorar o aspecto visual de 

certas feições estruturais para o analista humano e fornecer outros subsídios para a sua 

interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a 

outros processamentos [Silva, 2005]. 

As técnicas em análise de imagem podem ser divididas em três áreas básicas: (1) 

processamento de baixo nível, com funções que podem ser vistas como reações 

automáticas, ou seja, reações que não requerem comportamento inteligente; (2) 

processamento de nível intermediário, com processos de extração e caracterização de 

componentes em uma imagem; e (3) processamento de alto nível, que envolve os 

processos de reconhecimento e interpretação. A Figura 2.1 mostra os processos de cada 

uma dessas áreas [Gonzales & Woods, 1992]. 

Nas seções de 2.2.1 a 2.2.6 serão apresentados os passos para o processamento 

digital de imagens com enfoque no reconhecimento de imagens. São eles: 

 
������ $TXLVLomR�GH�,PDJHP�

Segundo [Gonzales & Woods, 1992], o primeiro passo do processo requer 

apenas um sensor de imagens e a capacidade para digitalizar o sinal produzido pelo 

sensor. 

São necessários dois elementos para a aquisição da imagem: um aparelho físico 

que é sensível à faixa espectral de energia eletromagnética na qual produza um sinal 
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elétrico de saída proporcional ao nível de energia sentido. E um digitalizador, que 

converte o sinal elétrico capturado na sua forma digital. 

 
������ 3Up�3URFHVVDPHQWR�

Após a aquisição e digitalização da imagem, o próximo passo é o pré-

processamento. A função chave do pré-processamento é melhorar a imagem, com o 

objetivo de aumentar as chances de sucesso dos processos seguintes [Gonzales & 

Woods, 1992]. Nesta etapa, são utilizadas técnicas para aumento de contraste, remoção 

de ruídos, realce e normalização, com o objetivo de converter os padrões para uma 

forma que possibilite uma simplificação do posterior processo de reconhecimento. 

 
������ 6HJPHQWDomR�

O próximo estágio é o processo chamado de segmentação. De um modo geral, a 

segmentação subdivide uma imagem de entrada em suas partes constituintes ou objetos. 

Cada uma destas partes é uniforme e homogênea com respeito a algumas propriedades 

da imagem, como por exemplo, cor e textura. Algoritmos de segmentação para imagens 

monocromáticas são geralmente baseados em duas propriedades básicas de valores em 

escala de cinza: descontinuidade e similaridade. 

Na primeira categoria, o particionamento da imagem é baseado no subconjunto 

de pontos de um objeto que o separa do restante da imagem. As técnicas de 

segmentação nesta categoria buscam evidenciar os limites entre os objetos, através da 

detecção de pontos isolados e da detecção de linhas e bordas na imagem. Na segunda 

categoria, a segmentação é baseada nas técnicas de limiarização, crescimento por 

regiões, união e divisão de regiões [Gonzales & Woods, 1992]. 

 
������ 5HSUHVHQWDomR�H�'HVFULomR�

Geralmente, a saída do estágio de segmentação é o conjunto de dados brutos de 

SL[HOV. Neste caso pode ser necessário converter os dados para uma forma conveniente, 

possibilitando o processamento por computador. Dois tipos de representação podem ser 

utilizados: representação limite ou representação regional. A representação limite é 

apropriada quando o foco está em características da forma, como por exemplo em 

cantos.  
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Representação regional é apropriada quando o foco está em propriedades 

refletivas, tais como textura ou cor. No entanto, em algumas aplicações estas 

representações coexistem. Escolher a representação é apenas parte da solução para a 

transformação de dados brutos em uma forma conveniente para o processamento 

computacional subseqüente. Um método para descrever os dados tal que as 

características de interesse sejam realçadas, também deve ser utilizado. Descrição, 

também chamada de seleção de característica, lida com a extração de características que 

resultam em algum diferenciar de uma classe de objetos de uma outra [Gonzales & 

Woods, 1992]. 

 
������ 5HFRQKHFLPHQWR�

Após feita separação de classe de objetos com características semelhantes 

passamos a uma fase na qual tem interesse identificar o que cada uma dessas classes 

representa, e assim identificá-las com um respectivo valor.  

O reconhecimento de padrões é importante devido às ocorrências na vida 

humana tomarem forma de padrões. A formação da linguagem, o modo de falar, o 

desenho das figuras, o entendimento das imagens, tudo envolve padrões. 

Reconhecimento de Padrões é uma tarefa complexa, onde o homem busca, sempre, 

avaliar as situações em termos dos padrões das circunstâncias que as constituem, 

descobrir relações existentes no meio, para melhor entendê-lo e adaptar-se. 

Existem, hoje, muitas técnicas de RP desenvolvidas no qual podemos dividir em 

três abordagens: 

• Estatística – conjuntos de medidas de características (na forma de n-tuplas 

ou vetores) são extraídos das imagens e métodos estatísticos são utilizados 

para separar as classes. Dentre os métodos utilizados podemos citar 

classificadores bayesianos, métodos probabilísticos e regras de decisão. 

• Estrutural – padrões são representados em uma forma simbólica (tais como 

VWULQJV e árvores), e os métodos de reconhecimento são baseados em 

casamento de símbolos ou em modelos que tratam padrões de símbolos 

como sentenças, a partir de uma linguagem artificial; 

• Neural – na abordagem neural, como o próprio nome diz, o reconhecimento 

é realizado utilizando-se Redes Neurais Artificiais. Alguns autores 
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consideram o reconhecimento via Redes Neurais como sendo um tipo 

particular de reconhecimento estatístico, já que as características também são 

na forma de n-tuplas ou vetores e existe uma equivalência entre alguns 

modelos de Redes Neurais e técnicas estatísticas fundamentais [Bishop, 

1995]. 

 
������ ,QWHUSUHWDomR�

Para [Gonzales & Woods, 1992], interpretação envolve a fixação de significado 

a um grupo de objetos reconhecidos, em outras palavras, estamos interessados em dar 

significados a imagem. 

Interpretação de imagens computadorizadas é um processo extremamente 

complexo. As dificuldades aparecem tanto pela quantidade de dados a serem 

processadas e também pela falta de ferramentas de processamento fundamental para 

receber o dados iniciais para gerar os resultados desejados (detalhamento do conteúdo 

da imagem).  

Assim como não há ferramentas para realizar interpretação de imagens não 

estruturada, somos forçados a considerar aproximações que oferecem razoável chance 

de sucesso. Essa limitação leva-nos a considerar duas restrições: limitar a generalidade 

do problema e a incorporação de conhecimento humano no processo. 

Os três principais formalismos utilizados para a representação do conhecimento 

são baseados em: 

• /yJLFD�)RUPDO – onde o conhecimento pode ser expresso através de regras 

lógicas; 

• 5HGHV� 6HPkQWLFDV� ±� que através de grafos direcionados nos demonstra o 

relacionamento entre elementos de uma imagem;�
• 6LVWHPD� GH� 3URGXomR� RX� 5HJUD� %DVH� – que apesar de ser restrito a um 

determinado domínio, é utilizado numa larga escala de aplicativo em 

processamento de imagem digital. 
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3 Sistemas Imunológicos 

O principal objetivo do sistema imunológico biológico é inspecionar 

constantemente o organismo humano a procura de células que tenham um mau 

comportamento (ex.: tumores) e por elementos externos causadores de doenças (ex.: 

vírus e bactérias). Todo elemento que o sistema imunológico reconheça é chamado de 

Antígeno. Se o antígeno for uma célula no nosso organismo que não seja prejudicial ao 

mesmo então é chamado de próprio (antígeno próprio), porém se for causadora de 

doenças é chamada de não-próprio (antígeno não-próprio). Dessa forma, o sistema 

imunológico deve ser capaz de distinguir entre os antígenos próprio e não-próprio 

(discriminação próprio/não-próprio) [Castro & Timmis, 2002]. 

Atualmente, existe um grande interesse pelo estudo dos sistemas imunológicos 

biológicos. Imunologistas e profissionais da área médica estão tentando compreender 

melhor o sistema imunológico para que eles possam combater doenças infecciosas 

como a AIDS, doenças auto-imunes como esclerose múltipla, e outros problemas de 

saúde. Biólogos e imunologistas teóricos estão interessados em modelar o sistema 

imunológico visando reproduzir fenômenos observados em laboratório e/ou prever 

comportamentos ainda não obtidos experimentalmente.  

Outros pesquisadores que começam a se interessar pela imunologia são os 

engenheiros e cientistas da computação, que tentam simular mecanismos imunológicos 

particulares com o objetivo de criar sistemas artificiais para a solução de problemas de 

engenharia. Por exemplo, podem ser traçados fortes paralelos entre o reconhecimento de 

padrões do sistema imunológico e o reconhecimento de padrões em computação. Uma 

metáfora ainda mais abrangente, poderia relacionar as características de imunovigilância 

e resposta imune com os procedimentos de segurança computacional, que podem incluir 

detecção e eliminação de vírus, intrusos de rede, e assim por diante [De Castro, 2001]. 

Nas áreas de engenharia e computação, tem surgido um forte interesse pelo 

estudo dos sistemas imunológicos (SI) devido, principalmente, à sua capacidade de 

processamento de informação. Sob uma perspectiva de engenharia, existem diversas 

características do SI que podem ser destacadas: 

• Unicidade: cada animal possui seu próprio sistema imunológico, com suas 

capacidades e vulnerabilidades particulares; 
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• Reconhecimento de padrões internos e externos ao sistema: as células e 

moléculas que não pertencem ao organismo são reconhecidas e eliminadas 

pelo SI; 

• Detecção de anomalia: o SI pode detectar e reagir a agentes patogênicos 

(causadores de anomalias) a que o organismo nunca havia sido exposto 

anteriormente; 

• Detecção imperfeita (tolerância a ruídos): um reconhecimento perfeito não é 

necessário para que o SI reaja contra um elemento causador de patologia 

(patógeno); 

• Diversidade: existe uma quantidade limitada de células e moléculas no SI 

que são utilizadas para se obter o reconhecimento de um número 

praticamente infinito de elementos, incluindo aqueles sintetizados em 

laboratório; 

• Aprendizagem por reforço: a cada encontro com o mesmo patógeno, o 

sistema imunológico melhora a qualidade de sua resposta; e  

• Memória: os componentes do SI bem sucedidos no reconhecimento e 

combate às patologias são armazenados para uma resposta futura mais 

intensa e efetiva. 

A palavra imunologia é derivada do Latim LPPXQLV ou LPPXQLWDV cujo 

significado é “isento de carga”, sendo que a carga pode referir-se a uma taxa monetária 

imposta ao cidadão, uma regra ou lei de restrição de direitos e liberdade, ou uma 

enfermidade. Indivíduos que não sucumbem a uma doença quando infectados são ditos 

imunes e o status de uma resistência específica a uma determinada doença é chamado de 

imunidade. 

O sistema imunológico é fundamental para a sobrevivência do animal e, por 

isso, precisa atuar de forma eficiente. Existe uma grande quantidade de componentes e 

mecanismos distintos atuando no sistema imunológico. Alguns destes elementos são 

otimizados para defender contra um único invasor enquanto outros são direcionados 

contra uma grande variedade de agentes infecciosos. 

Existe uma redundância considerável no sistema imunológico, de forma que 

vários mecanismos de defesa sejam ativados contra um único invasor. Sob o ponto de 
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vista tanto biológico quanto de engenharia, a presença de mecanismos de aprendizagem 

e memória são características fundamentais do sistema imunológico. Ele possui a 

capacidade de extrair informações dos agentes infecciosos e disponibilizá-las para uso 

futuro em casos de novas infecções pelos mesmos agentes ou agentes similares. 

 
���� $�2ULJHP�GD�,PXQRORJLD�

A ciência da imunologia é relativamente nova. O seu início se deu quando 

Edward Jenner descobriu, em 1796, que a inoculação de indivíduos são com amostras 

enfraquecidas de agentes causadores de doença consegue proteger o organismo contra 

enfermidades futuras, na época a Varíola, doença freqüentemente fatal. Este processo 

foi chamado de vacinação [Janeway et al., 2000]. 

Jenner nada sabia sobre os agentes infecciosos que causam doenças. Porém, 

posteriormente Robert Kock provou que as doenças infecciosas eram causadas por 

microorganismos patogênicos, cada um responsável por uma determinada enfermidade 

ou patologia. Atualmente esses microorganismos causadores de doenças estão divididos 

em quatro grandes categorias: vírus, bactérias, fungos e parasitas. 

Por volta de 1880, Louis Pasteur projetou com sucesso uma vacina contra a 

cólera aviária e desenvolveu uma vacina anti-rábica também bem sucedida na 

inoculação de uma criança mordida por um cão raivoso. Tantos triunfos práticos 

resultaram na busca pelos mecanismos de proteção imunológica. Pasteur, embora bem 

sucedido no desenvolvimento de vacinas, possuía muito pouco conhecimento sobre os 

mecanismos envolvidos no processo de imunização. Ele sugeriu que organismos na 

vacina eram capazes de remover nutrientes essenciais do corpo e, assim, evitar o 

crescimento e proliferação dos agentes causadores de doença. Dez anos mais tarde Emil 

von Behring e Shibasaburo Kitasato demonstraram que a proteção induzida pelos 

processos de vacinação não se devia a remoção de nutrientes, mas sim ao surgimento de 

fatores de proteção no soro dos indivíduos vacinados. Estas substâncias foram 

denominadas de anticorpos, as quais se ligavam especificamente e eram capazes de 

neutralizar os agentes infecciosos. Emil von Behring recebeu, em 1901, o primeiro 

prêmio Nobel em medicina pelo seu trabalho sobre a produção de anticorpos [Tizard, 

1995]. 
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Elie Metchnikoff demonstrou, em 1882, que algumas células eram capazes de 

comer microorganismos. Estas células forma denominadas de fagócitos e, segundo ele, 

elas compunham o principal mecanismo de defesa contra os microorganismos. Para ele 

os anticorpos apresentavam pouca importância no sistema imunológico. O conflito 

quanto à relevância dos fagócitos e anticorpos foi resolvido em 1904 quando Almroth 

Wright e Joseph Denys demonstraram que os anticorpos eram capazes de se ligar a 

bactérias e promover a sua destruição pelos fagócitos [Tizard, 1995]. 

Ainda na última década do século XIX, Paul Ehrlich formulou uma teoria 

denominada de teoria da cadeia lateral (VLGH�FKDLQ� WKHRU\). A principal premissa desta 

teoria era a de que a superfície dos glóbulos brancos ou leucócitos (células mediadoras 

do sistema imunológico) está coberta com diversas cadeias laterais, ou receptores, que 

formam ligações químicas com os antígenos encontrados [Cziko, 1995]. De forma 

ampla, antígenos correspondem a quaisquer moléculas capazes de serem reconhecidas 

pelo sistema imune [URL 1; Dreher, 1995; Timmis, 2000; Janeway et al., 2000]. Dado 

qualquer antígeno, pelo menos um destes receptores seria capaz de reconhecer e se ligar 

a ele.  

Esta teoria também é conhecida como germinal, pois a informação essencial 

para a produção de todos os anticorpos necessários seria providenciada pelos genes do 

animal. Também foi verificado que um crescimento explosivo na produção de 

anticorpos após a exposição a um dado antígeno e desenvolveu uma técnica para 

estimar a quantidade de anticorpos no sangue. Em sua teoria, o contato com um dado 

antígeno seria responsável por selecionar e estimular uma célula a sintetizar aqueles 

receptores particulares, que seriam posteriormente secretados para a corrente sangüínea 

sob a forma de anticorpos.  

Estas características de seleção e estimulação celulares também permitem a 

caracterização da teoria de Ehrlich como seletivista, uma vez que os antígenos seriam os 

responsáveis pela seleção de células pré-existentes cujos receptores apresentam uma alta 

afinidade ao estímulo antigênico [Silverstein, 1985]. A afinidade corresponde à força de 

ligação entre moléculas como, por exemplo, um antígeno e um anticorpo. O prêmio 

Nobel de 1908 foi dividido por Ehrlich e Metchnikoff. 

Entre 1914 e 1955 predominava o ponto de vista de que era inconcebível que 

qualquer teoria seletivista sobre a formação de anticorpos estivesse correta [Piatelli-

Palmarini, 1986]. As propostas teóricas originadas no período de 1930 a 1950 foram 
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principalmente de caráter sub-celular. As atenções se concentraram na biosíntese de 

moléculas de anticorpos produzidas pelas células. A conclusão foi de que o antígeno 

deveria trazer para a célula as informações referentes à estrutura complementar da 

molécula de anticorpo, introduzindo uma teoria chamada de instrucionista (WHPSODWH�
LQVWUXFWLRQ�WKHRU\).  

Os primeiros trabalhos conhecidos na linha instrucionista foram executados por 

Breinl e Haurowitz, e posteriormente desenvolvidos e defendidos pelo ganhador do 

prêmio Nobel Linus Pauling [Jerne, 1974a; Cziko, 1995]. Pauling postulou que todos os 

anticorpos possuem a mesma seqüência de aminoácidos, mas que sua conformação 

tridimensional seria determinada durante a síntese por contato direto com o antígeno, 

que serviria como um padrão ou molde. 

Logo em seguida Niels K. Jerne reavivou as teorias seletivistas da formação de 

anticorpos, assumindo que uma população diversa de anticorpos naturais surge durante 

o desenvolvimento, mesmo na ausência de antígenos. O antígeno se combinaria através 

da seleção de anticorpos circulantes contendo estruturas complementares a este 

antígeno. A qualidade de uma resposta a um dado antígeno dependeria da concentração 

dos anticorpos circulantes e poderia ser melhorada pela exposição prévia ao antígeno. 

McFarlane Burnet e Talmage assumiram que cada célula produz e expressa em 

sua superfície um único tipo de molécula de anticorpo, e que o evento seletivo é o 

estímulo dado pelo antígeno, sendo que aquelas células que produzem anticorpos 

complementares a ele irão se proliferar (expansão clonal) e secretar anticorpos. Nesta 

teoria da seleção (ou expansão) clonal, Burnet (1959) assumiu que a diversidade dos 

anticorpos era gerada por processos aleatórios, como mutação somática, durante o 

período pré-natal, de forma que logo após o nascimento, o animal teria um repertório 

fixo de anticorpos. Além disso, ele postulou a morte de qualquer célula portadora de 

anticorpos capazes de reconhecer antígenos próprios, denominadas células auto-

reativas, durante este período de geração de diversidade [Bell & Perelson, 1978]. Peter 

Medawar confirmou experimentalmente a teoria da seleção clonal proposta por Burnet. 

Estes estudos sobre como o organismo reage aos agentes externos e apresentam 

tolerância (ausência de reação) às células do próprio organismo, resultaram em um 

prêmio Nobel na imunologia para Medawar e Burnet. 
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���� 3ULQFtSLRV�GR�6LVWHPD�,PXQROyJLFR�
O sistema imunológico tem como objetivo de inspecionar e proteger o 

organismo contra agentes externos causadores de doenças. Para isso possui a capacidade 

de realizar uma resposta rápida e efetiva contra os patógenos invasores. Além disso 

pode efetuar um outro tipo de resposta igualmente eficaz, porém mais lenta e duradoura. 

Estas respostas são realizadas pelos sistemas imune inato e adaptativo, respectivamente. 

Esses sistemas dependem da atividade dos leucócitos. A imunidade inata é mediada 

principalmente pelos macrófagos e granulócitos, já a imunidade adaptativa é mediada 

pelos linfócitos. 

Os agentes do sistema imune inato estão sempre prontos para o combate contra 

uma grande variedade de patógenos, sem a necessidade de ter sido exposto aos mesmos, 

e atuam do mesmo modo em todos os indivíduos normais. Já os agentes do sistema 

imune adaptativo produzem anticorpos específicos para determinado agente infeccioso. 

Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B (ou células B) em resposta a infecções, 

e sua presença em um indivíduo reflete as infecções às quais o mesmo já foi exposto. Os 

linfócitos são capazes de desenvolver uma memória imunológica, ou seja, reconhecer o 

mesmo estímulo antigênico caso ele entre novamente em contato com o organismo, 

evitando assim o restabelecimento da doença [Sprent, 1994; Ahmed & Sprent, 1999]. 

Assim, a resposta imune adaptativa aperfeiçoa-se a cada encontro com um antígeno. 

A grande maioria dos linfócitos encontra-se em estado inativo, e possuirão 

atividade quando houver algum tipo de interação com um estímulo antigênico, 

necessário para a ativação e proliferação linfocitária. Existem dois tipos principais de 

linfócitos: linfócitos B (ou células B) e linfócitos T (ou células T). As células B e T 

expressam, em suas superfícies, receptores de antígeno altamente específicos para um 

dado determinante antigênico. 

Em conjunto, os sistemas inato e adaptativo contribuem para uma defesa 

notavelmente eficaz, garantindo que, embora passemos nossas vidas cercados por 

germes potencialmente patogênicos, apresentemos resistência às enfermidades. 
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���� 6LVWHPD�,PXQH�$GDSWDWLYR�
Os animais vertebrados desenvolveram um sistema de defesa preventivo, ou 

seja, o seu sistema imunológico é capaz de se prevenir contra qualquer tipo de antígeno 

que pode ser encontrado. 

Como principal célula deste sistema, os linfócitos estão presentes apenas nos 

animais vertebrados. Evoluíram para proporcionar meios de defesa mais versáteis e um 

maior nível de proteção face às novas infecções pelo mesmo agente, do que os 

apresentados pelo sistema imune inato. Entretanto, as células do sistema imune inato 

desempenham um papel crucial no desencadeamento e posterior regulação das respostas 

imunes adaptativas. Cada linfócito virgem que penetra na corrente circulatória é 

portador de receptores de antígeno com uma única especificidade. A especificidade 

destes receptores, contudo, é determinada por um mecanismo de rearranjo gênico 

especial que atua durante o desenvolvimento linfocitário na medula óssea e no timo, a 

fim de gerar centenas de diferentes variantes dos genes codificadores das moléculas 

receptoras. 

Embora um linfócito individual seja portador de um receptor de especificidade 

única, a especificidade de cada linfócito é diferente, e os milhões de linfócitos do 

organismo podem apresentar milhões de especificidades distintas. Os linfócitos sofrem, 

então, um processo parecido com a seleção natural durante a vida do indivíduo 

[Lederberg, 1988; Klein, 1995]: somente aqueles que encontram um antígeno com o 

qual seu receptor pode interagir serão ativados para proliferar e se diferenciar em 

células efetoras. 

Em 1959, McFarlane Burnet propôs um mecanismo seletivo para explicar por 

que os anticorpos são produzidos em cada indivíduo apenas contra aqueles antígenos 

aos quais ele foi exposto. O autor postulou a existência, no hospedeiro, de muitas 

células potencialmente produtoras de anticorpos diferentes, cada uma tendo a 

capacidade de sintetizar um anticorpo de especificidade distinta e exibindo, em sua 

superfície, o mesmo tipo de anticorpo ligado à membrana e atuando como receptor de 

antígeno. Após a ligação do anticorpo de superfície ao antígeno, a célula é ativada para 

proliferar e produzir uma numerosa prole, conhecida como clone. Essas células 

secretam anticorpos com uma especificidade idêntica à do receptor de superfície. Este 
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princípio recebeu o nome de teoria da seleção clonal, e constitui a parte central da 

imunidade adaptativa. 

 
���� 3ULQFtSLR�GD�6HOHomR�&ORQDO�

O princípio da seleção clonal estabelece que apenas a célula capaz de reconhecer 

um determinado estímulo antigênico irá se proliferar, sendo selecionada em detrimento 

das outras. Quando um animal é exposto a um antígeno, uma subpopulação de linfócitos 

responde através da produção de anticorpos. Cada célula secreta um único tipo de 

anticorpo, que é relativamente específico para o antígeno. Através da ligação do 

antígeno com o receptor da célula B um antígeno estimula a célula a se proliferar e 

transformar-se em uma célula terminal capaz de secretar anticorpos em altas taxas, 

chamadas de plasmócitos. 

Além de se proliferar e se diferenciarem em plasmócitos, as células B também 

podem se diferenciar em células de memória.  Estas células circulam pelo sangue, vasos 

linfáticos e tecidos, provavelmente não produzem anticorpos [Perelson et al., 1978], 

mas quando re-expostas ao mesmo estímulo antigênico começam a se diferenciar em 

plasmócitos capazes de produzir anticorpos pré-selecionados pelo antígeno específico 

que estimulou a resposta primária. Além disso, linfócitos em desenvolvimento e que se 

apresentam como potencialmente auto-reativos são removidos do repertório antes de seu 

amadurecimento. Este processo pode ser observado na figura 3.1. 

Além do reconhecimento antigênico, para que o sistema imunológico seja capaz 

de proteger o organismo é necessário que haja recursos suficientes para montar uma 

resposta imunológica efetiva contra os agentes patogênicos. Como em situações presa-

predador típicas, o tamanho da subpopulação de linfócitos, ou seja, o tamanho do clone 

específico para o antígeno, em relação ao tamanho da população de antígenos, é crucial 

na determinação do resultado da infecção. 

O aumento do tamanho da população e a afinidade entre o antígeno e o anticorpo 

constituem a aprendizagem imunológica. Como o número total de linfócitos do sistema 

imunológico é regulado, um aumento no tamanho de alguns clones específicos resulta 

na redução do tamanho de outros clones. Entretanto, o número total de linfócitos não 

permanece absolutamente constante. 
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Se o sistema imunológico aprendesse apenas pelo crescimento populacional de 

alguns clones específicos, ele deveria esquecer alguns antígenos aprendidos 

previamente, aumentar o tamanho global do sistema ou constantemente reduzir a 

quantidade de células geradas aleatoriamente e responsáveis pela introdução e 

manutenção da diversidade populacional [Perelson & Weisbuch, 1997]. 

Uma resposta imune adaptativa à exposição inicial de um dado antígeno é 

composta por um conjunto pequeno de clones de células B, cada um produzindo 

anticorpos de diferentes afinidades. A eficiência da resposta adaptativa a encontros 

secundários poderia ser consideravelmente aumentada através do armazenamento de 

células produtoras de anticorpos com alta afinidade àquele antígeno, denominadas de 

células de memória, de forma que se tenha um grande clone inicial nos encontros 

subseqüentes [Ada & Nossal, 1987]. 

 
0DWXUDomR�GH�$ILQLGDGH�

A maturação de afinidade é constituída por dois processos principais: 

hipermutação somática e edição de receptores [Tonegawa, 1983, 1985; Berek & 



22 

Ziegner, 1993; Nussenzweig, 1998; George & Gray, 1999]. Somente os descendentes 

com alta afinidade antigênica são selecionados para fazerem parte do conjunto de 

células de memória. 

A afinidade global dos anticorpos presentes em uma resposta secundária é 

geralmente maior do que a afinidade global da resposta primária. Este fenômeno é 

chamado de maturação de afinidade. Esta maturação requer que a região de ligação ao 

antígeno na resposta secundária, seja estruturalmente diferente (contenha diferentes 

seqüências gênicas) daquelas apresentadas nas respostas primárias. Três mecanismos 

distintos de mutação podem ser observados [Allen et al., 1987]: mutações pontuais, 

pequenas deleções e troca não recíproca de seqüências. 

Durante a expansão clonal dos linfócitos B mutações aleatórias são introduzidas 

nos genes. Ocasionalmente uma dessas mudanças irá provocar um aumento da afinidade 

do anticorpo ao estímulo antigênico que o selecionou. Estes descendentes com alta 

afinidade antigênica são então selecionados para fazerem parte do conjunto de memória. 

Porém, é necessária a existência de algum mecanismo para que as células B raras com 

receptores mutantes de alta afinidade sejam selecionadas e predominem nas respostas 

futuras. 

Devido à natureza aleatória do processo de mutação somática, uma grande 

parcela dos genes mutantes torna-se não funcional, ou desenvolve receptores auto-

reativos [Storb, 1998]. Estas células com receptores de baixa afinidade, ou as células 

auto-reativas, devem ser eficientemente eliminadas (ou tornarem-se anérgicas) de forma 

que elas não contribuam significativamente para o conjunto de memória [Berek & 

Ziegner, 1993; Adams, 1996; Nussensweig, 1998; George & Gray, 1999]. 

Para combater suficientemente um universo antigênico três aspectos são 

essenciais para uma resposta imune adaptativa: diversidade suficiente para combater um 

universo antigênico, distinção próprio/não-próprio, e memória imunológica. Na teoria 

da seleção clonal originalmente proposta por Burnet (1959), a memória seria fornecida 

pela expansão do tamanho de um determinado clone específico ao estímulo antigênico, 

e a mutação aleatória seguida de seleção permitiria o aumento da afinidade deste clone.  

Além disso, células auto-reativas seriam deletadas durante seu desenvolvimento. 

Resultados recentes sugerem que o sistema imunológico pratica não somente a seleção 

clonal de linfócitos, mas também uma seleção molecular de receptores [Nussenzweig, 
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1998]. Ao invés da deleção clonal esperada de todas as células auto-reativas, 

ocasionalmente alguns linfócitos B sofrem uma edição de receptores: estas células B 

deletam seus receptores auto-reativos e desenvolvem receptores completamente novos. 

Os processos de mutação e edição clonal executam funções complementares no 

processo de maturação de afinidade. Pequenas mutações são úteis para a exploração 

local do espaço de regiões de ligação, enquanto a edição de receptores permite que a 

resposta imunológica saia de ótimos locais insatisfatórios. Somando-se aos mecanismos 

de mutação somática e edição de receptores, uma fração de novas células é 

constantemente gerada pela medula óssea e adicionada ao repertório de linfócitos, 

mantendo a diversidade populacional. 

 
 

���� 7HRULD�GD�5HGH�,PXQROyJLFD�
A teoria da rede imunológica foi proposta inicialmente por Niels Kaj Jerne 

(1974a). Esta teoria, ao invés de explicar os processos de sinalização celular e a 

interação de anticorpos, células e seus mecanismos efetores, apresentava um novo ponto 

de vista sobre a atividade linfocitária, a produção de anticorpos, a seleção do repertório 

pré-imune, a distinção entre as células próprias do organismo das que não são e a 

tolerância imunológica, a memória e a evolução do sistema imunológico [Varela & 

Coutinho, 1991].  

Foi sugerido que o sistema imunológico é composto por uma rede regulada de 

células e moléculas que se reconhecem mesmo na ausência de antígenos. Este ponto de 

vista estava em conflito com a teoria da seleção clonal já existente naquela época, que 

assumia que o sistema imunológico era composto por um conjunto discreto de clones 

celulares originalmente em repouso, sendo que a atividade apenas existiria quando um 

estímulo externo se apresentasse ao organismo. 

A teoria da rede imunológica propõe que o sistema imunológico tenha um 

comportamento dinâmico mesmo na ausência de estímulo externo [Jerne, 1974a]. A 

teoria de rede é particularmente interessante para o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais, pois ela fornece uma medida aproximada de propriedades emergentes 

como aprendizagem e memória, tolerância ao próprio, tamanho e diversidade de 

populações celulares. 
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Existem três importantes características das redes imunológicas [Varela et al., 

1988; Bersini & Varela, 1990; Varela & Coutinho, 1991]: 

• Estrutura: responsável pela descrição dos padrões de interconexão entre seus 

componentes celulares e moleculares, desconsiderando as conseqüências 

destas interações. Os eventos importantes são os próprios elementos do 

sistema e não suas interações; 

• Dinâmica: a dinâmica da rede imunológica trata as interações entre os 

diversos componentes do sistema: as variações das regiões de contato como 

resultado das interações mútuas e ações recíprocas entre as células e 

moléculas da rede; 

• Metadinâmica: uma propriedade única do sistema imunológico, que vai além 

da dinâmica de rede, é a contínua produção de novos anticorpos. Como 

mencionado anteriormente, qualquer novo elemento possível, mesmo que 

sintetizado artificialmente, pode interagir com o sistema imunológico. Existe 

uma constante renovação do repertório linfocitário e, conseqüentemente, da 

estrutura da rede via o recrutamento destes novos linfócitos e a morte de 

elementos não estimulados ou auto-reativos. A metadinâmica representa o 

potencial que o sistema imunológico possui de introduzir diversidade, 

garantindo sua capacidade de combater novos antígenos. 

O reconhecimento de um anticorpo por outro anticorpo resulta em uma 

supressão da rede imunológica. Esta supressão é modelada eliminando todas as células 

envolvidas exceto uma, onde esta representa as outras que foram removidas. O 

propósito desse processo é eliminar a redundância da rede e reduzir a população final de 

células de memória que reconhecem e seguem a distribuição espacial dos antígenos. 

 
���� 0RGHORV�([LVWHQWHV�

Devido a insipiência da pesquisa em sistemas imunológicos artificiais grande 

parte dos trabalhos já publicados pela comunidade científica podem ser listados aqui. 

Dentre estes trabalhos podemos classificá-los por determinados temas, que são: 

• Otimização 

• Controle 
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• Robótica 

• Reconhecimento de Padrões 

• Detecção de Falhas e Anomalias 

• Segurança Computacional 

• Abordagens Conexionistas 

• Abordagens Baseadas em Agentes 

• Aprendizagem de Máquina 

• Autômatos Celulares 

 
No campo de otimização temos o trabalho de Hajela & Lee (1996), Hajela et al. 

(1997) e Hajela & Yoo (1999), que descreveram a implementação de uma busca 

genética restrita para simular mecanismos do sistema imunológico biológico. Os autores 

estudaram a capacidade de adaptação e reconhecimento de padrões (esquemas) do 

sistema biológico vislumbrando melhorar o desempenho de algoritmos genéticos 

aplicados a problemas de otimização estrutural restrita. 

Endoh et al. (1998) e Toma et al. (1999) propuseram um algoritmo de 

otimização adaptativa baseado na teoria da rede imunológica e no processo de 

apresentação peptídica por moléculas de MHC. 

Fukuda et al. (1998) desenvolveram um algoritmo imunológico através da 

modelagem da diversidade, teoria da rede e seleção clonal para solucionar problemas de 

otimização de funções multimodais. 

De Castro & Von Zuben (1999b, 2000b, 2001a) apresentaram um algoritmo de 

seleção clonal, que inclui o processo de maturação de afinidade da resposta 

imunológica, para resolver problemas complexos como aprendizagem de máquina, 

reconhecimento de padrões e otimização multimodal. 

Gaspar & Collard (1999, 2000) exploraram o problema de otimização 

dependente do tempo, que consiste em localizar ótimos sucessivos de funções não-

estacionárias, como uma medida de adaptabilidade de sistemas artificiais. O processo de 

otimização dependente do tempo associa, no tempo t, uma função de ILWQHVV a cada 

indivíduo, levando à definição de uma função de ILWQHVV dependente do tempo. 
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Utilizando modelos de redes imunológicas, um sistema imunológico artificial é 

proposto e comparado com os métodos evolutivos de otimização dependente do tempo. 

Na área de controle, Bersini (1991) descreveu o desenvolvimento de uma 

metodologia de controle adaptativo cujos elementos básicos são inspirados na 

compreensão do sistema imunológico biológico. Entre eles destacam-se a noção de um 

domínio de viabilidade, a utilização de aprendizagem por reforço, a distributividade do 

controle, a transposição da metadinâmica para uma técnica de otimização, a 

adaptabilidade e a memória. Similaridades entre o SI, o método Qlearning e os sistemas 

classificadores também foram descritas. 

Krishnakumar et al. (1995) e Krishnakumar & Neidhoefer (1997a,b) definiram 

um sistema computacional imunizado que utiliza a metáfora imunológica juntamente 

com técnicas computacionais de hardware e software para reproduzir a adaptabilidade e 

robustez do sistema imunológico biológico. Esta abordagem foi testada no problema de 

controle autônomo de um avião. 

Ootsuki & Sekiguchi (1999) propuseram um método inspirado no sistema 

imunológico para a determinação de seqüências de controle de uma planta industrial. 

Foram utilizadas redes de Petri e a teoria da rede imunológica. 

Na tarefa relacionada a robótica Ishiguro et al. (1996, 1997) e Watanabe et al. 

(1998) focalizaram o desenvolvimento de um mecanismo dinâmico e descentralizado de 

tomada de decisões (FRQVHQVXV�PDNLQJ) baseado na teoria da rede imunológica. Nesta 

abordagem, esperava-se que a “inteligência” emergisse de interações mútuas entre os 

agentes, e entre eles e seu ambiente. Esta estratégia foi avaliada utilizando-se um robô 

para coleta de lixo. 

O objetivo do sistema proposto por Jun et al. (1999) e Lee et al. (1999) era 

desenvolver um conjunto de robôs capaz de encontrar e realizar determinadas tarefas 

espalhadas em um ambiente, ou seja, robôs que apresentassem um comportamento 

coletivo emergente. Para isso, eles utilizaram o princípio da seleção clonal e a teoria da 

rede imunológica. 

O reconhecimento de padrões, assunto dessa dissertação, compõe-se 

inicialmente pelos trabalhos de Hunt & Cooke, Forrest & Perelson, Smith e Dasgupta. 

Hunt & Cooke (1996) propuseram um sistema imunológico artificial baseado no 

modelo de Farmer et al. (1986) discutido anteriormente. Este modelo possui 
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características similares ao sistema biológico e propõe uma rede adaptativa não-linear 

com um mecanismo evolutivo de aprendizagem e memória endereçável por conteúdo. 

Os autores compararam este modelo com as redes neurais artificiais, os sistemas 

classificadores e os sistemas de raciocínio baseado em casos (CBR – &DVH�%DVHG�
5HDVRQLQJ) e apresentaram aplicações a problemas de reconhecimento de padrões. A 

implementação em Java deste sistema foi proposta posteriormente [Hunt et al., 1998]. 

Um modelo binário do sistema imunológico foi utilizado por Forrest & Perelson 

(1992) e Forrest et al. (1993) com o objetivo de estudar a aprendizagem e o 

reconhecimento de padrões que ocorrem em nível individual e de espécies no sistema 

biológico. Um algoritmo genético foi utilizado para estudar a manutenção da 

diversidade e capacidade de generalização deste modelo binário, onde generalização 

corresponde à detecção de esquemas comuns compartilhados por diversos antígenos. Os 

resultados referentes à formulação matemática foram apresentados em Smith et al. 

(1993). 

Em uma reação química, um conjunto de reagentes é mapeado em um conjunto 

de produtos. Ainda utilizando uma representação binária, Dasgupta et al. (1999) 

descreveram um conjunto de reagentes e produtos (antígenos) para o reconhecimento de 

espectros. Cada cadeia binária (antígeno ou anticorpo) corresponde à ocorrência de um 

pico dentro de um mesmo comprimento de onda. Um algoritmo genético clássico foi 

utilizado para criar uma biblioteca de anticorpos especialistas capazes de executar o 

reconhecimento do espectro. 

O comportamento normal de um sistema é usualmente caracterizado por uma 

série de observações ao longo do tempo. O problema de detectar anomalias, ou falhas, 

pode ser visto como a determinação de desvios em relação a um padrão de 

comportamento característico do sistema.  

Aisu & Mazutani (1996) propuseram um sistema de aprendizagem imunológica 

com o objetivo de integrar um mecanismo de busca distribuída a um processo de 

relaxamento de restrições baseado no modelo de rede imunológica introduzido por 

Farmer et al. (1986). 

Este sistema foi aplicado ao problema de detecção automática de anomalias em 

imagens. O algoritmo de seleção negativa proposto por Forrest et al. (1994) foi 

adaptado para detecção de anomalias em séries temporais [Dasgupta & Forrest, 1996]. 
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Em um trabalho posterior [Dasgupta & Forrest, 1999], os autores apresentaram uma 

discussão mais detalhada sobre este sistema, destacando suas aplicações industriais 

como, por exemplo, a detecção de ruptura de ferramentas. 

Deaton et al. (1997) apresentaram uma implementação baseada em cadeias de 

DNA do algoritmo de seleção negativa proposto por Forrest et al. (1994) para estudar a 

detecção de variações em cadeias genéticas. 

Por último, McCoy & Devarajan (1997) estudaram as relações entre o 

reconhecimento de padrões efetuado pelo sistema imunológico e o problema de 

segmentação de imagens aéreas. O algoritmo de seleção negativa foi utilizado para 

definir um conjunto de detectores capaz de identificar todos os elementos não 

pertencentes à classe desejada. 

O problema de segurança computacional envolve principalmente a detecção de 

intrusos em uma rede de computadores e a detecção e eliminação de vírus e vermes 

computacionais. Por se basear com o sistema imunológico humano no combate a 

infecções esta área é uma das mais trabalhados com AIS. 

Forrest et al. (1994) compararam a proteção de sistemas de computadores com o 

problema de distinção próprio/não-próprio tratado naturalmente pelo sistema 

imunológico. Foi descrita uma estratégia de detecção de anomalias baseada na seleção 

negativa de linfócitos T dentro do timo, ou seleção tímica. Foi desenvolvido um 

algoritmo chamado de algoritmo de seleção negativa. 

Objetivando superar algumas deficiências da estratégia proposta por Forrest et 

al. (1994), D’haeseleer et al. (1996) introduziram dois novos algoritmos para geração de 

detectores.  

Wierzchón (2000a,b) estudou os métodos de geração do repertório linfocitário 

propostos por Forrest et al. (1994) e aperfeiçoados por D’haeseleer et al. (1996) e 

propôs um novo algoritmo com baixa complexidade computacional. Ele também 

apresentou receitas de como contar “buracos” no repertório, ou seja, como avaliar a 

quantidade de antígenos (cadeias) que podem passar desapercebidos pelo AIS. 

No sistema desenvolvido por Kephart (1994), um conjunto de anticorpos 

específicos para reconhecer vírus ou vermes computacionais desconhecidos é gerado de 

forma a promover uma resposta mais rápida e eficiente a infecções futuras. Ele também 

estava preocupado em minimizar o risco de doenças auto-imunes, de modo que o 
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computador poderia identificar erroneamente softwares legítimos como ilegítimos. 

Outras referências sobre o mesmo trabalho podem ser encontradas em Kephart et al. 

(1997a,b). 

Lamont et al. (1999) e Harmer & Lamont (2000) propuseram uma arquitetura 

distribuída para um sistema imunológico de detecção e eliminação de vírus 

computacionais. Este projeto faz uso extensivo de outras abordagens, como algoritmos 

evolutivos e agentes inteligentes, para desenvolver um sistema autônomo adaptativo 

capaz de reconhecer e eliminar novos tipos de vírus. 

Dasgupta (1999b, 2000) propôs um sistema baseado em agentes para detecção e 

resposta a anomalias e/ou intrusos em redes de computadores. Nesta abordagem, os 

agentes percorrem os nós e roteadores da rede monitorando sua situação. Os agentes 

imunológicos possuem características como mobilidade, adaptabilidade e 

colaboratividade, sendo capazes de interagir dinamicamente com o ambiente e outros 

agentes. 

Okamoto & Ishida (1999a,b) apresentaram uma abordagem distribuída para o 

problema de detecção e neutralização de vírus computacionais via agentes autônomos 

heterogêneos. O sistema detecta os vírus fazendo uma comparação dos elementos 

próprios (como os primeiros bytes do cabeçalho de um arquivo, o tamanho do arquivo, 

seu caminho, etc.) com os arquivos ativos do KRVW. A neutralização do vírus é feita 

sobrescrevendo-se a informação do próprio, contida em outros computadores da rede, 

nos arquivos infectados. 

Kim & Bentley (1999a) revisaram a analogia entre o sistema imunológico 

humano e os sistemas de detecção de intrusos de rede. O objetivo principal deste artigo 

era desvendar as características significativas do sistema biológico que se mostravam 

úteis para o desenvolvimento de sistemas de proteção de redes de computadores. 

Posteriormente [Kim & Bentley, 1999b], eles propuseram um algoritmo de seleção 

negativa com QLFKLQJ para tratar o mesmo problema. 

Hofmeyr & Forrest (1999, 2000) têm trabalhado no desenvolvimento de um 

sistema imunológico artificial para o problema de segurança de redes de computadores. 

Estes trabalhos utilizam o algoritmo de seleção negativa [Forrest et al., 1997] e tentam 

desenvolver um sistema imunológico artificial para computadores.  
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Gu et al. (2000) propuseram uma camada de anticorpos (DQWLERG\� OD\HU), 
inspirada em mecanismos imunológicos biológicos, que detectam dinamicamente novos 

antígenos da Internet e também simplificam os procedimentos de segurança de redes de 

computadores. 

Além dessas áreas acima existem outras abordagens mais abstratas também 

tratadas por AIS. São elas: Conexionistas, Baseadas em Agentes, Aprendizagem de 

Máquina e Autômatos Celulares. 

Por se tratar de sistemas com grande número de componentes e atributos, 

existem várias semelhanças e diferenças entre o sistema nervoso central e o sistema 

imunológico. Jerne (1974a), Hoffmann (1986), Hoffmann et al. (1986), Vertosick & 

Kelly (1989, 1991), Dasgupta (1997, 1999a) e De Castro & Von Zuben (2001f) ilustram 

a relação entre estes sistemas e também levam em consideração as redes neurais 

artificiais. Além da relação entre os dois sistemas, alguns algoritmos de treinamento de 

redes neurais artificiais têm surgido, ou sido otimizados, utilizando-se idéias inspiradas 

na imunologia. 

Hoffmann (1986) e Hoffmann et al. (1986) utilizaram a analogia entre a rede 

imunológica e as redes neurais para desenvolver um modelo denominado de rede neural 

artificial não-ortodoxo. 

Os trabalhos de Vertosick & Kelly (1989, 1991) conjeturaram a possibilidade do 

sistema imunológico oferecer uma representação alternativa na busca por arquiteturas 

de redes neurais. Baseados nos sistemas de processamento paralelo e distribuído 

[Rumelhart et al., 1986], eles procuraram mapear o sistema imunológico em uma rede 

neural. 

Abbattista et al. (1996) apresentaram um modelo de memória associativa, 

baseado na teoria da rede imunológica, capaz de armazenar e recuperar padrões 

contendo ruído. Eles tentaram aumentar a capacidade de memória de uma variação da 

rede de Hopfield discreta [Hopfield, 1984] utilizando a metadinâmica [Varela et al., 

1988] da teoria da rede imunológica. Para uma descrição da rede de Hopfield discreta. 

De Castro & Von Zuben (2001f) destacaram os aspectos cognitivos do sistema 

imunológico, resultando no desenvolvimento de uma rede neural booleana competitiva 

com um processo de crescimento simulando a expansão clonal dos linfócitos B mais 

estimulados e a morte das células menos estimuladas. As principais características deste 
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algoritmo são: aprendizagem competitiva, geração automática da arquitetura de rede e 

representação binária do conjunto de pesos. 

Para que uma rede neural artificial com função de ativação de base radial (RBF 

– UDGLDO�EDVLV�IXQFWLRQ) opere adequadamente, é necessário que os parâmetros das RBFs 

sejam determinados de forma apropriada. De Castro & Von Zuben (2001b,e) 

propuseram um algoritmo inspirado em um modelo de rede imunológica artificial capaz 

de determinar a localização e quantidade dos centros das RBFs, baseado apenas no 

conjunto de dados de entrada da rede. 

A inicialização do conjunto de pesos a ser utilizado no treinamento de uma rede 

neural artificial do tipo perceptron de múltiplas camadas possui uma grande influência 

na velocidade de aprendizagem e qualidade da solução obtida após a convergência da 

rede [De Castro & Von Zuben, 1998a,b; De Castro et al., 1998a]. De Castro & Von 

Zuben (2001c) propuseram uma abordagem imunológica para a inicialização de pesos 

deste tipo de rede. 

Como no caso dos algoritmos de detecção de anomalias, as abordagens baseadas 

em agentes também têm sido muito aplicadas a diversos problemas, com destaque para 

a segurança computacional.  

Dilger (1996, 1997) propôs um sistema de segurança para prédios inteligentes 

baseado na teoria de agentes e no sistema imunológico. Seu objetivo inclui aumentar as 

facilidades técnicas de uma casa, ou prédio, como, por exemplo, o controle da 

temperatura ambiente. O sistema de segurança foi modelado de forma similar ao 

sistema imunológico biológico em dois aspectos: ele era capaz de se auto-reconhecer e 

produzir uma reação flexível de acordo com o grau de perigo. 

Explorando propriedades imunológicas como diversidade, tolerância e memória, 

Ishida (1996) desenvolveu um algoritmo imunológico baseado em agentes com 

aplicações aos problemas de neutralização de ruídos, ajuste de modelos e tomada de 

decisão. 

É importante mencionar que quase todos os trabalhos revisados nesta dissertação 

abordam, de certa forma, o problema de aprendizagem de máquina. Entretanto, nesta 

seção daremos ênfase apenas àqueles artigos que tratam a aprendizagem como aplicação 

principal.  
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O efeito Baldwin propõe que a aprendizagem de características úteis durante a 

vida de um indivíduo pode aumentar a probabilidade de que gerações futuras adquiram 

estas mesmas características, mesmo que elas não sejam geneticamente propagáveis. 

Hightower et al. (1996) utilizaram um modelo binário do sistema imunológico, 

juntamente com o algoritmo de seleção clonal e maturação de afinidade, para estudar a 

influência da aprendizagem na evolução da representação genética de um repertório de 

anticorpos. 

Potter & De Jong (1998) utilizaram um mecanismo de distinção próprio/não-

próprio como fonte de inspiração para o desenvolvimento de um algoritmo genético co-

evolutivo que diferencia exemplos de contra-exemplos de um dado conceito. Este 

modelo foi aplicado à aprendizagem de conceitos partindo de exemplos positivos e 

negativos pré-classificados. 

Objetivando estudar os processos complexos apresentados pelos organismos 

vivos, incluindo aprendizagem e evolução, Nagano & Yonezawa (1999) propuseram um 

modelo baseado em sistemas complexos e mecanismos primitivos de defesa existentes 

no SI. 

No início dos anos 90 surgiram alguns modelos do sistema imunológico 

baseados em autômatos celulares [Celada & Seiden, 1992, 1996; Seiden & Celada, 

1992], porém o objetivo destes modelos era o mesmo daqueles que utilizavam equações 

diferenciais: servir como mais uma ferramenta de análise do próprio sistema 

imunológico biológico. Estes modelos inicialmente só consideravam um grupo restrito 

de linfócitos, e foram posteriormente estendidos para incluir respostas a vírus e às 

células T citotóxicas [Bezzi et al., 1997; Kleinstein & Seiden, 2000]. Uma 

implementação em paralelo destes autômatos celulares foi proposta por Bernaschi et al. 

(1998). 

 

 



33 

4 Delimitação e Descrição das Técnicas 

Este capítulo tem como propósito delimitar o escopo das técnicas que serão 

utilizadas nos experimentos de classificação de padrões. Suas arquiteturas e 

funcionalidades serão descritas com o propósito do entendimento das mesmas. As 

técnicas apresentadas aqui são as Redes Neurais Artificiais, os K Vizinhos Mais 

Próximos e algumas variantes, e os Sistemas Imunológicos Artificiais. 

 
���� 5HGHV�1HXUDLV�$UWLILFLDLV��0/3�%DFNSURSDJDWLRQ��

Redes Neurais Artificiais (RNA) são uma forma de computação não-algorítmica 

inspirada no comportamento do cérebro humano [Braga et al, 2000]. Por não ser 

baseada em regras ou programas a computação neural caracteriza-se como uma 

alternativa à computação algorítmica convencional. 

RNA são sistemas paralelos distribuídos formados por unidades simples de 

processamento chamados nodos. Estas calculam determinadas funções matemáticas, 

normalmente não-lineares. Essas unidades simples podem ser dispostas em uma ou mais 

camadas interligadas, geralmente unidirecionais. Na maioria dos modelos estas 

conexões estão associadas a pesos. Esses pesos armazenam o conhecimento 

representado no modelo e ponderam a entrada de cada neurônio da rede.  

A solução de problemas com a utilização de RNA é bastante atrativa, pois a 

forma como são representados internamente pela rede e o paralelismo natural inerente à 

arquitetura das RNAs possibilitam, em geral,  um desempenho superior aos dos 

modelos convencionais. 

O procedimento do uso de RNA para a solução de problemas compõe-se de duas 

etapas: aprendizagem e aplicação. Na aprendizagem um conjunto de exemplos é 

apresentado à rede. Esta extrai as características necessárias para uma representação da 

informação fornecida. Na aplicação as características obtidas na aprendizagem são 

utilizadas para gerar respostas para o problema. Neste processo a RNA é capaz de 

aprender com os exemplos apresentados e generalizar a informação aprendida. Com isso 

é possível dar respostas coerentes para dados não conhecidos, porém que tenham 

alguma semelhança com os exemplos aprendidos. 
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0RGHOR�0&3�

O modelo de neurônio proposto por McCulloch e Pitts [McCulloch & Pitts, 

1943], chamado de MCP, é uma simplificação da representação da época de um 

neurônio biológico. Consiste em Q terminais de entrada [ � �� [ � �� ����� [ �  e apenas um 

terminal de saída \. Em cada terminal de entrada há pesos acoplados Z � ��Z � �������Z �  cujos 

valores podem ser positivos ou negativos para comportamento excitatório ou inibitório, 

respectivamente. Esses pesos determinam a intensidade em que o neurônio deve 

considerar o estímulo de entrada. 

Um neurônio biológico dispara quando a soma dos impulsos que ele recebe 

ultrapassa o seu limiar de excitação (WKUHVKROG).  No modelo MCP original a ativação do 

neurônio é obtida através de uma função de ativação, que ativa ou não a saída 

dependendo do valor da soma ponderada das suas entradas.  

A seguir será apresentado o processo de aprendizado das RNAs. 

 
������ $SUHQGL]DGR�

Redes Neurais Artificiais possuem a capacidade de aprender por exemplos e 

fazer interpolações e extrapolações do que aprenderam. Diferentemente da abordagem 

simbólica da Inteligência Artificial, que procura obter regras, no aprendizado 

conexionista o objetivo é determinar a intensidade das conexões entre os seus neurônios 

constituintes. Um algoritmo de aprendizado é necessário para esta tarefa. Consiste em 

uma seqüência de procedimentos definidos para adaptar os parâmetros de uma RNA 

para que ela seja capaz de aprender uma determinada função. 

Como citado anteriormente a utilização das RNA na solução de problemas 

requer inicialmente que a rede seja submetida a uma fase de aprendizagem, onde o 

conhecimento do problema é extraído a partir de padrões de informações apresentados a 

ela. Esta etapa consiste em um processo iterativo de ajuste dos pesos das conexões da 

rede. Ao final do processo esses pesos armazenam o conhecimento adquirido do 

ambiente do problema utilizado. 

Dentre os diversos métodos para treinamento de redes desenvolvidos, podemos 

agrupa-los em dois paradigmas principais: aprendizado supervisionado e aprendizado 
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não-supervisionado. Nas próximas seções serão apresentados estes dois paradigmas de 

aprendizado. 

 
$SUHQGL]DGR�6XSHUYLVLRQDGR�

Este processo é o mais comum no treinamento das RNA. É chamado de 

aprendizado supervisionado porque a entrada e a saída desejada para a rede são 

fornecidas por um supervisor externo. O objetivo é de ajustar os parâmetros da rede 

com o propósito de encontrar uma ligação entre os pares de entrada e de saída 

fornecidos.  

Nesse paradigma é possível obter um valor preciso de erro da saída da rede, pois 

o supervisor informa a rede qual a saída esperada para uma determinada entrada. A 

saída da rede é então comparada com a saída desejada e o erro, como sendo o quanto a 

rede se distanciou da saída desejada, é calculado. Este erro é então utilizado para ajustes 

dos pesos da rede com o propósito de diminuir o erro nas próximas iterações do 

treinamento. 

A desvantagem deste modelo é que, na ausência do supervisor, a rede não 

conseguirá aprender novas estratégias para situações não cobertas pelos exemplos do 

treinamento da rede. Os exemplos de algoritmos de aprendizado supervisionado mais 

conhecidos são: a regra delta [Widrow & Hoff, 1960] e a sua generalização para redes 

de múltiplas camadas, o algoritmo EDFNSURSDJDWLRQ [Rumelhart et al., 1986]. 

Existem, basicamente, duas formas de se implementar o aprendizado 

supervisionado: RII�OLQH e RQ�OLQH. No treinamento RII�OLQH os dados do conjunto de 

treinamento são fixos, ou seja, não mudam. Além disso, ao se obter uma solução para a 

rede esta deve permanecer fixa. Caso novos dados sejam adicionados então um novo 

treinamento deve ser realizado com todos os dados, os novos e os que foram utilizados 

anteriormente. Já para o caso de aprendizagem RQ�OLQH o conjunto de dados de 

treinamento muda constantemente, com isso a rede deve estar continuamente em um 

processo de adaptação. 

 
$SUHQGL]DGR�1mR�6XSHUYLVLRQDGR�

No aprendizado não-supervisionado não existe a presença do supervisor para 

informar qual a saída desejada. A única informação apresentada à rede é o conjunto de 
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valores de entrada. Esta forma de aprendizagem consiste em identificar as regularidades 

estatísticas dos dados de entrada e formar representações internas que codificam novas 

classes ou grupos automaticamente. As classes não são conhecidas, ou não são definidas 

a princípio, sendo necessário que a própria rede crie agrupamentos dos dados de entrada 

levando em consideração as suas características semelhantes. Isso só se torna possível 

quando existe alguma redundância nos dados de entrada.  

A seguir o modelo perceptron, predecessor das redes MLP será apresentado, 

como também o seu processo de aprendizagem. 

 
������ 3HUFHSWURQ�

O trabalho original de McCulloch e Pitts [McCulloch & Pitts, 1943] focalizou o 

modelamento de um neurônio biológico e sua capacidade computacional com a 

apresentação de vários exemplos de topologias de rede com capacidade de execução de 

funções booleanas. Porém, foi somente com o trabalho de Frank Rosenblatt que o 

conceito de aprendizado em RNA foi introduzido [Rosenblatt, 1958].  

O modelo proposto por Rosenblatt, conhecido como perceptron era composto 

por uma estrutura de rede possuindo como unidades básicas nodos MCP e por uma 

regra de aprendizado. Quatro anos depois, Rosenblatt demonstrou o teorema de 

convergência do perceptron, que mostra que um nodo MCP treinado com o algoritmo de 

aprendizado do perceptron sempre converge caso o problema em questão seja 

linearmente separável [Rosenblatt, 1962]. 

Como descrito anteriormente o aprendizado tem como propósito ajustar os pesos 

da rede de forma que a mesma execute uma determinada tarefa de classificação. De uma 

maneira geral, durante o processo de adaptação o que se deseja obter é o valor do 

LQFUHPHQWR� Z a ser aplicado ao vetor de pesos Z de tal forma que o seu valor 

atualizado Z(t + 1) = Z�W���� Z esteja mais próximo da solução desejada do que Z(t). 

Portanto, os algoritmos de aprendizado de RNA visam o desenvolvimento de técnicas 

TXH�EXVFDP�R�YDORU�GH� Z mais apropriado para a obtenção da solução do problema em 

questão. 

Considerando o par de treinamento composto por [ e d, onde [ é o vetor de 

entrada e d a saída desejada para a entrada [. A saída atual da rede será chamada 

simplesmente de y. O erro da saída pode ser definido como e = d – y. Uma modificação 
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plausível do vetor Z em busca da solução seria somá-lo a um vetor que estivesse na 

mesma direção de x. A equação 4.1 apresenta esta modificação. 

 Z(t + 1) = Z�W���� H[(t) (4.1) 

onde a constante n representa a taxa de aprendizagem, que é uma medida da 

rapidez com que o vetor de pesos será atualizado. 

Na seção seguinte será descrita a extensão deste modelo para redes do tipo 

multicamadas, onde o incremento de camadas escondidas aumenta a capacidade de 

reconhecimento da rede. 

 
������ 5HGHV�0XOWLOD\HU�3HUFHSWURQ��0/3��

Redes neurais de apenas uma camada conseguem resolver somente problemas 

linearmente separáveis. Para problemas não linearmente separáveis é necessária a 

utilização de uma ou mais camadas intermediárias. Segundo Cybenko [Cybenko, 1989], 

uma rede com uma camada intermediária pode implementar qualquer função contínua. 

Já a utilização de duas camadas intermediárias permite a aproximação de qualquer 

função [Cybenko, 1988].  

A possibilidade de aprendizado da função não implica a implementação da 

função (no caso da rede perceptron). Isso depende da distribuição dos dados, que pode 

fazer a rede convergir para um mínimo local ou demorar muito para encontrar a solução 

desejada. 

Redes do tipo perceptron multicamadas, ou Multilayer Perceptron (MLP), são 

RNA que apresentam pelo menos uma camada intermediária ou escondida [Rumelhart 

et al., 1986]. A seguir a arquitetura dessas redes será apresentada. 

 
$UTXLWHWXUD�

Redes MLP apresentam um poder computacional muito maior do que aquele 

apresentado pelas redes sem camadas intermediárias. A precisão obtida e a 

implementação da função objetivo dependem do número de nodos utilizados nas 

camadas intermediárias. 

Um dos principais aspectos relacionados ao projeto de redes MLP diz respeito à 

função de ativação utilizada. Diversas funções de ativação têm sido propostas para redes 
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multicamadas. Estas funções são não-lineares e diferenciáveis. As funções precisam ser 

diferenciáveis para que o gradiente possa ser calculado para direcionar o ajuste dos 

pesos da rede. Porém, a função mais utilizada é a sigmoidal logística.  

Em uma rede multicamadas, o processamento realizado por cada nodo é definido 

pela combinação dos processamentos realizados pelos nodos da camada anterior que 

estão conectados a ele. Quando se segue da primeira camada intermediária em direção à 

camada de saída, as funções implementadas se tornam cada vez mais complexas.  

Pode ser dito que as unidades intermediárias de uma rede MLP funcionam como 

detectores de características. Elas geram uma codificação interna dos padrões de 

entrada, que é então utilizada para a definição da saída da rede. 

 
7UHLQDPHQWR�%DFNSURSDJDWLRQ�

Vários algoritmos foram desenvolvidos para treinar redes MLP [Rumelhart, 

1986; Riedmiller, 1994; Fahlman, 1988; Battiti, 1991; Hagan & Menhaj, 1994] 

[Pearlmutter, 1992]. Em geral, eles são do tipo de aprendizagem supervisionada.  

Os algoritmos de treinamento da rede podem ser classificados como estáticos ou 

dinâmicos. Os estáticos não alteram a estrutura da rede, mas apenas os valores dos seus 

pesos. Já os dinâmicos podem tanto reduzir quanto aumentar o tamanho da rede, no que 

se refere ao número de camadas, número de nodos nas camadas intermediárias e número 

de conexões. 

O algoritmo de aprendizado mais conhecido para treinamento dessas redes é o 

EDFN�SURSDJDWLRQ�[Rumelhart, 1986]. A maioria dos métodos de aprendizado para RNA 

do tipo MLP utiliza variações deste algoritmo. Este algoritmo é do tipo supervisionado e 

utiliza pares (entrada, saída desejada) para ajustar os pesos da rede utilizando um 

mecanismo de correção de erros das saídas. 

O treinamento ocorre em duas fases, sendo que em cada fase o algoritmo 

percorre a rede em um sentido diferente. A fase que atravessa a rede da entrada para a 

saída é chamada de IRUZDUG e a que atravessa em sentido oposto é chamada de 

EDFNZDUG. A fase IRUZDUG é utilizada para definir a saída da rede para um dado padrão 

de entrada. Já a fase EDFNZDUG utiliza a saída desejada e a saída gerada pela rede para 

atualizar os pesos de suas conexões. 
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O princípio da seleção clonal é utilizado pelo sistema imunológico para 

descrever as características básicas de uma resposta imunológica a um determinado 

estímulo antigênico. Esta idéia indica que apenas as células que reconhecem os 

antígenos proliferam. Estas células passam por um processo de mutação de afinidade 

com o propósito de aumentar a afinidade global com os antígenos. 

Nesta seção é proposta a implementação de um modelo do algoritmo de seleção 

clonal juntamente com um modelo de rede imunológica. O primeiro tem como objetivo 

alcançar uma maior afinidade da resposta imunológica através da maturação de 

afinidade, já o segundo modelo busca encontrar o menor conjunto de anticorpos capaz 

de reconhecer o maior número de antígenos. Isto reduz o tamanho da memória 

imunológica procurando manter o mesmo desempenho. O algoritmo proposto tem o 

propósito de resolver problemas computacionais complexto, como problemas de 

reconhecimento de padrões. Neste trabalho ele será utilizado no reconhecimento 

automático de dígitos manuscritos. 

O modelo CLONALG+ foi baseado em uma implementação já existente do 

princípio de seleção clonal, o CLONALG [Castro & Timmis, 2002]. Este algoritmo tem 

como propósito a utilização do princípio de seleção clonal para aprendizado e aquisição 

de memória para o problema de reconhecimento de caracter binário. A partir de um 

conjunto inicial de anticorpos é realizado o processo maturação de afinidade 

percorrendo gerações até que um conjunto de memória que possua conhecimento 

suficiente dos caracteres seja alcançado.  

Nas seções seguintes será explicada a arquitetura e o modelo do CLONALG 

original, considerando as suas características e limitações. Também serão abordadas as 

alterações realizadas neste algoritmo necessárias para a implementação do CLONALG+ 

como também características deste último modelo. Ao final será apresentada uma 

simples comparação entre os dois algoritmos.  
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Nesta seção será descrita uma implementação computacional do princípio de 

seleção clonal, denominada genericamente de CLONALG (CLONal selection 

ALGorithm), considerando explicitamente o processo de maturação de afinidade 

[Castro & Timmis, 2002]. Este algoritmo foi originalmente proposto com o propósito de 

resolver problemas de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões. 

 

0RWLYDomR�
 

O princípio de seleção clonal é utilizado para descrever as características básicas 

de uma resposta imune adaptativa a estímulos antigênicos. Nele é estabelecida a idéia de 

que somente as células capazes de reconhecer antígenos irão se proliferar, sendo 

selecionadas em detrimento das outras.  

Durante a reprodução celular, estes clones de células estarão sujeitos a um 

processo de mutação somática com taxas elevadas que, juntamente com uma forte 

pressão do processo seletivo, resultará no aumento da afinidade global entre os 

anticorpos e o antígeno selecionado. Dessa forma, é possível concluir que estes 

processos são parcialmente responsáveis pela aprendizagem e memória imunológica.  

Além da capacidade de aprendizagem e memória. a evolução celular efetuada 

pelo sistema imunológico constitui uma espécie de micro evolução, onde variações 

dentro do indivíduo podem de alguma forma contribuir para uma maior adaptabilidade 

do mesmo ao seu ambiente. Dadas essas características do processo biológico, é suposto 

que a implementação computacional do algoritmo de seleção clonal pode levar ao 

desenvolvimento de ferramentas adaptativas capazes de resolver problemas de 

aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões em que os processos de seleção 

e maturação são responsáveis pela geração de indivíduos cada vez melhores adaptados 

ao ambiente no qual estão inseridos.  

 

'HVFULomR�GR�$OJRULWPR�
 

O algoritmo foi inicialmente proposto para resolver problemas de aprendizagem 

de máquina e reconhecimento de padrões (antígenos), onde uma população aleatória de 
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anticorpos está presente e tem por objetivo aprender a reconhecer um conjunto de 

antígenos.  

Para o problema de reconhecimento de padrões é suposta a existência de um 

repertório inicial aleatório de anticorpos com a finalidade de reconhecer uma população 

conhecida de antígenos. Existe um conjunto de memória, composto por indivíduos 

específicos do repertório de anticorpos apresentando altas afinidades antigênicas, que 

estará funcionalmente desconectado do restante da população. Dado um conjunto de 

padrões a serem reconhecidos (3), os passos básicos do algoritmo CLONALG são os 

seguintes: 

 

1. Inicie aleatoriamente a população de indivíduos (0); 

2. Para cada padrão de 3, apresente-o a população 0 e determine a sua 

afinidade com cada elemento da população de 0; 

3. Selecione Q1 dos elementos de maior afinidade de 0 e crie cópias destes 

indivíduos proporcionalmente às suas afinidades com o antígeno. Quanto 

maior a sua afinidade, maior o seu número de cópias, e vice-versa; 

4. Aplique a mutação em todas estas cópias com uma taxa proporcional as suas 

afinidades com o padrão de entrada. Quanto maior a afinidade menor a taxa 

de mutação, e vice-versa;  

5. Adicione esses indivíduos que sofreram mutação na população M e re-

selecione Q2 desses indivíduos otimizados para formarem parte do conjunto 

de memória do sistema; 

6. Repita os passos 2 a 5 até que um certo critério tenha sido alcançado, como 

uma taxa de reconhecimento mínima ou erro de classificação. 

 

Note que este algoritmo permite que o sistema imunológico artificial torne-se, 

em cada iteração, cada vez melhor na tarefa de reconhecimento de padrões. Com isso, 

baseado em um comportamento evolucionário, o CLONALG aprende a reconhecer 

padrões. 
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Para modelar as células e moléculas imunológicas como também os padrões 

antigênicos a abordagem do espaço de formas (VKDSH�VSDFH) proposto em [Perelson & 

Oster, 1979] é comumente utilizada. O espaço de formas propõe que uma seqüência de 

atributos s = 〈s1, s2, ..., sL〉 em um espaço de formas S de dimensão L, onde s ∈ SL, pode 

representar uma célula ou molécula imunológica. Cada atributo da seqüência pode ser 

considerado como um atributo a ser descrito pela célula imunológica. Os tipos dos 

atributos utilizados para representar as características definem parcialmente o espaço de 

forma em questão, e é altamente dependente do problema em questão.  

A medição da intensidade de ligação entre as moléculas (afinidade) é calculada 

pela distância entre as seqüências das características do espaço de formas. As distâncias 

usualmente utilizadas são a distância de Hamming (para atributos discretos) e a 

distância Euclidiana (para atributos contínuos), porém outras medidas de distâncias 

também podem ser utilizadas. 

Um anticorpo é dito reconhecer um antígeno quando o mesmo não está maior 

que uma distância R do anticorpo (ver figura 4.1). Esta abordagem considera que podem 

haver antígenos que não são reconhecidos por nenhum dos anticorpos. Para o problema 

de reconhecimento de padrões deste trabaho o anticorpo que reconhece o antígeno é o 

que estiver menos distante. 
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&DUDFWHUtVWLFDV�
 

O algoritmo CLONALG representa uma implementação computacional 

simplificada do princípio da seleção clonal dos linfócitos B durante uma resposta imune 

adaptativa. Supõe-se que o organismo possui uma população $E de anticorpos que 

serão estimulados por um antígeno. Aqueles com maiores afinidades serão selecionados 

gerando uma população de clones.  

Durante o processo de clonagem alguns anticorpos sofrerão mutação genética 

com taxas elevadas e inversamente proporcionais a suas afinidades. Os melhores 

indivíduos dentre os mutados serão re-selecionados para compor o conjunto de 

memória. Indivíduos com baixa afinidade serão substituídos por outros novos, 

simulando o processo edição de receptores.  
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O algoritmo de seleção clonal, CLONALG, utiliza o espaço de formas e a 

terminologia imunológica para descrever as interações de antígenos e anticorpos. Assim 

como no processo de reprodução celular envolvido no princípio da seleção clonal 

(mitose) o único operador responsável pela introdução direta de variação genética no 

repertório celular é uma mutação cuja taxa é elevada e inversamente proporcional à 

afinidade $J-$E. Dessa forma, verifica-se que existe uma correlação entre a taxa de 

variação da população e a afinidade dos indivíduos, resultando num processo de auto-

adaptação da taxa de variação genética a ser introduzida. Outro aspecto importante deste 

modelo é que cada indivíduo da população é analisado localmente: um conjunto de 

clones é gerado com cardinalidade proporcional à sua afinidade e o processo de seleção 

é efetuado na população de clones após sua maturação. 

As estratégias evolutivas (EEs) também empregam uma abordagem de auto-

adaptação dos mecanismos de recombinação e mutação. Rechenberg (1973, 1994) 

propôs uma “janela de evolução”, na qual variações genéticas em um indivíduo 

resultam em um progresso evolutivo apenas quando eles estão contidos em uma faixa 

estreita, confinada e determinável. Passos de mutação e recombinação fora da janela de 

evolução são ineficientes. Sendo assim, as estratégias evolutivas permitem o ajuste 

dinâmico das taxas de mutação durante a evolução, processo chamado de meta-evolução 

ou otimização de segundo tipo. As estratégias evolutivas concentram na mutação o 

principal operador do processo de variação genética, e portanto de busca, e a 

recombinação é necessária principalmente para o controle da mutação. 

Além da similaridade quanto à utilização de taxas adaptativas de mutação, o 

algoritmo CLONALG possui um mecanismo de seleção inspirado no princípio de 

seleção clonal do sistema imunológico biológico que se assemelha à seleção (µ,λ) das 

estratégias evolutivas. Na seleção (µ,λ), λ descendentes são gerados para cada pai da 

população atual através de mutação e possivelmente recombinação e os µ melhores 

descendentes são selecionados.  

Outra diferença entre o algoritmo CLONALG e as EEs é que o CLONALG 

trabalha com uma população de indivíduos codificados. Finalmente, as EEs foram 

originalmente propostas para solucionar problemas de otimização, enquanto o algoritmo 

CLONALG foi desenvolvido com o objetivo de implementar computacionalmente o 

princípio imunológico da seleção clonal para resolver problemas de reconhecimento de 

padrões. 
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O CLONALG+ é um algoritmo baseado no CLONALG original. Toda a sua 

estrutura é formada pelo modelo tomado como exemplo acrescido de algumas 

funcionalidades com o propósito de otimizar o seu desempenho, diminuir a quantidade 

de memória exigida na aquisição de conhecimento e utilização em problemas de 

classificação de padrões. 

A otimização do desempenho de um algoritmo diminui o tempo em que o 

mesmo adquire conhecimento necessário para reconhecimento dos padrões ainda não 

apresentados como também colabora com a sua viabilidade na utilização em problemas 

reais. A diminuição da memória exigida para armazenamento de informação também 

colabora para a obtenção desses objetivos. Além de que, ajuda a diminuir o tempo 

necessário para o classificador reconhecer novos padrões, que não fizeram parte do 

conjunto de treinamento. 

 

2WLPL]DomR�H�$GDSWDomR�SDUD�&ODVVLILFDomR�GH�&RQMXQWR�GH�3DGU}HV��
 

Uma análise inicial do algoritmo CLONALG detectou que o mesmo não 

apresenta um processo de reconhecer padrões utilizando um conjunto de exemplos de 

entrada, trabalhando apenas com a aquisição de conhecimento. Além disso esse 

processo é lento e ocupa demasiada memória. Tais limitações permanecem devido ao 

propósito de sua criação ser de apenas demonstrar a aplicação de sistemas imunológicos 

artificiais em sistemas computacionais para reconhecimento de padrões. 

A partir do algoritmo inicial foram implementadas duas características 

principais: a otimização da mutação através de busca e inclusão da teoria da rede 

imunológica. Além desses aprimoramentos um novo componente do algoritmo foi 

implementado e incorporado ao mesmo. Este componente tem o papel de reconhecer 

novos padrões ainda não apresentados utilizando-se do conhecimento aprendido pelo 

CLONALG. 

O processo de mutação original consiste em acrescentar ou remover um 

determinado valor em cada atributo da representação do anticorpo. Este valor pode ser 
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diferente para cada característica alterada, e é proporcional à probabilidade de mutação 

definida para o anticorpo em questão. Essa proporcionalidade diz respeito ao grau de 

afinidade que o anticorpo possui em relação ao antígeno apresentado.  

A nova implementação do modelo aprimora esta fase adicionando uma função 

de busca em largura. Esta busca implementada consiste em modificar aleatoriamente 

cada um dos atributos do anticorpo e identificar qual deles obteve o melhor resultado. 

Esta comparação também considera a mutação original do CLONALG como uma 

alternativa. Após o melhor anticorpo mutado ter sido encontrado o mesmo é submetido 

novamente ao processo de mutação por um número determinado de vezes. A partir da 

primeira execução dessa mutação o anticorpo sofre alteração dos seus atributos em 

todas as dimensões. Quando encontrada a configuração de maior afinidade esta é 

tomada como base para repetição do procedimento. Com isso é possível otimizar o 

processo de mutação celular em cada geração. 

A teoria da Rede Imunológica consiste basicamente em reduzir a redundância 

dos anticorpos do sistema imunológico, utilizado a similaridade da capacidade de 

reconhecimento desses anticorpos. Na implementação do CLONALG+ esta teoria foi 

implementada para reduzir a quantidade de anticorpos necessários para reconhecer um 

mesmo conjunto de antígenos. Para isso a proximidade espacial dos anticorpos é 

identificada em todo o conjunto de memória. Destes todos são eliminados exceto um, 

que representará todos os outros. Esta duplicidade é observada quando há uma 

considerável  intersecção das áreas de reconhecimento de anticorpos, fazendo com que 

mais de um anticorpo consiga reconhecer os mesmos antígenos.  

Com esse procedimento o tempo necessário para se reconhecer um novo padrão 

(padrão de teste) será bastante reduzido, considerando uma diminuição drástica do 

conjunto de memória. Esta redundância é comum de ocorrer devido à natureza aleatória 

da mutação clonal e de não se levar em consideração resultados já obtidos 

anteriormente, no caso anticorpos com maior afinidade. 

Por fim, um processo de classificação de padrões foi implementado utilizando 

como base o conhecimento adquirido pelo CLONALG. Este reconhecedor de padrões 

consiste em obter o anticorpo do conjunto de memória que possuir maior afinidade com 

o padrão a ser reconhecido. Este anticorpo selecionado identificará a classe a qual o 

padrão pertence, devido que na fase de treinamento todos os anticorpos do conjunto de 
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memória foram rotulados para cada classe possível no problema em questão. Após todo 

o processo ter sido terminado também é obtida a soma dos erros quadrados. 

 

������ &RPSDUDomR�HQWUH�RV�$OJRULWPRV�
 

Os dois algoritmos possuem poucas diferenças entre si, mesmo assim estas 

diferenças não permitem que se faça uma comparação direta entre eles no que diz 

respeito à classificação de padrões. Inicialmente isto já é verificado por causa da 

ausência de um processo de reconhecimento de padrões a partir do conhecimento 

aprendido no CLONALG. Além disso a representação dos anticorpos/antígenos é 

diferente nas duas implementações. Enquanto o modelo original utiliza-se de valores 

discretos binários (zero ou um) o CLONALG+ trabalha com valores contínuos, de 

intervalo [0, 1]. 

O CLONALG tem como propósito ser o mais simples possível em sua 

demonstração do processo de seleção clonal. Por isso, a representação escolhida para a 

sua estrutura foi a binária. Utilizando esta representação as mutações realizadas nos 

anticorpos consistem apenas em alterar o valor de cada atributo de zero para um ou de 

um para zero. Esta característica reduz bastante a sua aplicabilidade em problemas reais, 

necessitando até da presença de vários atributos na estrutura do anticorpo para poder 

representar alguns tipos de problemas.  

Com o propósito de reduzir essa quantidade de características e aumentar a 

abrangência dos problemas tratados por esse algoritmo o CLONALG+ foi 

implementado utilizando valores contínuos, com intervalo de zero a um (inclusive). Esta 

representação foi escolhida por melhor se adaptar ao problema de reconhecimento de 

padrões investigada nessa dissertação, onde cada características possuem informação da 

quantidade de SL[HOV ativos em uma determinada área da imagem. 

Devido as diferentes representações de cada algoritmo torna-se necessária a 

utilização de diferentes formas de se calcular as distâncias entre os anticorpos e os 

antígenos. Como visto no item Modelo de Afinidade da seção 4.2.1, a medida da 

intensidade da afinidade é calculada através da distância entre as seqüências das 

características no espaço de formas. Sabendo-se que a representação das características 

do CLONALG é binária então a medida da distância escolhida foi a distância de 
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Hamming, já para o CLONALG+ a distância Euclidiana foi a mais apropriada para a 

representação contínua de seus atributos.  

Como descrito anteriormente o CLONALG+ conseguiu reduzir 

consideravelmente a quantidade de anticorpos armazenados no conjunto de memória em 

comparação com o CLONALG utilizando uma implementação da teoria da rede 

imunológica. Essa redução não prejudicou a sua capacidade de reconhecimento de 

forma sensível, tornando-se semelhante, em relação a taxa de acerto, ao modelo 

original. A redução alcançada foi em torno de 90% na quantidade de células de 

memória. Com isso a quantidade de memória utilizada pelo algoritmo foi bastante 

reduzida, como também o tempo necessário para a classificação de padrões, pois a 

quantidade de anticorpos do conjunto de memória a ser comparado com o novo padrão 

foi reduzida, conseqüentemente o tempo necessário para concluir o processo de 

reconhecimento. 

O processo de aquisição de conhecimento do CLONALG baseia-se basicamente 

pela mutação clonal, onde os antígenos são modificados de forma aleatória buscando 

uma melhor configuração para alcançar um maior nível de afinidade. Para cada antígeno 

um conjunto de variações aleatórias é utilizado. O problema desta abordagem é que não 

há uma direção para buscar a melhor configuração. Com isso uma variação em uma 

característica pode melhorar a afinidade enquanto outra pode anular esta primeira. Uma 

possível melhora, depois de encontrada, também não é explorada, pois a mutação é 

realizada apenas uma vez a cada geração. 

A implementação do CLONALG+ procurou reduzir essas deficiências ao se 

introduzir uma mutação baseada em busca. Esse processo consiste em realizar as 

alterações em suas configurações de duas formas: em apenas uma característica por 

clone e em todas as configurações de uma vez baseado em uma certa porcentagem. A 

primeira estratégia gera n novos clones, onde n é o número de características do 

antígeno, e realiza alterações apenas em uma dessas características. Já a segunda 

estratégia altera todas as configurações de uma vez, semelhante ao CLONALG, porém, 

além disso, alterações de valores reduzidos são realizadas conjuntamente a essas 

anteriores, evitando uma possível passagem por um ponto de maior afinidade. Com 

essas alterações o algoritmo conseguiu diminuir o tempo de aquisição de conhecimento 

em dez a trinta vezes. 



49 

A presença de um classificador de padrões é necessária para a utilização de um 

algoritmo em um problema real. O classificador consiste em obter conhecimento sobre 

um determinado problema a partir de exemplos e utilizar esse conhecimento adquirido 

para rotular novos padrões a classes que mais se assemelhem às suas características. O 

algoritmo CLONALG não possui tal funcionalidade, por isso foi necessário 

implementa-lo no CLONALG+. A forma de obtenção do conhecimento é 

essencialmente semelhante, apenas a representação da informação que é diferente, da 

forma binária (discreta) para uma contínua. Um classificador para atributos binários 

poderia ter sido anexada ao CLONALG, porém a forma de representação dos 

anticorpos/antígenos prejudicaria uma comparação direta, pois a quantidade de 

características e o seu domínio seriam bastante diferentes para cada implementação. 

 
 
���� .�9L]LQKRV�0DLV�3Uy[LPRV�

O classificador baseado nos k-vizinhos-mais-próximos (KNN) classifica um 

padrão de entrada de acordo com sua proximidade em relação aos padrões de 

treinamento. A idéia básica é formar uma região de vizinhança, que contém os k 

padrões de treinamento mais similar ao padrão de teste dado como entrada. Esta 

similaridade é medida através de alguma métrica de distância. As métricas mais 

utilizadas são a distância Euclidiana (ver equação 4.2) e a distância de &LW\�%ORFN (ver 

equação 4.3). 
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A função de classificação dos k-vizinhos, no caso discreto, fornece como 

resultado a classe que aparecer mais vezes entre os k vizinhos mais próximos. Já no 

caso contínuo, o resultado é a média dos resultados dos k vizinhos mais próximos. Para 

o caso discreto, a função de classificação é dada pela seguinte equação: 
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RQGH� ��D�E�� ����VH�D� �E�� ��D�E�� ����VH�D���E�H�I�[i) é a classe de xi. 

 

O algoritmo de classificação dos k-vizinhos é composto pelos seguintes passos: 

1. Considere um exemplo xq a ser classificado. 

2. Seja x1, …, xk, os k exemplos do conjunto de treinamento mais similares a xq. 

3. Retorne faprox(xq), que é o argumento máximo de v �9�HQWUH�RV�N�H[HPSORV�GD�
lista de treinamento mais similares a xq. 

 

O valor escolhido para o parâmetro k é um aspecto importante a ser considerado, 

pois o resultado da aplicação do método é afetado por este valor. Não existe um critério 

definido para a escolha do parâmetro k. Caso seja escolhido um valor muito grande, a 

estimativa de f(x) será mais suave, ou seja, os vizinhos ficarão mais dispersos. Caso seja 

escolhido um valor pequeno, a estimativa de f(x) pode ser irregular. O ideal é que o 

valor de k não ultrapasse Q , onde Q é o tamanho da amostra.  

A regra geral de classificação dos k-vizinhos também pode ser utilizada com 

distância ponderada, segundo a equação 4.5. 
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 onde 
),(

1
�

� [[G=ω �� ��D�E�� ����VH�D� �E�� ��D�E�� ����VH�D���E��G�D�E��é a 

distância entre a e b. 
 
 

Existem dois métodos que utilizam a regra dos k-vizinhos com distância 

ponderada, o método local e o método global. O método local é aplicado segundo a 

equação 4.6. 
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onde 
),(

1
��

� [[G=ω e xq é o exemplo a ser classificado.  

 
 
O método global é aplicado segundo a seguinte equação: 
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No método local, são considerados apenas os k exemplos mais similares aos 

exemplos de entrada na classificação, enquanto que no método global são considerados 

todos os exemplos de treinamento (n). A desvantagem deste último método é que o 

tempo de resposta torna-se muito maior.  

 
���� .�3URWyWLSRV�0DLV�3Uy[LPRV�

O classificador de distância ao protótipo é bastante simples em termos de 

esforço computacional, tanto na fase de treinamento quanto na de teste. Essa 

característica deve-se à simplicidade de seu algoritmo [Rauber, 1997; Campos, 2001]. 

A fase de treinamento consiste na determinação dos protótipos, no mínimo um 

para cada classe. Os protótipos são vetores no espaço de característica que usualmente 

são criados a partir de informações obtidas do conjunto de treinamento ou da 

distribuição probabilística das classes. Um exemplo um tanto comum de protótipo 

utilizado é a média (baricentro) do conjunto de treinamento das classes. 

Na fase de teste, cada padrão é classificado de acordo com o protótipo mais 

próximo. Normalmente utiliza-se a distância Euclidiana para calcular a proximidade 

entre os padrões e os protótipos. Nota-se que a regra de decisão é bastante simples. Se 

os protótipos forem vistos como padrões de treinamento, é praticamente trivial mostrar 

que essa regra se equivale à do classificador KNN, para K = 1. 
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Também é fácil notar que há um caso em que o classificador de distância ao 

protótipo se equivale a um classificador Bayesiano. Isso ocorre quando é utilizado 

apenas um protótipo por classe, sendo cada protótipo definido pelo baricentro do 

conjunto de treinamento de sua classe ( � , onde L identifica a classe). Nesse caso, esse 

classificador é equivalente ao classificador Bayesiano para distribuições normais. 

Uma fronteira de decisão construída por esse classificador (adotando-se a 

distância Euclidiana, com um protótipo por classe) é um hiperplano perpendicular ao 

segmento de reta que une dois protótipos. Esse hiperplano intercepta a mediatriz desse 

segmento, definindo o lugar geométrico dos pontos eqüidistantes a esses dois 

protótipos. Dessa forma, pode-se mostrar que o conjunto de todas as fronteiras de 

decisão gerado pela regra de decisão de mínima distância ao protótipo equivale a um 

diagrama de Voronoi na dimensão N com os sítios na posição dos protótipos. Como é 

de se esperar, o mesmo pode ser clamado a respeito do classificador 1-NN, com a 

diferença que, quando dois padrões da mesma classe são vizinhos, não existe uma 

fronteira de decisão entre eles. 

Com relação ao custo computacional desse classificador, para cada padrão de 

teste, é necessário realizar apenas F – 1 comparações (O(c) cálculos para cada padrão), 

sendo F o número de classes existentes, o que é o principal ponto positivo dessa 

abordagem. A desvantagem dessa abordagem é a qualidade dos resultados em casos 

práticos, pois os protótipos freqüentemente não contêm informações suficientes sobre a 

forma da distribuição das classes, já que os casos semelhantes ao descrito anteriormente 

não são freqüentes. 
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5 Estudo Experimental 

���� 'HVFULomR�GD�%DVH�GH�'DGRV�2SWGLJLWV�
A base de dados utilizada cujo título é 2SWLFDO� 5HFRJQLWLRQ� RI� +DQGZULWWHQ�

'LJLWV (optdigits) foi obtida na UCI 0DFKLQH�/HDUQLQJ�5HSRVLWRU\, que é um repositório 

de bases de dados que são utilizadas pela comunidade de aprendizagem de máquina 

para análises empíricas de algoritmos de aprendizagem de máquina. Esta base foi criada 

em Julho de 1998 por Alpaydin e Kaynak [UCI, 1998]. 

Os autores utilizaram programas de pré-processamento para extrair imagens do 

tipo ELWPDS normalizadas de dígitos manuscritos de um formulário pré-impresso. Um 

total de 43 pessoas contribuíram para a construção desta base, sendo que 30 

compuseram o conjunto de treinamento e outras 13 o conjunto de teste. 

Com o pré-processamento, as imagens de dimensões 32 por 32 SL[HOV foram 

divididas em blocos de 4 por 4 SL[HOV não sobrepostos. Após isso a quantidade de bits 

ativos foram contados dentro de cada bloco. Isto gerou uma matriz de entrada de 

dimensão 8 por 8, onde cada elemento é um inteiro no intervalo entre 0 e 16 (inclusive). 

Isto reduz a sua dimensionalidade e proporciona invariância a pequenas distorções. 

O número de instâncias do conjunto é de 3823 para o conjunto de treinamento e 

1797 para o conjunto de teste. Uma proporção de cerca de 68% para treinamento e 32% 

para teste. A distribuição das classes é dada conforme a tabela 5.1. 

 
7DEHOD�����±�'LVWULEXLomR�GDV�FODVVHV�GD�EDVH�GH�GDGRV�XWLOL]DGD��

�
�� 7UHLQDPHQWR� 7HVWH�
��� 363 178 
��� 391 182 
��� 379 177 
��� 369 183 
��� 414 181 
��� 402 182 
��� 368 181 
��� 393 179 
��� 362 174 
��� 382 180 
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Cada exemplo da base consiste em 64 atributos de entrada, conforme descrito 

anteriormente, com mais um atributo que representa a classe do exemplo. Este atributo 

da classe é um inteiro no intervalo entre 0 e 9 (inclusive). Destes exemplos nenhum 

atributo está ausente. 

O repositório também disponibiliza alguns dos resultados anteriores de 

experimentos realizados nesta base de dados. Na tabela 5.2 podemos ver os resultados 

dos experimentos nesta base utilizando o algoritmo de k-NN com distância Euclidiana 

como métrica. 

 

7DEHOD�����±�5HVXOWDGRV�DQWHULRUHV�XWLOL]DQGR�N�11�FRP�GLVWkQFLD�(XFOLGLDQD��
�

N� $FHUWR�
1 98,00 % 
2 97,38 % 
3 97,83 % 
4 97,61 % 
5 97,89 % 
6 97,77 % 
7 97,66 % 
8 97,66 % 
9 97,72 % 

10 97,55 % 
11 97,89 % 

 
 
 
���� 3Up�3URFHVVDPHQWR�

A base optdigits possui dois conjuntos, um de treinamento e um de teste. Estes 

conjuntos foram unidos formando um único conjunto com 5620 instâncias. Para que os 

conjuntos possuíssem o mesmo número de exemplos para cada classe foram removidas 

90 instâncias desse total (1,6% do total). Disto, a quantidade de exemplos para cada 

classe ficou com um total de 553. 

O próximo passo realizado foi a criação de dois conjuntos distintos. Um para ser 

utilizado com o MLP e outro com AIS e KNN. No primeiro os exemplos foram 

misturados e particionados em três grupos, mantendo a mesma proporção da quantidade 

de classes: um contendo os dados de treinamento, outro contendo os dados de validação 

e o último contendo os dados de teste, na proporção de 50%, 25% e 25% 
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respectivamente. Já no outro conjunto a proporção foi de 66% e 25%. Após essa 

separação cada partição foi misturada novamente.  

Os dados foram normalizados para que seus valores estivessem no intervalo [0, 

1] através da seguinte expressão: 
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A saída utilizada da rede MLP é do tipo ZLQQHU�WDNHV�DOO, ou seja, a unidade de 

saída de maior valor, em relação às outras unidades, identifica a classe escolhida 

[Proben1, 1994] Para isso é necessário que os dados que representam a classe do 

exemplo sejam codificados ortogonalmente, ou seja, uma seqüência de bits atribuídos à 

classe, onde apenas um destes possui o valor 1 (um), indicando a sua categoria, e o 

restante com valor 0 (zero). 

 
���� 'HVFULomR�GRV�([SHULPHQWRV�

A base de dados escolhida foi utilizada em três classificadores: Redes Neurais 

Artificiais (utilizando MLP), Sistemas Imunológicos Artificiais e K-Vizinhos-mais-

próximos. Para a execução dos experimentos foi utilizada a ferramenta MATLAB® da 

MathWorks [Matlab]. Este software possui vários WRROER[HV, que são pacotes de funções 

para uma determinada área científica. O WRROER[ utilizado para o classificador MLP foi o 

nnet, referente a Redes Neurais. Já os outros classificadores foram implementados pelo 

autor desta dissertação. A seguir será descrita a preparação dos experimentos dos três 

classificadores. 

 
������ ([SHULPHQWRV�FRP�0/3�

Nas simulações realizadas três parâmetros foram combinados: quantidade de 

neurônios escondidos, taxa de aprendizagem e quantidade máxima de iterações. A rede 

utilizou apenas uma camada intermediária e a sua inicialização foi reutilizada para todos 
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os experimentos de mesma quantidade de neurônios escondidos, variando apenas os 

outros dois parâmetros. Para cada configuração o experimento foi realizado dez vezes e 

a média do resultado utilizado como representante da configuração. Os valores dos 

parâmetros escolhidos foram os seguintes: 

- Quantidade de neurônios escondidos: 12, 36, 64 e 100. 

- Taxa de aprendizagem: 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005 e 0,0001. 

- Quantidade máxima de iterações: 100, 500, 1000 e 2000. 

Como resultado dos experimentos foram obtidos a média dos erros quadrados 

(MSE – 0HDQ� RI� 6TXDUHG� (UURUV) [Proben1, 1994] dos três conjuntos (treinamento, 

validação e teste) e a porcentagem de acerto de classificação. A melhor configuração, 

encontrada a partir do menor erro MSE de teste [Proben1, 1994], é selecionada para ser 

executada novamente por mais dez vezes utilizando diferentes inicializações da rede. 

 
������ ([SHULPHQWRV�FRP�$,6�

Semelhantemente aos experimentos com MLP três parâmetros foram 

combinados para o uso de AIS: número de anticorpos, probabilidade de mutação e 

número máximo de gerações. A seguir os valores escolhidos para os parâmetros: 

- Número de anticorpos: 2, 3, 4 e 5. 

- Probabilidade de mutação: 0,4; 0,2; 0,1; 0,01 e 0,05. 

- Número máximo de gerações: 20, 50, 100 e 200. 

Da mesma forma a soma dos erros quadrados do conjunto de treinamento como 

também a do conjunto de teste são obtidos em cada simulação. A melhor configuração é 

então selecionada para a realização de trinta novas simulações, com os mesmos valores 

de parâmetro, para que seja obtida a melhor performance, cujo erro seja mínimo. 

 
������ ([SHULPHQWRV�FRP�.11�H�FRP�.13�

Para os experimentos com o KNN e KNP é necessário apenas especificar um 

parâmetro, o valor de K, que representa a quantidade de vizinhos mais próximos que 

define a classe. Entretanto temos como saída apenas a informação de erro de 

classificação. Os valores utilizados para o valor de K foram: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 20, 30, 

40, 60, 90, 120, 160, 200 e 250, totalizando dezesseis experimentos. 
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���� 5HVXOWDGRV�2EWLGRV�

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos através da aplicação dos 

algoritmos à base de dados segundo a metodologia descrita na seção anterior. Para cada 

conjunto de experimentos foi observada a sensibilidade de cada parâmetro ajustável dos 

modelos. Os resultados aqui serão apresentados separadamente por cada modelo. Na 

seção seguinte será exposta uma comparação destes resultados. 

�
0XOWLOD\HU�3HUFHSWURQ��0/3��

Dentre os experimentos realizados a melhor configuração foi a que possui 100 

nós escondidos, taxa de aprendizagem de 0,0005 e quantidade máxima de iterações de 

2000 (conforme tabela 5.3). O menor erro MSE para teste alcançou o valor de 0,066 e o 

erro de classificação o valor de cerca de 3,1%. Após este grupo de experimento um 

outro grupo de experimentos foi realizado consistindo desta mesma configuração sendo 

aplicada trinta vezes, variando apenas a inicialização da rede (tabela 5.4). Nestes novos 

experimentos, pôde-se verificar que em quase todas as execuções os resultados 

permaneceram muito próximos do melhor resultado do primeiro grupo de experimentos, 

sendo que nas outras seis restantes o erro MSE de teste não foi menor que 0,156. Na 

décima nona execução encontramos o menor valor de erro de todos, 0,061 e o erro de 

classificação encontrado foi de 2,83%. 

A seguir o comportamento da variação de cada um dos parâmetros será 

analisada a partir dos valores do primeiro grupo de experimentos. 

Ao observar o gráfico da figura 5.1 verificamos que os experimentos cujas taxas 

de aprendizagem foram 0,01 e 0,005 não obtiveram ganho no desempenho da rede ao 

aumentar o número de neurônios. Isso ocorreu devido aos valores altos da taxa de 

aprendizagem para a complexidade da rede. Já para o caso do valor de taxa em 0,001 a 

rede se comportou bem para 12 e 36 nós, porém ao se acrescentar nós a qualidade da 

rede piorou, pois a complexidade da mesma aumentou com o acréscimo de nós.  
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7DEHOD�����±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�5HGHV�1HXUDLV�$UWLILFLDLV��
 

��
1yV�

HVFRQG��
7D[D�GH�
DSUHQG��

0i[LPR�GH�
,WHUDo}HV�

06(�
7UHLQDPHQWR�

06(�
9DOLGDomR�

06(�
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
1 12 0,01 100 0,998 0,998 0,970 86,30% 
2 12 0,01 500 0,994 0,994 0,994 89,72% 
3 12 0,01 1000 0,981 0,981 0,960 87,75% 
4 12 0,01 2000 0,992 0,992 0,977 87,41% 
5 12 0,005 100 0,968 0,967 0,927 80,23% 
6 12 0,005 500 0,969 0,968 0,933 85,13% 
7 12 0,005 1000 0,974 0,973 0,946 82,75% 
8 12 0,005 2000 0,976 0,976 0,946 86,58% 
9 12 0,001 100 0,436 0,432 0,434 28,88% 

10 12 0,001 500 0,185 0,192 0,198 13,03% 
11 12 0,001 1000 0,109 0,125 0,131 8,19% 
12 12 0,001 2000 0,076 0,100 0,106 7,14% 
13 12 0,0005 100 0,645 0,651 0,651 48,74% 
14 12 0,0005 500 0,288 0,292 0,293 16,93% 
15 12 0,0005 1000 0,160 0,170 0,176 10,03% 
16 12 0,0005 2000 0,143 0,158 0,165 11,64% 
17 12 0,0001 100 0,865 0,866 0,869 76,46% 
18 12 0,0001 500 0,632 0,630 0,633 44,51% 
19 12 0,0001 1000 0,459 0,453 0,461 29,54% 
20 12 0,0001 2000 0,370 0,373 0,380 25,74% 
21 36 0,01 100 0,990 0,990 0,983 90,00% 
22 36 0,01 500 1,000 1,000 0,991 90,00% 
23 36 0,01 1000 0,999 0,999 0,988 90,00% 
24 36 0,01 2000 1,000 1,000 0,986 90,00% 
25 36 0,005 100 1,000 1,000 0,993 88,26% 
26 36 0,005 500 0,997 0,996 0,982 88,43% 
27 36 0,005 1000 0,990 0,989 0,974 85,01% 
28 36 0,005 2000 0,995 0,995 0,959 86,41% 
29 36 0,001 100 0,539 0,540 0,541 40,51% 
30 36 0,001 500 0,079 0,091 0,097 4,09% 
31 36 0,001 1000 0,047 0,066 0,071 3,49% 
32 36 0,001 2000 0,068 0,096 0,098 7,00% 
33 36 0,0005 100 0,435 0,431 0,441 25,99% 
34 36 0,0005 500 0,142 0,146 0,152 7,45% 
35 36 0,0005 1000 0,131 0,144 0,152 10,00% 
36 36 0,0005 2000 0,043 0,062 0,070 3,41% 
37 36 0,0001 100 0,818 0,817 0,821 66,68% 
38 36 0,0001 500 0,371 0,368 0,375 21,00% 
39 36 0,0001 1000 0,271 0,269 0,278 13,59% 
40 36 0,0001 2000 0,150 0,151 0,160 7,39% 
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�
7DEHOD������&RQWLQXDomR��

 

��
1yV�

HVFRQG��
7D[D�GH�
DSUHQG��

0i[LPR�GH�
,WHUDo}HV�

06(�
7UHLQDPHQWR�

06(�
9DOLGDomR�

06(�
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
41 64 0,01 100 1,000 1,000 0,981 87,77% 
42 64 0,01 500 1,000 1,000 0,991 90,00% 
43 64 0,01 1000 1,000 1,000 0,987 90,00% 
44 64 0,01 2000 0,999 0,999 0,992 90,03% 
45 64 0,005 100 0,997 0,998 0,993 88,12% 
46 64 0,005 500 0,995 0,995 0,985 89,97% 
47 64 0,005 1000 0,997 0,998 0,970 89,97% 
48 64 0,005 2000 0,997 0,998 0,974 88,32% 
49 64 0,001 100 0,741 0,739 0,742 67,17% 
50 64 0,001 500 0,243 0,247 0,259 19,68% 
51 64 0,001 1000 0,239 0,255 0,257 22,19% 
52 64 0,001 2000 0,311 0,327 0,329 29,59% 
53 64 0,0005 100 0,425 0,424 0,432 26,70% 
54 64 0,0005 500 0,164 0,169 0,179 10,88% 
55 64 0,0005 1000 0,084 0,100 0,108 5,88% 
56 64 0,0005 2000 0,062 0,080 0,087 5,19% 
57 64 0,0001 100 0,994 0,994 0,994 74,01% 
58 64 0,0001 500 0,312 0,315 0,318 16,86% 
59 64 0,0001 1000 0,243 0,244 0,251 14,19% 
60 64 0,0001 2000 0,148 0,156 0,162 8,78% 
61 100 0,01 100 0,994 0,994 0,985 90,00% 
62 100 0,01 500 0,994 0,994 0,968 90,00% 
63 100 0,01 1000 0,994 0,994 0,994 90,00% 
64 100 0,01 2000 0,990 0,990 0,994 90,00% 
65 100 0,005 100 0,996 0,996 0,978 89,01% 
66 100 0,005 500 0,990 0,990 0,977 90,00% 
67 100 0,005 1000 0,990 0,990 0,977 90,00% 
68 100 0,005 2000 0,994 0,994 0,994 87,77% 
69 100 0,001 100 0,913 0,911 0,899 79,25% 
70 100 0,001 500 0,708 0,709 0,695 62,87% 
71 100 0,001 1000 0,811 0,816 0,809 73,88% 
72 100 0,001 2000 0,859 0,858 0,851 75,86% 
73 100 0,0005 100 0,452 0,455 0,455 32,90% 
74 100 0,0005 500 0,093 0,102 0,108 4,46% 
75 100 0,0005 1000 0,102 0,115 0,124 7,75% 
�� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ������
77 100 0,0001 100 0,813 0,814 0,814 66,07% 
78 100 0,0001 500 0,291 0,289 0,298 17,38% 
79 100 0,0001 1000 0,217 0,219 0,225 13,84% 
80 100 0,0001 2000 0,138 0,145 0,154 8,68% 
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7DEHOD�����±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�D�PHOKRU�FRQILJXUDomR�GH�
51$� 

� ��
06(�

7UHLQDPHQWR�06(�9DOLGDomR 06(�7HVWH�
(UUR�GH�

&ODVVLILFDomR�����
 1 0,036 0,061 0,064 2,46% 
 2 0,146 0,170 0,171 13,19% 
 3 0,039 0,059 0,066 2,83% 
 4 0,034 0,057 0,064 2,75% 
 5 0,038 0,057 0,064 2,68% 
 6 0,040 0,061 0,067 3,41% 
 7 0,035 0,057 0,063 3,04% 
 8 0,134 0,153 0,160 12,61% 
 9 0,034 0,054 0,064 2,83% 
 10 0,136 0,157 0,164 12,97% 
 11 0,037 0,059 0,066 2,68% 
 12 0,035 0,058 0,068 3,33% 
 13 0,040 0,062 0,069 3,41% 
 14 0,037 0,059 0,068 3,33% 
 15 0,037 0,059 0,067 3,41% 
 16 0,043 0,066 0,072 3,55% 
 17 0,133 0,152 0,156 11,96% 
 18 0,138 0,157 0,161 12,46% 
� ��� ������ ������ ������ ������
 20 0,131 0,153 0,160 12,54% 
 21 0,042 0,063 0,072 3,26% 
 22 0,050 0,066 0,080 3,84% 
 23 0,047 0,064 0,072 3,12% 
 24 0,037 0,056 0,067 3,62% 
 25 0,040 0,060 0,070 3,70% 
 26 0,038 0,063 0,067 2,97% 
 27 0,038 0,061 0,068 3,04% 
 28 0,035 0,055 0,067 2,97% 
 29 0,035 0,056 0,064 3,12% 
 30 0,038 0,060 0,070 3,41% 
0pGLD� � ������ ������ ������ ������
'HVYLR�
3DGUmR� � ������ ������ ������ ������

 

 

Como descrito anteriormente, ao se utilizar uma quantidade maior de nós a 

complexidade da rede aumenta, tornado necessário o uso de menores valores de taxas de 

aprendizagem para percorrer a superfície de erro. Conseqüentemente estes valores 

necessitam de uma quantidade maior de iterações para poder obter um menor valor de 

erro. 
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�TXDQWLGDGH�GH�QyV�SDUD�DOJXQV�JUXSRV�
GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�WD[D�GH�DSUHQGL]DJHP���

TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV� 
 

Grandes valores para a taxa de aprendizagem impedem o ajuste apropriado dos 

pesos de uma rede neural. Esses valores provocam grandes saltos no espaço de erro, 

onde o menor valor deve ser encontrado. Com isso os “vales” onde se encontram os 

menores valores acabam não sendo alcançados [Braga et al., 2000]. No caso oposto, 

valores muito baixos para a taxa de aprendizagem podem fazer com que o estado da 

rede que apresente menor valor de erro demore muito a ser alcançado, dependendo do 

caso chegando até a ser inviável. Por isso o valor apropriado deste parâmetro depende 

do problema em questão.  

Observando o gráfico 5.2 notamos que para os valores 0,01 e 0,005 o erro da 

rede permaneceu alto. Ao diminuir a taxa para 0,001 e 0,0005 os erros foram mínimos. 

Já no caso de 0,0001 o erro aumentou um pouco em relação aos dois valores 

anteriormente examinados. 
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�WD[D�GH�DSUHQGL]DJHP�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�TXDQWLGDGH�GH�QyV���

TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV� 
 

A quantidade de iterações é a quantidade de vezes que todos os exemplos são 

apresentados para uma rede neural. Uma quantidade pequena de exposições pode fazer 

com que a rede não consiga armazenar conhecimento suficiente em relação aos padrões. 

Ao aumentar a quantidade dessas iterações é possível um aumento da qualidade da rede.  

Na figura 5.3 podemos observar que a utilização de 500 iterações ou mais, ao 

invés de 100, aumenta consideravelmente o seu desempenho. Por exemplo, os 

experimentos realizados de números 9 a 12 e 13 a 16 (tabela 5.3) demonstram 

diminuição de erro ao aumentar o número máximo de iterações. Podemos observar essa 

diminuição no gráfico da figura 5.3, onde quase todos os experimentos melhoraram os 

seus desempenhos ao aumentar o número de iterações.  

As exceções se deram nos casos em que a rede não conseguiu convergir para um 

erro mínimo devido a taxa de aprendizagem possuir um valor muito alto ou devido a 

complexidade da rede, impedindo assim uma movimentação adequada na superfície de 

erro. Em algumas situações, a partir de uma certa quantidade de iterações, o erro 

diminui de forma menos sensível, como no caso dos experimentos de número 29 a 32 

(36 / 0,001) e 73 a 76 (100 / 0,0005), exibidos no gráfico da figura 5.3. 
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�Q~PHUR�GH�QyV���WD[D�GH�

DSUHQGL]DJHP� 
 

A matriz confusão da melhor configuração (experimento 19 do segundo grupo) 

mostra que quatro classes classificaram quase todos os padrões corretamente (classes 

‘0’ , ‘2’ , ‘3’  e ‘7’ ). Os que obtiveram menor quantidade de acertos foram a classe ‘1’ , a 

classe ‘5’  e a classe ‘9’ . O classificador muitas vezes rotulou a classe ‘5’  como sendo da 

classe ‘9’  devido a semelhança estrutural entre os dígitos. 

�
7DEHOD�����±�0DWUL]�&RQIXVmR�GR�H[SHULPHQWR�FRP�51$�GH�PHOKRU�UHVXOWDGR� 

Rede 
Real &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� (UURV�����

&�� 99,3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,7% 
&�� 0 93,5% 0 0 0 1 1 2 2 3 6,5% 
&�� 0 1 99,3% 0 0 0 0 0 0 0 0,7% 
&�� 0 0 0 99,3% 0 1 0 0 0 0 0,7% 
&�� 0 0 0 0 98,6% 0 0 0 0 2 1,4% 
&�� 0 0 1 1 0 93,5% 0 0 0 7 6,5% 
&�� 0 2 0 0 1 0 97,8% 0 0 0 2,2% 
&�� 0 0 0 0 0 0 0 99,3% 0 1 0,7% 
&�� 0 2 0 0 1 1 0 0 96,4% 1 3,6% 
&�� 0 1 0 2 1 0 0 2 1 94,9% 5,1% 
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6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV�$UWLILFLDLV��$,6��
A melhor configuração nesse primeiro grupo de experimentos foi a que possui 4 

anticorpos, com probabilidade de mutação de 0,1 e a quantidade máxima de gerações de 

valor 100 (tabela 5.6). O erro MSE de teste chegou a 0,076 e o erro de classificação em 

5,4%. Após essa identificação um novo grupo de experimentos foi realizado com esta 

mesma configuração (tabela 5.7). Desta vez foram realizadas trinta execuções. O melhor 

experimento foi o de número 29, onde o erro apresentou uma ligeira redução chegando 

a 0,068, enquanto o erro de classificação subiu para 5,94%. Já que a medida mais 

apropriada de medição de erros é o erro MSE (em comparação ao erro de classificação) 

[Proben1, 1994] o experimento 29 do segundo grupo foi então considerado como 

melhor que o experimento 51 do primeiro grupo, mesmo possuindo um maior erro de 

classificação. 

A seguir o comportamento da variação de cada um dos parâmetros será 

analisada a partir dos valores do primeiro grupo de experimentos. 

No primeiro grupo de experimentos pode-se notar que, em geral, quanto maior o 

número de anticorpos melhor é a qualidade da solução. Porém, a cada acréscimo de 

anticorpos resulta em um aumento considerável de processamento para executar o 

algoritmo.  

Os resultados dos experimentos que possuem mais que dois anticorpos não se 

distanciaram consideravelmente (figura 5.4). Podemos também notar isso calculando a 

média de erro MSE dos experimentos agrupando-os pelo número de anticorpos 

utilizado. Para 2 anticorpos a média de erro de teste foi de 0,174, já para os outros casos 

a média não ultrapassou o valor de 0,9 (ver tabela 5.8).  
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7DEHOD�����±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV�$UWLILFLDLV��
 

�� 1~PHUR�GH�
$QWLFRUSRV�

3UREDELOLGDGH�
GH�0XWDomR�

0i[LPR�GH�
JHUDo}HV�

06(��
7UHLQDPHQWR�

06(��
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
1 2 0,4 20 0,090 0,147 16,74% 
2 2 0,4 50 0,056 0,112 8,33% 
3 2 0,4 100 0,046 0,108 11,01% 
4 2 0,4 200 0,044 0,102 10,72% 
5 2 0,2 20 0,077 0,144 12,32% 
6 2 0,2 50 0,060 0,126 10,14% 
7 2 0,2 100 0,054 0,118 10,58% 
8 2 0,2 200 0,046 0,105 12,03% 
9 2 0,1 20 0,109 0,197 19,64% 

10 2 0,1 50 0,089 0,173 13,99% 
11 2 0,1 100 0,082 0,163 17,68% 
12 2 0,1 200 0,059 0,124 15,58% 
13 2 0,05 20 0,127 0,229 22,25% 
14 2 0,05 50 0,111 0,207 18,55% 
15 2 0,05 100 0,103 0,193 23,41% 
16 2 0,05 200 0,081 0,158 16,38% 
17 2 0,01 20 0,166 0,293 42,83% 
18 2 0,01 50 0,149 0,274 40,51% 
19 2 0,01 100 0,150 0,266 46,74% 
20 2 0,01 200 0,125 0,239 21,96% 
21 3 0,4 20 0,060 0,106 7,75% 
22 3 0,4 50 0,034 0,092 8,48% 
23 3 0,4 100 0,028 0,082 5,94% 
24 3 0,4 200 0,027 0,079 7,46% 
25 3 0,2 20 0,035 0,089 6,23% 
26 3 0,2 50 0,030 0,084 6,45% 
27 3 0,2 100 0,028 0,081 5,80% 
28 3 0,2 200 0,027 0,079 6,59% 
29 3 0,1 20 0,036 0,089 5,72% 
30 3 0,1 50 0,030 0,082 7,10% 
31 3 0,1 100 0,030 0,081 6,81% 
32 3 0,1 200 0,026 0,076 6,16% 
33 3 0,05 20 0,046 0,102 7,03% 
34 3 0,05 50 0,037 0,088 6,88% 
35 3 0,05 100 0,035 0,086 7,46% 
36 3 0,05 200 0,031 0,082 7,10% 
37 3 0,01 20 0,057 0,113 7,97% 
38 3 0,01 50 0,048 0,098 8,48% 
39 3 0,01 100 0,046 0,094 8,99% 
40 3 0,01 200 0,041 0,088 8,26% 

�
�
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7DEHOD������&RQWLQXDomR��
�

�� 1~PHUR�GH�
$QWLFRUSRV�

3UREDELOLGDGH�
GH�0XWDomR�

0i[LPR�GH�
JHUDo}HV�

06(��
7UHLQDPHQWR�

06(��
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
41 4 0,4 20 0,059 0,104 7,68% 
42 4 0,4 50 0,031 0,083 6,52% 
43 4 0,4 100 0,028 0,083 7,25% 
44 4 0,4 200 0,027 0,081 7,17% 
45 4 0,2 20 0,034 0,086 7,10% 
46 4 0,2 50 0,029 0,083 7,17% 
47 4 0,2 100 0,025 0,077 6,81% 
48 4 0,2 200 0,027 0,080 7,10% 
49 4 0,1 20 0,034 0,087 6,88% 
50 4 0,1 50 0,029 0,080 7,54% 
�� �� ��� ���� ������ ������ ������
52 4 0,1 200 0,026 0,077 7,39% 
53 4 0,05 20 0,042 0,097 5,94% 
54 4 0,05 50 0,034 0,084 5,65% 
55 4 0,05 100 0,033 0,083 6,23% 
56 4 0,05 200 0,028 0,076 5,80% 
57 4 0,01 20 0,052 0,105 8,55% 
58 4 0,01 50 0,045 0,095 7,03% 
59 4 0,01 100 0,044 0,092 9,35% 
60 4 0,01 200 0,040 0,087 7,75% 
61 5 0,4 20 0,056 0,104 8,91% 
62 5 0,4 50 0,031 0,084 7,39% 
63 5 0,4 100 0,026 0,081 7,75% 
64 5 0,4 200 0,026 0,082 7,10% 
65 5 0,2 20 0,034 0,085 7,61% 
66 5 0,2 50 0,028 0,082 6,96% 
67 5 0,2 100 0,026 0,080 7,03% 
68 5 0,2 200 0,026 0,081 7,39% 
69 5 0,1 20 0,030 0,084 7,03% 
70 5 0,1 50 0,027 0,079 6,09% 
71 5 0,1 100 0,027 0,080 6,38% 
72 5 0,1 200 0,026 0,077 6,74% 
73 5 0,05 20 0,035 0,090 6,88% 
74 5 0,05 50 0,031 0,084 6,38% 
75 5 0,05 100 0,030 0,078 7,03% 
76 5 0,05 200 0,027 0,077 6,67% 
77 5 0,01 20 0,044 0,095 7,32% 
78 5 0,01 50 0,040 0,088 6,88% 
79 5 0,01 100 0,039 0,087 8,26% 
80 5 0,01 200 0,037 0,083 7,03% 

 

�
�

�
�
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7DEHOD�����±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�D�PHOKRU�FRQILJXUDomR�GH�
$,6��

 

� ��
06(�

7UHLQDPHQWR� 06(�7HVWH�
(UUR�GH�

&ODVVLILFDomR�����
 1 0,026 0,072 6,88%
 2 0,025 0,070 7,25%
 3 0,026 0,070 6,16%
 4 0,026 0,072 5,94%
 5 0,026 0,071 7,54%
 6 0,026 0,071 6,16%
 7 0,026 0,071 6,81%
 8 0,025 0,070 7,03%
 9 0,025 0,071 6,38%
 10 0,025 0,070 7,10%
 11 0,027 0,073 7,03%
 12 0,026 0,072 6,67%
 13 0,026 0,071 7,32%
 14 0,026 0,072 6,88%
 15 0,025 0,070 7,25%
 16 0,026 0,070 6,16%
 17 0,026 0,072 5,94%
 18 0,026 0,071 7,54%
 19 0,026 0,071 6,16%
 20 0,026 0,071 6,81%
 21 0,025 0,070 7,03%
 22 0,025 0,071 6,38%
 23 0,025 0,070 7,10%
 24 0,027 0,073 7,03%
 25 0,026 0,072 6,67%
 26 0,026 0,071 7,32%
 27 0,025 0,070 5,51%
 28 0,026 0,071 6,81%
 ��� ������ ������ �����
 30 0,025 0,070 6,16%
0pGLD� � ������ ������ �����
'HVYLR�
3DGUmR� � ������ ������ �����
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�TXDQWLGDGH�GH�DQWLFRUSRV�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�SUREDELOLGDGH�GH�

PXWDomR���TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV��
 

O melhor valor a ser escolhido para este parâmetro é o menor possível desde que 

produza um erro aceitável, para assim evitar desperdício de processamento 

computacional e de tempo para realização do treinamento. Nos experimentos realizados 

notamos que a opção mais interessante é a que utiliza três anticorpos, mesmo sabendo 

que o melhor resultado encontrado no primeiro grupo de experimentos foi de uma 

configuração com quatro anticorpos. 

 

7DEHOD�����±�0pGLD�GH�HUUR�06(�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�$,6�DJUXSDGR�SHOR�
Q~PHUR�GH�DQWLFRUSRV��

 

1~PHUR�GH�
DQWLFRUSRV� 06(�7HVWH�

2 0,174 
3 0,088 
4 0,086 
5 0,084 

 

O parâmetro relativo à probabilidade de mutação diz respeito ao valor máximo 

de mutação que poderá ser aplicado a um anticorpo durante o processo de maturação de 

afinidade da seleção clonal. Um valor muito baixo pode fazer com que o sistema 

demore muito para alcançar um erro mínimo. Porém um valor alto não sensibilizará de 
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forma contrária, pois esse valor limitará apenas o valor máximo, sendo possível também 

que ocorra mutações menores durante o processo.  

No caso dos experimentos realizados, utilizando 2 anticorpos e mantendo o 

número de gerações em 100, reduzindo-se o valor da probabilidade de mutação o erro 

aumentou (figura 5.5). Porém, a partir de 3 anticorpos o sistema manteve-se estabilizado 

com um erro praticamente constante. 

 

9DULDomR�GD�3UREDELOLGDGH�GH�0XWDomR
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�
)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�SUREDELOLGDGH�GH�PXWDomR�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�Q~PHUR�GH�DQWLFRUSRV���

TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV��
 

O número máximo de gerações define a quantidade de iterações que o processo 

realizado pelo algoritmo irá efetuar. Após um certo número de iterações o algoritmo 

pode alcançar um mínimo local e não conseguir diminuir mais o erro de treinamento. 

Porém, devido à re-edição dos anticorpos é possível encontrar outra região que possua 

um mínimo local melhor ou até mesmo o mínimo global.  

Observando os experimentos, ao aumentar o valor máximo de gerações o erro 

obtido não decresce consideravelmente (figura 5.6). Com isso podemos observar que a 

região de mínimo de erro foi encontrado em torno da geração 50. Em alguns dos casos 

até mesmo próximo da geração 20. 
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�
)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�HP�UHODomR�j�TXDQWLGDGH�GH�LWHUDo}HV�SDUD�DOJXQV�
JUXSRV�GH�H[SHULPHQWRV��([SHULPHQWRV�UHSUHVHQWDGRV�SRU�Q~PHUR�GH�DQWLFRUSRV���

SUREDELOLGDGH�GH�PXWDomR� 
 

A matriz confusão mostra porcentagens de acerto maiores que 90% em quase 

todas as classes (tabela 5.9). A exceção é a classe ‘8’  que obteve erro de classificação de 

85%. 

�
�
�
�
�
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7DEHOD�����±�0DWUL]�&RQIXVmR�GR�H[SHULPHQWR�FRP�$,6�GH�PHOKRU�UHVXOWDGR� 
Rede 
Real &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� (UURV�����

&�� 99,3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,7% 
&�� 0 94,2% 2 1 0 0 0 2 0 3 5,8% 
&�� 1 0 97,8% 0 0 0 0 2 0 0 2,2% 
&�� 0 1 0 94,9% 0 0 0 1 5 0 5,1% 
&�� 1 0 0 0 92,0% 1 2 4 0 3 8,0% 
&�� 0 1 0 0 0 90,6% 1 0 0 11 9,4% 
&�� 0 3 0 0 0 0 97,8% 0 0 0 2,2% 
&�� 0 0 0 0 0 0 0 97,1% 1 3 2,9% 
&�� 0 6 2 2 0 2 3 0 85,5% 5 14,5% 
&�� 0 1 0 6 2 0 0 3 0 91,3% 8,7% 

 

.�9L]LQKRV�0DLV�3Uy[LPRV��.11��
A melhor configuração dos experimentos com KNN foi a de valor K = 1 (tabela 

5.10), com erro de classificação de 1,88%. Para valores de K maiores que 1 e até o valor 

de 20 o erro obtido permaneceu estável, porém para valores maiores o erro aumentou 

praticamente de forma linear (ver figura 5.7).  

 

7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�.11� 

� �� .�YL]LQKRV�
(UUR�GH�

&ODVVLILFDomR�����
 �� �� �����
 2 2 2,39%
 3 3 2,10%
 4 4 1,96%
 5 6 2,17%
 6 10 2,32%
 7 14 2,25%
 8 20 2,25%
 9 30 2,83%
 10 40 3,33%
 11 60 3,84%
 12 90 4,93%
 13 120 5,36%
 14 160 6,38%
 15 200 6,74%
 16 250 7,75%
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No gráfico da figura 5.7 podemos notar que não houve alteração de erro 

significativa para os valores de K entre 1 a 20. Acima disso grande parte dos exemplos 

vizinhos estão suficientemente distantes dos padrões da classe correta, pertencendo a 

uma outra classe.  

 

(UUR���.11

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

1 2 3 4 6 10 14 20 30 40 60 90 120 160 200 250
z

{ ||
}~
� �

 

)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�GR�DOJRULWPR�.11�HP�UHODomR�DR�YDORU�GH�.� 
 

O ideal é que a quantidade de vizinhos mais próximos não seja muito pequena 

para não sofrer interferências de ruídos nem seja muito grande para considerar apenas 

exemplos próximos ao padrão a se classificar. Porém, a melhor escolha também 

depende da distribuição dos dados. Com isso é interessante realizar um experimento 

inicial para que, após a análise dos seus resultados, seja possível escolher uma boa 

opção para o valor de K. 

No experimento realizado a melhor opção absoluta foi o de K = 1. Porém, 

devido à sensibilidade a ruídos ao utilizar esse valor uma opção mais interessante seria 

um valor maior para a quantidade de vizinhos mais próximos. Observando a 

estabilidade entre os valores de K entre 1 e 20 (figura 5.7) podemos sugerir um valor de 

K interessante como sendo 4 ou 6, estando estes no centro do intervalo de estabilidade. 

Com isso a interferência a ruídos seria diminuída e evitar-se-ia considerar exemplos 

muito distantes. 
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Podemos observar na matriz confusão da melhor configuração que os erros por 

classe são, em geral, semelhantes (tabela 5.11). O maior erro foi o de 4,3% para a classe 

‘8’  seguido dos erros obtidos igualmente de 2,9% das classes ‘5’  e ‘9’ . 

 

7DEHOD������±�0DWUL]�&RQIXVmR�GR�H[SHULPHQWR�FRP�.11�GH�PHOKRU�UHVXOWDGR��
�

Rede 
Real &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� (UURV�����

&�� 98,6% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1,4% 
&�� 0 98,6% 0 0 0 0 0 1 0 1 1,4% 
&�� 0 2 98,6% 0 0 0 0 0 0 0 1,4% 
&�� 0 0 0 98,6% 0 0 0 0 0 2 1,4% 
&�� 0 0 0 0 99,3% 0 0 0 0 1 0,7% 
&�� 0 0 0 0 0 97,1% 0 0 0 4 2,9% 
&�� 0 2 0 0 0 0 98,6% 0 0 0 1,4% 
&�� 0 0 0 0 0 0 0 99,3% 0 1 0,7% 
&�� 0 5 0 1 0 0 0 0 95,7% 0 4,3% 
&�� 0 0 0 2 0 0 0 2 0 97,1% 2,9% 

 

.�3URWyWLSRV�0DLV�3Uy[LPRV��.13��GH�9DORU�0tQLPR�
Após realizados os experimentos podemos observar na tabela 5.12 que a 

configuração que obteve o menor erro foi o de K = 140. Vemos também que em todas 

as dez iterações realizadas para cada configuração os resultados permaneceram estáveis, 

não variando tanto entre elas. Podemos notar isso observando tanto os valores nos dez 

experimentos como os desvios padrões de cada configuração em relação a sua média. 

 

7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�.13�GH�YDORU�PtQLPR��
��

� � �+� �4���4� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����
�� 34,6% 24,1% 21,2% 15,4% 11,8% 9,9% 7,8% 6,4% 5,0% 4,6% 4,1% 2,8% 2,8% 2,1% 
�� 33,5% 24,1% 18,0% 16,4% 13,4% 9,0% 7,5% 6,8% 5,0% 4,4% 3,3% 2,6% 2,2% 2,3% 
�� 36,0% 25,2% 18,0% 16,4% 13,0% 7,9% 7,1% 5,9% 4,8% 4,3% 3,2% 2,3% 3,0% 2,4% 
�� 36,2% 24,7% 19,4% 17,6% 12,6% 8,8% 6,9% 6,7% 4,9% 4,6% 2,8% 2,7% 2,8% 2,5% 
�� 33,5% 25,3% 19,9% 16,0% 13,7% 9,6% 6,7% 6,3% 4,3% 4,1% 3,8% 2,8% 2,5% 2,5% 
�� 34,9% 22,9% 19,1% 15,4% 12,5% 9,3% 8,5% 6,9% 4,7% 3,8% 3,1% 2,6% 2,5% 2,1% 
�� 33,1% 24,1% 21,7% 15,4% 13,6% 9,5% 8,0% 5,9% 4,2% 4,5% 3,6% 2,8% 2,8% 2,5% 
�� 35,1% 23,8% 18,3% 17,8% 12,0% 8,5% 7,2% 5,7% 3,7% 3,8% 3,8% 2,8% 2,6% 1,8% 
�� 36,5% 23,8% 19,5% 15,7% 11,9% 9,1% 6,7% 6,8% 4,8% 4,0% 3,9% 2,8% 2,8% 2,5% 
��� 34,9% 24,1% 19,3% 16,8% 11,4% 8,8% 7,8% 5,7% 4,2% 4,4% 2,9% 2,5% 3,0% 2,8% 

0pGLD� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �����
'HVYLR�
3DGUmR� 1,2% 0,7% 1,3% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 
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A partir do gráfico da figura 5.8 podemos observar que o erro diminui a medida 

que o valor de K é aumentado. Para cada acréscimo deste valor o erro é reduzido cada 

vez em uma proporção menor. A partir do valor de K como 90 o erro torna-se 

praticamente estável. 

 

(UURV���.11�9DORU�0tQLPR
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�GH�.13�YDORU�PtQLPR�HP�UHODomR�DR�YDORU�GH�.��

 

Diferentemente da abordagem convencional de KNN este algoritmo utiliza 

apenas um certo número de candidatos de cada classe. Isso aumenta consideravelmente 

a velocidade da classificação, porém valores pequenos para K podem resultar em 

resultados insatisfatórios.  

O melhor parâmetro para K a ser escolhido não deve ser pequeno demais para 

evitar a sensibilidade do classificador ao escolher candidatos pouco representativos de 

cada classe. Caso a escolha da quantidade de vizinhos mais próximos seja muito grande 

o classificador irá considerar vários padrões redundantes desnecessariamente. Já para o 

caso de se considerar todos os exemplos de cada classe o classificador se comportará 

semelhantemente ao KNN convencional com valor de K = 1. 

Observando os resultados dos experimentos podemos supor valores interessantes 

para K como sendo 60 ou 90. O primeiro é mais interessante pela quantidade de padrões 

por classe a ser examinada. Já no segundo caso, 50% mais padrões que a escolha 

anterior, o erro de classificação é um pouco menor como também representa o início de 

uma estabilidade maior do erro (ver tabela 5.12). 
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A matriz confusão da melhor configuração apresenta valores de erros baixos 

para as classes (tabela 5.13). Praticamente todos os dígitos foram classificados 

corretamente em pelo menos 95% dos padrões por classe. Os maiores erros foram para a 

classe ‘5’  e a classe ‘9’ , onde a semelhança estrutural dos dígitos confundiram a 

classificação.  

 

7DEHOD������±�0DWUL]�&RQIXVmR�GR�H[SHULPHQWR�FRP�.13�GH�YDORU�PtQLPR�GH�
PHOKRU�UHVXOWDGR��

�
Rede 
Real &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� (UURV�����

&�� 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 
&�� 0 98,6% 0 0 0 0 0 0 0 2 1,4% 
&�� 0 2 97,8% 1 0 0 0 0 0 0 2,2% 
&�� 0 0 0 99,3% 0 0 0 0 0 1 0,7% 
&�� 0 1 0 0 97,8% 0 0 0 0 2 2,2% 
&�� 0 0 0 1 0 95,7% 0 0 0 5 4,3% 
&�� 0 1 0 0 0 0 99,3% 0 0 0 0,7% 
&�� 0 0 0 0 0 0 0 99,3% 0 1 0,7% 
&�� 0 3 0 1 0 0 0 0 97,1% 0 2,9% 
&�� 0 0 0 4 0 0 0 2 1 94,9% 5,1% 

 

.�3URWyWLSRV�0DLV�3Uy[LPRV��.13��GH�9DORU�0pGLR�
Dentre os experimentos realizados a configuração que obteve o melhor resultado 

foi a de K = 140 (ver tabela 5.14). Semelhantemente aos experimentos da seção 

anterior, os resultados das dez iterações foram semelhantes. Da mesma forma isso pode 

ser observado nos resultados apresentados na tabela 5.14. 

Podemos observar na figura 5.9 que o valor de erro decresce ao se aumentar o 

número de protótipos por classe. Neste caso a estabilidade é encontrada mais cedo, com 

K = 30. Entretanto o erro estabiliza-se em torno de 9%, maior que nos experimentos da 

seção anterior. 

Igualmente ao KNN de valor mínimo de protótipos este algoritmo também 

utiliza um reduzido número de candidatos de cada classe para realizar a classificação 

dos padrões. Com isso a velocidade de classificação é incrementada em detrimento da 

qualidade da mesma. 
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7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�.13�GH�YDORU�PpGLR��
��

� � �+� �4���4� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����
�� 34,6% 24,8% 21,4% 17,9% 13,3%12,8%10,1% 9,3% 9,5% 9,4% 9,1% 8,5% 8,2% 8,0%
�� 33,5% 25,5% 20,4% 17,3% 14,2%11,3%10,9% 9,8% 9,0% 9,7% 8,7% 8,8% 8,8% 8,6%
�� 36,0% 25,1% 19,1% 16,5% 13,6%10,9%10,6%10,9% 8,3% 8,7% 9,0% 8,3% 8,9% 8,1%
�� 36,2% 25,1% 19,2% 17,1% 14,9%11,3%10,3%10,4% 9,8% 9,1% 8,4% 8,6% 8,9% 8,0%
�� 33,5% 25,6% 18,8% 16,9% 14,8%11,1%11,4%11,3% 9,7% 9,1% 9,1% 8,6% 8,2% 8,8%
�� 34,9% 24,9% 19,4% 16,7% 14,0%11,8%11,9%10,4% 9,1% 9,3% 8,5% 9,0% 8,7% 8,3%
�� 33,1% 23,9% 21,4% 15,1% 12,8%12,5%10,1% 9,1% 9,3% 9,3% 8,6% 9,2% 8,0% 8,3%
�� 35,1% 23,7% 17,5% 16,3% 14,0%11,2%11,0% 9,9% 9,2% 9,5% 9,0% 8,8% 8,3% 8,6%
�� 36,5% 23,8% 20,7% 17,5% 13,4%12,5%10,7% 9,8% 9,3% 9,7% 8,7% 9,0% 8,8% 8,8%
��� 34,9% 25,5% 19,6% 17,5% 14,9%12,0%10,6% 9,5% 9,3% 9,3% 9,0% 9,1% 8,6% 8,4%

0pGLD� ����� ����� ����� ����� �������������������� ����� ����� ���� ����� ����� ����
'HVYLR�
3DGUmR� 1,2% 0,7% 1,2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

 

(UURV���.11�9DORU�0pGLR
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)LJXUD�����±�9DULDomR�GR�HUUR�GH�.13�YDORU�PpGLR�HP�UHODomR�DR�YDORU�GH�.��

 

A escolha do melhor parâmetro de K protótipos de cada classe deve considerar 

as conseqüências dos seus valores. Um valor muito pequeno poderá resultar em erros 

elevados decorrentes de ruídos nos padrões, tornando o classificador sensível a tais 

interferências. Em contrapartida, ao se utilizar valores altos o classificador considerará 

padrões redundantes sem necessidade.  

Baseando-se nos resultados dos experimentos realizados (tabela 5.14) podemos 

encontrar um bom parâmetro para K como tendo o valor de 30, pois não é um valor 

pequeno o suficiente para ser sensível a ruídos. Este valor também foi escolhido devido 

a ser o início da estabilidade da classificação. Valores de K maiores que 30 não 
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diminuíram o erro, apenas aumentaram a quantidade de padrões a serem considerados 

de cada protótipo. 

Observando a matriz confusão da melhor configuração (tabela 5.15) notamos 

que a classificação da maioria das classes obteve uma taxa de acerto maior que 90%. 

Porém, nas classes ‘1’ , ‘5’  e ‘9’  os erros encontrados foram de 21%, 15% e 12%, 

respectivamente. 

 

7DEHOD������±�0DWUL]�&RQIXVmR�GR�H[SHULPHQWR�FRP�.13�GH�YDORU�PpGLR�GH�
PHOKRU�UHVXOWDGR��

�
Rede 
Real &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� (UURV�����

&�� 97,8% 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2,2% 
&�� 0 79,0% 5 0 0 1 3 1 7 12 21,0% 
&�� 1 2 90,6% 2 0 0 0 2 4 2 9,4% 
&�� 0 0 0 92,0% 0 1 0 2 5 3 8,0% 
&�� 0 2 0 0 91,3% 1 1 3 2 3 8,7% 
&�� 0 0 1 0 0 85,5% 0 0 0 19 14,5% 
&�� 0 2 0 0 0 0 98,6% 0 0 0 1,4% 
&�� 0 0 0 0 0 0 0 97,8% 2 1 2,2% 
&�� 0 4 0 0 0 2 0 0 92,8% 4 7,2% 
&�� 0 2 0 5 2 0 0 8 0 87,7% 12,3% 

 
 
���� $QiOLVH�&RPSDUDWLYD�

Tendo aparentemente encontrado as melhores configurações de cada algoritmo 

para a solução do problema em questão, um processo de análise comparativa dos 

algoritmos foi realizado. Neste processo primeiramente foi utilizado o método de 

validação cruzada estratificada K-fold, contendo 10 partições. A seguir foi aplicado o 

teste de hipóteses para verificar se há diferença significativa na aplicação dos 

classificadores nos experimentos da base de dados escolhida. 

A validação cruzada é um método para estimar o erro da generalização de um 

modelo baseado em "UHVDPSOLQJ" [Efron & Tibshirani, 1993; Weiss & Kulikowski, 

1991; Hjorth, 1994; Plutowski et al., 1994; Shao & Tu, 1995]. Na validação cruzada K-

IROG, o conjunto de dados é dividido em k subconjuntos de tamanho (aproximadamente) 

igual. Para o caso de validação cruzada estratificada esses conjuntos possuem o mesmo 

tamanho e a mesma quantidade de classes em cada um deles. O algoritmo é treinado k 

vezes, onde em cada treino um dos k subconjuntos não é utilizado. A cada treino 
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realizado o algoritmo é testado utilizando o subconjunto que não participou do 

treinamento. Nos experimentos realizados foi escolhida a divisão do conjunto de 

exemplos em dez partes (k = 10). 

O teste de hipótese é um método estatístico que permite inferir sobre qual seria a 

freqüência esperada do resultado observado de um experimento ocorrer na população da 

qual a amostra experimental foi avaliada [Chaves, 2005]. A referência de comparação 

nos testes de hipóteses estatísticas é a estimativa do erro experimental. Com isto é 

possível utilizar uma probabilidade de que um modelo é melhor que outro (em geral) 

[Mitchell, 1997]. Esta probabilidade é chamada de nível de confiança. Para os 

experimentos realizados o nível de confiança foi definido com o valor de 95%. 

Os resultados dos experimentos podem ser observados na tabela 5.16, onde cada 

linha representa um experimento utilizando o número do IROG correspondente. Ao final 

da tabela é apresentada a média de erro de cada algoritmo como também o desvio 

padrão correspondente aos dez experimentos realizados para cada algoritmo. 

 

7DEHOD������±�5HVXOWDGR�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�R�PpWRGR�GH�YDOLGDomR�
FUX]DGD�HVWUDWLILFDGD�.�IROG��.� �����

)ROG�?�$OJRULWPR� .11� .13���0tQLPR� .13���0pGLD� 51$� $,6��
�� 1,32% 1,89% 11,13% 21,13% 7,74% 
�� 0,94% 1,70% 8,49% 12,26% 6,98% 
�� 1,70% 2,08% 7,74% 2,45% 6,79% 
�� 0,38% 2,83% 8,30% 21,89% 6,79% 
�� 1,51% 2,08% 9,81% 1,51% 7,36% 
�� 1,51% 2,26% 9,81% 3,58% 8,30% 
�� 0,57% 2,45% 8,68% 2,45% 6,79% 
�� 0,94% 2,45% 7,36% 2,08% 6,04% 
�� 1,70% 2,45% 9,81% 12,45% 6,79% 
��� 0,94% 2,08% 8,30% 2,45% 6,98% 

0pGLD� 1,15% 2,23% 8,94% 8,23% 7,06% 
'HVYLR�3DGUmR� 0,47% 0,33% 1,16% 8,11% 0,62% 

 

Observando os resultados através do valor de média notamos que os algoritmos 

que obtiveram os melhores resultados foram o KNN e o KNP – Mínimo com 1,15% e 

2,23%, respectivamente. Os algoritmos da abordagem de Sistemas Imunológicos 

Artificiais (AIS – $UWLILFLDO�,PPXQH�6\VWHPV), Redes Neurais Artificiais (RNA) e KNP – 
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Média seguem com valores próximos entre si de 7,06%, 8,23% e 8,94%, 

respectivamente. 

Utilizando a informação de desvio padrão, como também os dez experimentos, 

podemos notar que quase todos os algoritmos apresentaram uma certa estabilidade nos 

experimentos, exceto RNA, que obteve uma excessiva variação nos resultados de seus 

experimentos, variação esta que também pode ser encontrada nos primeiros 

experimento (tabela 5.4). Dentre o segundo grupo (composto por KNP – Média, RNA e 

AIS) o que possuiu a maior estabilidade nos experimentos foi o AIS, como também foi 

observado nos experimentos individuais do mesmo algoritmo (ver tabela 5.7).  

Nos testes de hipótese realizados obtemos os resultados apresentados na tabela 

5.17. Nela podemos observar que apenas as comparações entre KNP – Média com RNA 

e RNA com AIS obtiveram hipótese nula, ou seja, não houve diferença significativa do 

desempenho dos dois algoritmos em relação a base de dados utilizada. 

 

7DEHOD������±�5HVXOWDGR�GD�DSOLFDomR�GR�WHVWH�GH�KLSyWHVH�FRP�QtYHO�GH�FRQILDQoD�
GH������

KNN vs KNP – Minimo: Alternativa 
KNN vs KNP – Media: Alternativa 

KNN vs RNA: Alternativa 
KNN vs AIS: Alternativa 

KNP – Minimo vs KNP – Media: Alternativa 
KNP – Minimo vs RNA: Alternativa 
KNP – Minimo vs AIS: Alternativa 
KNP – Media vs RNA: Nula 
KNP – Media vs AIS: Alternativa 

RNA vs AIS: Nula 
 

Levando em consideração apenas os resultados dos experimentos podemos 

ordenar o desempenho dos classificadores conforme apresentado na tabela 5.18. Porém 

a diferença no desempenho dos algoritmos AIS e RNA não apresentaram diferença 

significativa no teste de hipóteses. Com isso podemos considerar que os dois algoritmos 

obtiveram desempenhos semelhantes, mesmo tendo o AIS obtido um menor erro. Este 

mesmo caso ocorreu entre RNA e KNN – Média, onde a diferença também não foi 

significativa. Entretanto, ao se comparar AIS e KNN – Média foi obtido uma diferença 

suficiente para se considerar ter desempenhos distintos. 
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7DEHOD������±�2UGHQDomR�GR�GHVHPSHQKR�GRV�DOJRULWPRV�OHYDQGR�HP�FRQVLGHUDomR�
DSHQDV�RV�UHVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV��
�� $OJRULWPR� (UUR�

1º. KNN 1,15% 
2º. KNN - Mínimo 2,23% 
3º. AIS 7,06% 
4º. RNA 8,23% 
5º. KNN – Media 8,94% 

 

Possuir uma taxa de erro baixa não implica que um algoritmo seja o mais 

apropriado para uma determinada tarefa. Alguns outros fatores precisam ser observados 

para uma melhor escolha de um algoritmo para uma determinada tarefa como, por 

exemplo, tempo de treinamento, tempo de teste e custo de memória. Uma comparação 

dos algoritmos em relação a esses três fatores é apresentada na tabela 5.19. 

�
7DEHOD������±�&RPSDUDomR�GRV�DOJRULWPRV�HP�UHODomR�D�FXVWR�GH�WHPSR�H�FXVWR�GH�

PHPyULD� 
� &XVWR�GH�7HPSR�
� 7UHLQDPHQWR� 7HVWH� &XVWR�GH�0HPyULD�

.11� baixo alto alto 
.11�±�0tQLPR� baixo médio alto 
.11�±�0pGLD� baixo médio alto 

51$� alto baixo baixo 
$,6� alto médio médio 

 

O algoritmo KNN praticamente não possui tempo de treinamento, é necessário 

apenas armazenar os exemplos. Já o tempo de teste é alto, pois é necessário calcular a 

distância entre o padrão a ser classificado e todos os exemplos armazenados, além da 

necessidade de armazenar todos esses padrões em memória. Para bases de dados com 

poucos exemplos este algoritmo é uma escolha interessante, porém, caso o tamanho da 

base seja razoavelmente grande a sua utilização torna-se uma tarefa inviável. 

A utilização dos algoritmos KNP – Mínimo e KNP – Médio são semelhantes, 

pois o que diferencia os dois é forma de utilização dos protótipos obtidos do conjunto de 

exemplos. Um calcula a distância dos protótipos (por classe) em relação ao padrão a ser 

classificado, e após isso utiliza sempre o menor. Já o segundo calcula a média dos 
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valores dos protótipos obtidos por cada classe e a utiliza como exemplo de referência da 

classe. O que os diferencia do KNN clássico é a possibilidade de utilização de menos 

padrões.  

Caso a base de dados seja muito grande um valor alto para quantidade de 

protótipos leva esses algoritmos a ter os mesmo problemas de KNN. Já a escolha de 

valores pequenos poderá fazer com que o desempenho do classificador seja prejudicado. 

Para o caso dos experimentos em questão o bom desempenho de KNP – Mínimo tem 

relação com a quantidade de protótipos utilizada, no caso 140, que é praticamente a 

metade dos padrões por classe. 

As Redes Neurais têm como deficiência um longo tempo de treinamento, porém 

compensado na sua utilização (teste). Também independe da quantidade de exemplos 

utilizado em sua aprendizagem, pois são descartados após esta fase. O seu 

conhecimento permanece armazenado nos pesos dos nós da rede. Isto torna este tipo de 

algoritmo interessante, pois após uma única fase de treinamento a sua utilização não 

requer muita memória e é realizado de forma rápida. 

Os Sistemas Imunológicos possuem características semelhantes às redes neurais, 

mesmo tendo uma funcionalidade interna diferente. O seu tempo de treinamento é alto 

devido à busca dos anticorpos que melhor representem os exemplos apresentados. 

Depois de encontrado o conjunto de anticorpos estes são armazenados na memória. A 

quantidade de anticorpos na memória depende da distribuição dos exemplos de 

treinamento ou de um limite máximo atribuído ao algoritmo. Já para o caso de teste o 

algoritmo possui um custo de tempo médio devido a sua semelhança com KNN. Porém, 

este tempo depende da quantidade de anticorpos que constituem o conjunto de memória. 

�
9DULDomR�GR�&RQMXQWR�GH�7UHLQDPHQWR�

Uma outra forma de comparação do comportamento dos algoritmos é a análise 

de seu desempenho ao variar o tamanho do conjunto de treinamento. Com isso é 

possível observar a influência do conjunto de treinamento em relação ao desempenho de 

cada algoritmo. Alguns algoritmos podem se comportar de forma adequada apenas na 

presença de uma grande quantidade de dados de treinamento. Porém, a existência dessa 

quantidade de exemplos nem sempre é possível. Um bom desempenho de um algoritmo 

utilizando uma quantidade reduzida de exemplos também pode mostrar que o mesmo 

possui uma boa capacidade de generalização. 
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Nesta análise nove conjuntos de padrões foram criados a partir do conjunto de 

treinamento original. Os conjuntos consistem em subconjuntos do conjunto original 

tendo como tamanho os valores entre os intervalos de um elemento e todos os elementos 

do conjunto inicial. O primeiro conjunto consiste apenas de um padrão. Os seguintes de 

1/128 do tamanho total do conjunto original, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, e por último 

o próprio conjunto de treinamento original.  

Os classificadores foram treinados utilizando todos estes conjuntos. Já a fase de 

teste consistiu em utilizar todo o conjunto de teste, para que fosse possível uma melhor 

avaliação do desempenho dos algoritmos. Na figura 5.10 podemos observar uma 

comparação do comportamento dos algoritmos de KNN e de KNP em relação à 

variação do conjunto de treinamento. Apesar do melhor desempenho de KNN utilizando 

todo o conjunto de treinamento notamos que com um conjunto menor a sua eficiência 

pode-se tornar menor em comparação com os algoritmos KNP. 

 

9DULDomR�GR�&RQMXQWR�GH�7UHLQDPHQWR�
.11�YV�.13���0LQ�YV�.13���0HG
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)LJXUD������±�9DULDomR�GR�FRQMXQWR�GH�WUHLQDPHQWR�SDUD�RV�DOJRULWPRV�.11��.13�
GH�YDORU�PtQLPR�H�.13�GH�YDORU�PpGLR��

 

Comparando as abordagens de Redes Neurais, Sistemas Imunológicos e KNP de 

valor mínimo (figura 5.11) observamos que o desempenho entre os algoritmos 

permaneceu equivalente na utilização da maioria dos conjuntos de treinamento. Porém, 

utilizando conjuntos de tamanhos menores notamos que a abordagem de AIS conseguiu 
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generalizar mais do que os outros. Já o algoritmo de RNA necessitou de mais padrões 

no conjunto de treinamento para poder alcançar o desempenho dos outros algoritmos. 

 

9DULDomR�GR�&RQMXQWR�GH�7UHLQDPHQWR
51$�YV�$,6�YV�.13���0LQ�

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 padrão 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 todos

RNA AIS KNP - Min
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���� 'HVFULomR�GD�%DVH�GH�'DGRV�+HDUW�
 

A utilização de uma única base de dados para a investigação do comportamento 

de um novo algoritmo pode se tornar tendenciosa, pois é possível que o algoritmo possa 

ter um desempenho particular em relação ao problema. Devido a este fato o 

CLONALG+ foi submetido a experimentos de outra base de dados. Esta base chama-se 

Heart e pertence ao mesmo repositório da base de dados anterior, a UCI 0DFKLQH�
/HDUQLQJ�5HSRVLWRU\. 

As informações contidas nesta base foram colhidas nos seguintes centros 

médicos: 

• Cleveland Clinic Foundation  

• Hungarian Institute of Cardiology, Budapest  

• V.A. Medical Center, Long Beach, CA  

• University Hospital, Zurich, Switzerland 

 



84 

O objetivo do problema abordado é o de predizer problemas no coração, baseado 

no fato de pelo menos uma das quatro maiores artérias dos pacientes entrevistados ter 

seu diâmetro reduzido em 50% do normal. Os fatores julgados importantes vão desde 

informações objetivas como idade, sexo e hábitos de fumante até informações 

subjetivas, como descrição dos sintomas de dores nos diversos pacientes. Como 

respostas válidas, temos duas: candidato (possui pelo menos uma artéria com redução) 

ou não-candidato (nenhuma redução) a problemas cardíacos. Desta forma, existem duas 

saídas possíveis para o problema: 1 (candidato) e 0 (não-candidato). 

Existem ao todo 920 instâncias, distribuídas da seguinte forma: 

�
7DEHOD������±�'LVWULEXLomR�GD�REWHQomR�GDV�LQVWkQFLDV�GD�EDVH�+HDUW� 

/RFDO� 1~PHUR�GH�LQVWkQFLDV�
Cleveland 303 
Hungarian 294 
Switzerland 123 
Long Beach VA 200 

 
Cada instância é formada pelos seguintes 14 atributos: 

• Idade em anos; 

• Sexo (1 = masculino, 0 = feminino); 

• Tipo de dor no peito; 

• Resistência à pressão sanguínea; 

• Nível de colesterol em mg/dl; 

• Taxa de glicose > 120 mg/dl  (1 = verdadeiro; 0 = falso); 

• Resultado do eletrocardiograma; 

• Estresse máximo da taxa de batimentos cardíacos; 

• Exercício induzido da angina (1 = sim; 0 = não); 

• Depressão do ST induzida pelo descanso relativo do exercício; 

• Inclinação máxima do ST do exercício; 

• Número de veias principais coloridas por flourosopy; 
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• Thalassemia (3 = normal; 6 = defeito fixo; 7 = defeito reversível); 

• Diagnóstico da doença do coração. 

�
�

���� 3Up�3URFHVVDPHQWR�
�

Antes de iniciar a realização dos experimentos, os dados passaram pela fase de 

pré-processamento. Inicialmente, os dados das quatro fontes foram agrupados e 

randomizados. Na etapa seguinte os dados foram normalizados para que fossem obtidos 

padrões no intervalo entre 0 e 1. Para isto, foi utilizada a seguinte expressão de 

normalização: 

)(
)(

minmax

min

[[
[[[ �����R�
−

−
=  

onde: 

• xnorm é o valor normalizado correspondente a x; 

• xmin e  xmax são os valores mínimo e máximo entre todos os valores do 

conjunto. 

 
A fase seguinte corresponde à divisão dos dados em três conjuntos para ser 

utilizado no algoritmo de redes neurais:  treinamento, validação e teste, contendo 460, 

230 e 230 instâncias cada, respectivamente. Para o algoritmo CLONALG+ os conjuntos 

de treinamento e de validação foram unidos para formar um único conjunto de 

treinamento. Em cada um desses conjuntos há 50% de padrões referentes a pacientes 

candidatos e 50% a pacientes não-candidatos. Por fim, cada um desses conjuntos 

formados foram novamente randomizados. 

 

���� 'HVFULomR�GRV�([SHULPHQWRV�
������ ([SHULPHQWRV�FRP�0/3�

Nas simulações realizadas três parâmetros foram combinados: quantidade de 

neurônios escondidos, taxa de aprendizagem e quantidade máxima de iterações. A rede 

utilizou apenas uma camada intermediária e a sua inicialização foi reutilizada para todos 
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os experimentos de mesma quantidade de neurônios escondidos, variando apenas os 

outros dois parâmetros. Para cada configuração o experimento foi realizado dez vezes e 

a média do resultado utilizado como representante da configuração. Os valores dos 

parâmetros escolhidos foram os seguintes: 

- Quantidade de neurônios escondidos: 2, 4 e 12. 

- Taxa de aprendizagem: 0,01; 0,005 e 0,001. 

- Quantidade máxima de iterações: 500, 1000 e 5000. 

 

������ ([SHULPHQWRV�FRP�$,6�
Semelhantemente aos experimentos com MLP três parâmetros foram 

combinados para o uso de AIS: número de anticorpos, probabilidade de mutação e 

número máximo de gerações. A seguir os valores escolhidos para os parâmetros: 

- Número de anticorpos: 2, 3 e 5. 

- Probabilidade de mutação: 0,4; 0,2; 0,1; 0,01 e 0,05. 

- Número máximo de gerações: 20, 50 e 100. 

 

���� 5HVXOWDGRV�2EWLGRV�
Nesta seção serão descritos os resultados obtidos dos experimentos realizados 

utilizando os algoritmos MLP de redes neurais e CLONALG+ de sistemas 

imunológicos. Diferentes valores para alguns de seus parâmetros foram escolhidos com 

o propósito de tornar possível a análise de seu comportamento e de encontrar uma 

melhor configuração. Ambos os experimentos utilizaram a base de dados chamada 

Heart. 

 
0XOWLOD\HU�3HUFHSWURQ��0/3��

Dentre os experimentos realizados a melhor configuração foi a que possui 2 nós 

escondidos, taxa de aprendizagem de 0,01 e quantidade máxima de iterações de 5000 

(conforme tabela 5.21). O menor erro de classificação alcançou o valor de cerca de 

17,8%. Após este grupo de experimento um outro grupo de experimentos foi realizado 

consistindo desta mesma configuração sendo aplicada dez vezes, variando apenas a 
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inicialização da rede (tabela 5.22). Nestes novos experimentos, pôde-se verificar que em 

muitas das execuções os resultados foram um pouco piores do que o melhor resultado 

do primeiro grupo de experimentos. Na sexta execução encontramos o menor valor de 

erro deste grupo de experimentos, com erro de classificação de 18,3%. 

�
7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�5HGHV�1HXUDLV�±�%DVH�+HDUW� 

��
1yV�

HVFRQG��
7D[D�GH�
DSUHQG��

0i[LPR�GH�
,WHUDo}HV�

66(�
7UHLQDPHQWR�

66(�
9DOLGDomR�

66(�
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
1 2 0,01 500 33,7506 60,6984 31,6664 19,57% 
2 2 0,005 500 32,68297 62,27154 30,4593 17,83% 
3 2 0,001 500 37,53545 76,62552 37,1818 22,61% 
4 2 0,01 1000 32,6518 61,67866 30,3643 17,83% 
5 2 0,005 1000 32,65114 61,74764 30,3578 17,83% 
6 2 0,001 1000 37,45273 76,46171 37,0796 22,61% 
7 2 0,01 5000 32,6518 61,67866 30,3643 17,83% 
8 2 0,005 5000 32,65114 61,74764 30,3578 17,83% 
� � ����� ����� ��������� ��������� �������� �������

10 4 0,01 500 36,47448 62,99605 36,2657 21,74% 
11 4 0,005 500 35,429 59,90951 34,4656 21,30% 
12 4 0,001 500 38,19688 67,29012 38,283 24,78% 
13 4 0,01 1000 35,40048 59,41437 34,2421 21,74% 
14 4 0,005 1000 35,39451 59,45229 34,2442 21,74% 
15 4 0,001 1000 36,4761 62,9937 36,2741 21,74% 
16 4 0,01 5000 35,40048 59,41437 34,2421 21,74% 
17 4 0,005 5000 35,39451 59,45229 34,2442 21,74% 
18 4 0,001 5000 35,39038 59,48196 34,2455 21,74% 
19 12 0,01 500 53,037 99,34168 47,8848 34,78% 
20 12 0,005 500 35,67856 56,00344 32,119 21,74% 
21 12 0,001 500 37,72711 64,22644 32,8414 20,43% 
22 12 0,01 1000 53,037 99,34168 47,8848 34,78% 
23 12 0,005 1000 35,60274 53,93698 32,4581 21,30% 
24 12 0,001 1000 36,46097 60,94793 31,9394 21,30% 
25 12 0,01 5000 53,037 99,34168 47,8848 34,78% 
26 12 0,005 5000 35,60274 53,93698 32,4581 21,30% 
27 12 0,001 5000 35,60127 53,98135 32,4631 21,30% 
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7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�D�PHOKRU�FRQILJXUDomR�GH�
5HGHV�1HXUDLV�±�%DVH�+HDUW� 

� ��
66(�

7UHLQDPHQWR� 66(�9DOLGDomR 66(�7HVWH�
(UUR�GH�

&ODVVLILFDomR�����
 1 35,0927 55,2749 33,3225 21,30% 
 2 34,1560 57,0677 32,3417 20,00% 
 3 35,4474 55,3248 33,8456 21,74% 
 4 32,9176 54,3697 32,1580 19,57% 
 5 32,4933 55,4926 30,5169 19,57% 
� �� �������� �������� �������� �������
 7 35,5973 56,9421 34,0219 22,17% 
 8 34,0182 58,6295 33,1652 22,17% 
 9 36,5246 55,9314 34,4654 21,74% 
 10 32,5111 55,4166 33,1393 20,87% 
0pGLD� � �������� �������� �������� �������
'HVYLR�
3DGUmR� � ������� ������� ������� ������

 
 

 

6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV�$UWLILFLDLV��$,6��
A melhor configuração nesse primeiro grupo de experimentos foi a que possui 3 

anticorpos, com probabilidade de mutação de 0,1 e a quantidade máxima de gerações de 

valor 100 (tabela 5.23). O erro MSE de teste chegou a 4,18 e o erro de classificação em 

16,96%. Após essa identificação um novo grupo de experimentos foi realizado com esta 

mesma configuração (tabela 5.24). Desta vez foram realizadas dez execuções. O melhor 

experimento foi o de número 4, onde o erro apresentou uma pequena redução chegando 

a 3,64, enquanto o erro de classificação desceu para 16,37%.  

 
 

�
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7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�FRP�6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV�$UWLILFLDLV�
±�%DVH�+HDUW��

�� 1~PHUR�GH�
$QWLFRUSRV�

3UREDELOLGDGH�
GH�0XWDomR�

0i[LPR�GH�
JHUDo}HV�

06(��
7UHLQDPHQWR�

06(��
7HVWH�

(UUR�GH�
&ODVVLILFDomR�

����
1 2 0,1 20 6,787 4,789 24,35% 
2 2 0,1 50 4,602 5,623 30,00% 
3 2 0,1 100 4,345 6,253 27,39% 
4 2 0,05 20 6,676 5,283 36,09% 
5 2 0,05 50 5,023 4,767 27,83% 
6 2 0,05 100 5,372 6,436 29,57% 
7 2 0,01 20 10,003 5,739 30,87% 
8 2 0,01 50 6,828 6,126 31,74% 
9 2 0,01 100 5,634 5,890 26,09% 

10 3 0,1 20 3,814 5,455 26,96% 
11 3 0,1 50 3,294 5,259 25,22% 
�� �� ��� ���� ������ ������ �������
13 3 0,05 20 3,644 4,700 26,96% 
14 3 0,05 50 3,349 4,857 24,35% 
15 3 0,05 100 3,181 4,721 23,04% 
16 3 0,01 20 4,068 4,879 26,09% 
17 3 0,01 50 4,194 4,795 26,52% 
18 3 0,01 100 3,597 4,851 26,09% 
19 4 0,1 20 3,249 4,815 22,61% 
20 4 0,1 50 2,794 4,886 26,52% 
21 4 0,1 100 2,685 4,877 25,65% 
22 4 0,05 20 3,251 4,722 20,43% 
23 4 0,05 50 3,049 4,376 21,30% 
24 4 0,05 100 2,863 5,148 42,17% 
25 4 0,01 20 3,697 4,361 25,65% 
26 4 0,01 50 3,406 5,031 27,39% 
27 4 0,01 100 3,274 5,044 23,91% 

�
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�
7DEHOD������±�5HVXOWDGRV�GRV�H[SHULPHQWRV�XWLOL]DQGR�D�PHOKRU�FRQILJXUDomR�GH�

6LVWHPDV�,PXQROyJLFRV�$UWLILFLDLV�±�%DVH�+HDUW��
�

� ��
06(�

7UHLQDPHQWR� 06(�7HVWH�
(UUR�GH�

&ODVVLILFDomR�����
 1 2,611 3,640 16,37%
 2 2,611 3,641 16,38%
 3 2,610 3,641 16,38%
� �� ������ ������ ������
 5 2,611 3,641 16,38%
 6 2,610 3,641 16,38%
 7 2,610 3,641 16,38%
 8 2,612 3,642 16,38%
 9 2,611 3,641 16,37%
 10 2,612 3,644 16,40%
0pGLD� � ������ ������ ������
'HVYLR�
3DGUmR� � ������ ������ �����

�
�

�����$QiOLVH�&RPSDUDWLYD�
A partir dos experimentos realizados acima é possível realizar uma breve análise 

comparativa entre os algoritmos, como também verificar possíveis similaridades entre 

os experimentos da base optdigits. 

Em geral, ao se aumentar a quantidade de iterações de um algoritmo melhor será 

o seu desempenho, menor o erro encontrado. Ambos os experimentos demonstram esse 

comportamento. Em média o erro diminuiu ao se aumentar a quantidade de iterações, 

porém em nem todas as situações.  

Já em relação à taxa de aprendizagem e probabilidade de mutação, em geral, os 

algoritmos se comportam de formas distintas. Enquanto RN diminui o erro ao se 

aumentar a taxa de aprendizagem o SIA aumenta o erro ao se aumentar essa 

probabilidade de mutação. Este comportamento deve-se a forma como o CLONALG+ 

utiliza esse parâmetro. Enquanto uma RN utiliza sempre o valor da taxa de 

aprendizagem para alteração de seus pesos o CLONALG+ o considera apenas como 

uma probabilidade, ou seja, o valor utilizado na alteração dos anticorpos pode ser menor 

ou igual a este parâmetro. Essa característica já foi discutida na seção dos resultados 

obtidos utilizando a base optdigits (ver seção 5.4).  
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Ao se aumentar a quantidade de nós escondidos na rede neural o erro, em média, 

aumentou. Isso pode ser explicado pelo aumento da complexidade da rede ao se 

aumentar a quantidade de nós. Já no caso de sistemas imunológicos o erro não sofreu 

alterações significativas, em média. 

Analisando o segundo grupo de experimentos (tabelas 5.21 e 5.23) podemos 

verificar que, como nos experimentos de optdigits, o CLONALG+ possui uma 

regularidade muito maior do que as Redes Neurais. Isso pode ser notado pelos valores 

de desvio padrão dos erros dos experimentos. Isso indica que o CLONALG+ é menos 

sensível aos valores iniciais dos anticorpos, diferentemente dos valores dos pesos da 

rede neural. 

Em geral, o comportamento dos experimentos de RNA e SIA utilizando a base 

heart foi semelhante ao dos experimentos com a utilização da base optdigits. Com isso 

foi possível perceber que o CLONALG+ possui as mesmas características sendo 

utilizado em bases diferentes, não sendo tendencioso a nenhuma dessas bases de dados.  
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6 Conclusões 

Reconhecimento de padrões é um dos mais desafiadores tópicos na área de 

simulação da capacidade cognitiva humana. Exemplos de aplicações em 

reconhecimento de padrões são a identificação de uma pessoa através de sua voz, 

impressão digital o a estrutura do íris do olho, o reconhecimento de caracteres 

manuscritos, controle de um veículo autônomo através informações sensoriais e muitos 

outros campos [Rauber, 1997].  

Nos últimos anos vários progressos na área da automação em reconhecimento de 

padrões têm sido alcançados, principalmente a partir do reinteresse do estudo de redes 

neurais artificiais. A cada dia novas otimizações são implementadas e mais paradigmas 

são criados com o propósito de melhorar cada vez mais o desempenho da tarefa de 

reconhecimento de padrões. 

Semelhantemente às redes neurais artificiais, que foram inspiradas no sistema 

nervoso humano, os sistemas imunológicos artificiais vêm surgindo como um novo 

paradigma de inteligência computacional, com o propósito de resolver problemas 

computacionais complexos como reconhecimento de padrões, eliminação e otimização 

[Castro & Timmis, 2002]. 

Nesta dissertação um estudo sobre os Sistemas Imunológicos foi realizado. 

Foram apresentados os seus princípios, comportamento e alguns de seus paradigmas 

mais utilizados em modelos computacionais, como o princípio da seleção clonal e a 

teoria da rede imunológica. O sistema imunológico também foi visto como um agente 

reconhecedor de padrões, identificando suas características mais importantes na 

utilização deste tipo de problema. Para finalizar o estudo foram apresentadas algumas 

das aplicações existentes que utilizam sistemas imunológicos artificiais. 

Neste trabalho foi implementado um modelo reconhecedor de padrões inspirado 

no paradigma de AIS. Este modelo é baseado no algoritmo CLONALG [Castro & 

Timmis, 2002] e foi denominado de CLONALG+. Nesta nova implementação o 

conceito da teoria da rede imunológica [Jerne, 1974a] foi incorporado com o propósito 

de reduzir a quantidade de anticorpos do conjunto de memória. Com isso o custo de 

memória foi reduzido tornando mais eficiente a sua utilização em problemas 

computacionais.  
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Visando a investigação da adequação do modelo de AIS em problemas de 

reconhecimento o modelo CLONALG+ foi comparado com outras abordagens 

comumente utilizadas. As abordagens escolhidas foram MLP-Backpropagation, k-NN e 

KNP. A base de dados utilizada nos experimentos foi a optdigits (2SWLFDO�5HFRJQLWLRQ�
RI� +DQGZULWWHQ� 'LJLWV), obtida no repositório de base dados da UCI [UCI, 1998]. 

Consiste de imagens de dimensões de 32 por 32 SL[HOV de dígitos manuscritos obtidas de 

um formulário pré-impresso construído por um total de 43 pessoas. 

O estudo experimental consistiu na aplicação de cada algoritmo a base de dados 

utilizando diferentes valores para cada um de seus parâmetros ajustáveis, com isso foi 

possível analisar a sensibilidade de cada algoritmo a cada um de seus parâmetros.  

Também foi realizada uma análise comparativa entre os algoritmos. 

Primeiramente um teste de hipóteses foi utilizado para verificar se houve diferença 

significante na performance dos algoritmos. Também foram analisados quanto ao custo 

de tempo e de memória. Tanto na fase de treinamento quanto na de teste. Por fim uma 

análise considerando a variação da quantidade de padrões do conjunto de treinamento 

foi efetuada. Com isso foi possível identificar a sensibilidade dos algoritmos em relação 

à quantidade de exemplos necessários para se obter um bom desempenho. 

Os resultados demonstraram que a abordagem AIS conseguiu classificar padrões 

semelhantemente aos paradigmas tradicionais com a vantagem de apresentar um menor 

desvio padrão médio entre os resultados dos experimentos. Disto obtendo uma maior 

regularidade entre os experimentos realizados. O teste de hipóteses indicou a equidade 

de performance, em um determinado intervalo de confiança, entre os modelos AIS e 

RNA. Já a comparação de custo de memória e de tempo indicou um custo alto no 

treinamento, como no caso da RNA e um custo médio na fase de treinamento e no 

consumo de memória para esta implementação. Por fim, os experimentos de variação do 

conjunto de treinamento mostraram que dentre os algoritmos utilizados o CLONALG+ 

foi o que apresentou a menor sensibilidade em relação à quantidade de exemplos do 

conjunto de treinamento. 

 
���� 5HVXPR�GDV�&RQWULEXLo}HV�

A seguir apresentamos um resumo das principais contribuições obtidas durante 

este trabalho. 
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Nesta dissertação foi realizado um estudo dos conceitos de sistemas 

imunológicos como também a sua aplicação em reconhecimento de padrões. 

Paradigmas importantes para esta tarefa também foram abordados como o Princípio da 

Seleção Clonal [Burnet, 1978] e a Teoria da Rede Imunológica [Jerne, 1974a]. 

Finalizando a pesquisa um conjunto de aplicações computacionais deste paradigma foi 

apresentado. 

Um novo modelo baseado no paradigma de AIS foi implementado. Este modelo 

foi baseado no modelo CLONALG [Castro & Timmis, 2002] e adaptado para os 

experimentos de reconhecimento de padrões. No novo modelo, chamado de 

CLONALG+, foi incorporado o conceito da teoria de rede imunológica [Jerne, 1974a]. 

Com isso tornou-se possível reduzir a quantidade de memória necessária para 

armazenar o conhecimento adquirido.  

Uma análise comparativa entre o algoritmo baseado em AIS e alguns outros 

tradicionais foi realizada. A análise abordou a sensibilidade dos parâmetros dos 

classificadores, teste de hipóteses, análise de custo (englobando os custos de tempo e de 

memória) e a sensibilidade em relação ao tamanho do conjunto de treinamento utilizado 

por cada modelo. 

 
���� 3URSRVWD�SDUD�7UDEDOKRV�)XWXURV�

Considerando que AIS aplicada a reconhecimento de padrões é uma área ainda 

não muito explorada espera-se que modelos mais elaborados sejam desenvolvidos. O 

modelo implementado neste trabalho também pode ser otimizado procurando uma 

redução ainda maior em relação ao custo de memória e também no tempo de 

treinamento. Outras formas de armazenamento de conhecimento poderiam ser 

implementadas. Um exemplo seria uma outra medida de similaridade que não 

considerasse apenas a relação de distância euclidiana entre as ligações Ab-Ag. 

Visando uma maior investigação da comparação das características dos 

classificadores poderiam ser utilizadas outras ferramentas matemáticas/estatísticas no 

processo de análise comparativa dos algoritmos. Também poderiam ser investigados 

outros aspectos intrínsecos de cada modelo, como sua composição e comportamento 

estrutural. 
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Outros classificadores poderiam também ser adicionados ao processo da análise 

comparativa realizado neste trabalho. Como exemplo podemos citar as Redes 

Bayesianas e os discriminantes lineares, não se limitando apenas a estes. 
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