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Resumo

Este trabalho propõe uma metodologia para a otimização global de redes neurais MLP. O ob-
jetivo é a otimização simultânea de arquiteturas e pesos sinápticos de redes MLP, na tentativa
de proporcionar um bom desempenho de classificação para qualquer conjunto de dados.

A otimização simultânea de arquiteturas e pesos de redes neurais é uma abordagem inte-
ressante para a obtenção de redes eficientes com maior poder de generalização, pois cria um
compromisso entre baixa complexidade estrutural do modelo e baixos índices de erro de trei-
namento. Tal aplicação já foi bastante investigada com a utilização de métodos de busca meta-
heurística tais como algoritmos genéticos, recozimento simulado, busca tabu e combinações
dos mesmos.

Outra técnica de busca meta-heurística menos investigada neste contexto é a otimização por
enxame de partículas (PSO) que vem recebendo cada vez mais atenção da comunidade cientí-
fica devido aos bons resultados obtidos ao lidar com problemas de otimização numérica contí-
nua.

A metodologia desenvolvida neste trabalho consiste na aplicação de dois algoritmos PSOs, um
para a otimização de arquiteturas e outro para o ajuste dos pesos sinápticos de cada arquitetura
gerada pelo primeiro PSO. Estes dois processos são intercalados por um número específico de
iterações.

Este trabalho apresenta resultados da aplicação da metodologia proposta em três conhecidas
bases de dados de problemas de classificação de padrões de domínio médico. Nos problemas
mais difíceis de classificar, a metodologia apresentada obteve resultados satisfatórios e gerou
redes com baixo erro de generalização e baixa complexidade. Tais resultados são relevantes
para mostrar que a técnica meta-heurística de otimização por enxames de partículas é uma
opção efetiva para o ajuste de pesos e arquiteturas de redes neurais MLP.

Palavras-chave: PSO, Otimização de Redes Neurais MLP, Generalização, Técnicas de Busca
Global
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Abstract

This work presents a methodology for global optimization of MLP artificial neural networks.
The main objective here is the simultaneous optimization of architectures and connection weights
of MLP networks, aiming good classification performance for most data sets.

The simultaneous adjustment of architectures and connection weights of MLP networks repre-
sents an interesting approach to obtain efficient networks with good generalization perfor-
mance, as it creates a compromise between low architectural complexity and low training er-
rors. This application was investigated in earlier works using genetic algorithms, simulated
annealing, tabu search and combinations of them.

Other global search technique less applied for the optimization of architectures and connec-
tion weights of neural networks is the Particle Swarm Optimization (PSO) which has received
more attention from the community due to good results obtained for numerical optimization
problems.

The methodology developed in this work consists in the application of two PSO algorithms for
the optimization of MLP neural networks, the first one is applied in the search for good multi-
layer architectures, while the latter is specialized in the adjustment of connection weights for
each one of the architectures generated in the first PSO. These two sub-processes are interleaved
in a main process for a determined number of iterations.

This work also presents results from the application of the proposed methodology in three well
known pattern classification benchmark problems of the medical field. In the hardest problems,
the presented methodology obtained satisfactory results and provided networks with low ge-
neralization error and complexity. Those results are important to show that the particle swarm
optimization global search technique is an effective alternative to handle the optimization of
architectures and connection weights of MLP artificial neural networks for classification pro-
blems.

Keywords: PSO, Neural Networks optimization, MLP, Generalization, Global Search Tech-
niques
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

As Redes Neurais Artificiais (RNA) possuem propriedades interessantes tais como: adaptabi-
lidade, capacidade de aprendizado através de exemplos e habilidade de generalizar. Quando
aplicadas a problemas de classificação de padrões, RNAs através de técnicas de aprendizado
supervisionado são consideradas um método geral para a construção de mapeamentos entre
dois conjuntos de dados: o conjunto dos padrões de exemplo e o conjunto das classificações
correspondentes. Uma vez que um mapeamento entre os conjuntos citados é construído, a rede
neural pode ser utilizada para classificar padrões desconhecidos como pertencendo a uma das
classes do problema.

Um dos modelos mais utilizados e conhecidos de redes neurais é o MLP [Hay98]. O pro-
cesso de treinamento de MLPs para problemas de classificação de padrões consiste de duas
tarefas, a primeira é a seleção de uma arquitetura apropriada para o problema e a segunda é
o ajuste dos pesos das conexões da rede neural. A arquitetura ideal para o problema é geral-
mente obtida por experimentação ou através de alguma técnica de busca meta-heurística como
Algoritmos Genéticos [ES03], por exemplo. O ajuste dos pesos é freqüentemente feito através
do bastante conhecido algoritmoBackpropagation(ou regra delta generalizada) [RHW86], um
método que utiliza o gradiente descendente do erro de classificação da rede como informação
de retorno (feedback) para a adaptação dos pesos. Originalmente, o algoritmoBackpropagation
obteve bom desempenho em problemas não-linearmente separáveis, mas possui convergência
muito lenta e pode facilmente ficar preso em mínimos locais, tais como outros métodos locais
baseados no gradiente do erro da rede neural [Lev44, Mar63].

Muitos trabalhos de pesquisa utilizando técnicas meta-heurísticas de busca global foram
empregados à otimização de redes neurais na tentativa de obter valores adequados para os pesos
das conexões evitando ficar preso nos mínimos locais [BS05, AC04, vdB02, KE95, LYZ06,
Yao99]. A principal característica desses métodos é a realização de uma busca global em
vários pontos do espaço de soluções ao mesmo tempo. O índice que indica para o algoritmo
de busca o quão bem adaptada uma solução está em relação ao problema tratado pode ser o
erro percentual de classificação cometido pela rede MLP para todo o conjunto de padrões de
treinamento, entre outros.

Dois fatores que caracterizam fortemente a maioria dos métodos de busca global existentes
são a forma como uma solução é codificada e as maneiras com as quais novas soluções são

1



1.1 MOTIVAÇÃO 2

geradas. As formas mais comuns de representação de soluções para problemas de otimização
de redes MLP são: vetores de reais contendo todos os pesos da rede; ou cadeias de bits contendo
todos os pesos da rede codificados em base binária. As técnicas de geração de novas soluções
mais utilizadas são: a perturbação gaussiana (mutação), combinação de soluções existentes,
inversão de bits, ou através de expressões matemáticas específicas do algoritmo utilizado.

Outro aspecto importante na otimização de redes neurais é a escolha da arquitetura, que em
alguns casos é feita por um especialista através de experimentação, ou é automatizada por meio
de um método de busca global. Na segunda abordagem, cada solução codifica: o número de
unidades escondidas da rede e o número de camadas escondidas da rede, quando é utilizado
mais de uma camada escondida; ou o padrão de conectividade da rede, quando o que se deseja
é na verdade eliminar conexões de uma rede MLP de arquitetura fixa também visando obter
um classificador com maior poder de generalização.

Dentre os métodos de busca global mais utilizados para o problema de otimização de pesos
e/ou arquiteturas de redes MLP e que têm obtido resultados satisfatórios, podemos destacar os
Algoritmos Genéticos (GA, do inglêsGenetic Algorithms) [Hol75] assim como os demais al-
goritmos evolucionários. Como exemplos podemos citar: [AC04], onde um algoritmo genético
é hibridizado com métodos de busca local baseados no gradiente descendente para o processo
de treinamento de redes neurais MLP (ajuste dos pesos das conexões). Em [SDJ99], é realizada
uma comparação entre recozimento simulado (SA, do inglêsSimulated Annealing) e algoritmo
genético também para o treinamento de redes MLP de arquitetura fixa, onde os melhores re-
sultados foram obtidos pelo GA. Em [Fer05], os parâmetros: topologia da rede, tipo de função
de ativação e algoritmos de treinamento são escolhidos através de algoritmo genético. Nesta
abordagem, o GA faz o papel de projetista da rede neural realizando o ajuste dos principais
parâmetros da mesma.

Outros métodos não tão famosos quanto o GA também foram empregados neste contexto,
a exemplo do SA [KJV83], Busca Tabu (TS, do inglêsTabu Search) [Glo86], Otimização por
Colônia de Formigas (ACO, do inglêsAnt Colony Optimization) [DMC96] e Otimização por
Enxame de Partículas (PSO, do inglêsParticle Swarm Optimization) [KE95]. Em [BS05], o
ACO é também utilizado no ajuste de pesos de redes MLP com arquitetura fixa obtendo bons
resultados em relação a [AC04]. Em [SADJ98], o mesmo problema citado anteriormente é
tratado por meio de TS. Em [TG98] o SA é hibridizado com o algoritmo Rprop (Resilient
backpropagation) [Rie94] para ajustar pesos de redes MLP de topologia fixa ao mesmo tempo
em que controla a capacidade de generalização do modelo através de técnicas de decaimento
de pesos (weight decay). Em [LYZ06], SA e TS são hibridizados para otimizar simultanea-
mente os pesos e o número de conexões ativas de redes neurais MLP com o objetivo de obter
classificadores com taxas de erros baixas e bom desempenho de generalização.

O PSO nesse contexto é geralmente utilizada para o ajuste de pesos de redes neurais MLP ou
outros modelos. Em [vdB02], por exemplo, é feita uma análise geral do funcionamento do PSO
padrão e de algumas variações mais importantes, tanto em problemas de otimização numérica
quanto, no treinamento de redes neurais MLP, porém sem qualquer controle de generalização
do modelo.
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O PSO possui ainda algumas características interessantes tais como rápida convergência e
facilidade de implementação, porém quando utilizado no ajuste de pesos de conexões de redes
neurais, um problema complexo e de natureza multimodal (muitos pontos ótimos locais), o PSO
geralmente possui convergência prematura, estacionando antecipadamente em um ponto não-
satisfatório, ou super-ajustando a rede neural ao conjunto de dados de treinamento (overfitting).
Uma forma de evitar esta dificuldade seria através da hibridização do PSO com uma técnica de
busca local, oBackpropagation, por exemplo, ou alguma de suas variações.

Outro aspecto interessante pouco investigado é o ajuste da arquitetura de redes MLP através
do PSO, abordagem que leva a uma redução da necessidade de intervenções por parte de espe-
cialistas e a uma maior facilidade na utilização de redes MLP para problemas de aprendizado
de máquinas.

1.2 Objetivos

Existem diversas abordagens que podem ser utilizadas na otimização de pesos e arquiteturas
de redes neurais MLP evitando a convergência prematura a mínimos locais. Porém, nenhuma
delas pode garantir a obtenção de um mínimo global por não abrangerem as infinitas soluções
factíveis do espaço de busca. Dentre as abordagens citadas, os algoritmos genéticos e variações
já foram extensivamente investigados no tratamento deste problema. Por outro lado, o PSO foi
pouco explorado para o ajuste de pesos e menos ainda, para a definição de arquiteturas de redes
MLP.

Os objetivos deste trabalho podem ser divididos em duas fases: a primeira consiste de
avaliar o desempenho do PSO padrão e variações no ajuste de pesos de redes MLP com o
uso de mecanismos de controle de generalização; a segunda utiliza os resultados obtidos na
primeira para definir uma metodologia de otimização simultânea de pesos e arquiteturas.

Na primeira fase foram combinados alguns dos modelos de PSO cooperativos, introduzidos
em [vdBE04] e [vdB02], que obtiveram bons resultados em problemas de otimização numérica
e resultados razoáveis no ajuste de pesos de redes MLP, na tentativa de obter maior controle de
generalização. Os modelos de cooperação em PSOs se baseiam nos modelos criados original-
mente para os algoritmos genéticos, nos quais são realizados o particionamento do espaço de
busca e a cooperação entre populações de sub-indivíduos que otimizam cada uma das partições
do espaço de busca.

Ainda na primeira fase, foram realizadas duas alterações nos modelos citados acima: a utili-
zação do critério GL5 [Pre94] de parada antecipada no processo de otimização, com o objetivo
de aumentar a capacidade de generalização da rede treinada pelo PSO, fator desconsiderado nos
trabalhos originais envolvendo o PSO cooperativo e nos trabalhos anteriores envolvendo PSO
e otimização de redes MLP; e a utilização da heurística de decaimento de pesos (weight decay)
[Hin89] também buscando obter maior capacidade de generalização com as redes treinadas.

Na segunda fase, foram utilizados os algoritmos com melhores resultados na primeira fase
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para sugerir uma metodologia automática de otimização do número de unidades escondidas
da rede com base no erro de classificação do conjunto de validação. Para esta abordagem,
considerou-se redes com apenas uma camada escondida, variando apenas o número de neurô-
nios desta camada, e realizando o ajuste dos pesos correspondentes.

Para avaliar os métodos propostos tanto na primeira quanto na segunda fase, foram uti-
lizadas bases de dados de benchmark de problemas de classificação de padrões obtidas do
repositório Proben1 [Pre94], mais especificamente as bases de dadosCancer , Diabetes e
Heart . A escolha destas três bases de dados foi motivada pela obtenção de resultados inte-
ressantes de outros trabalhos [AC04, BS05] com objetivos semelhantes aos desenvolvidos na
primeira fase deste projeto.

1.3 Organização da Dissertação

A dissertação está organizada em 5 capítulos. Neste capítulo introdutório, a motivação e os
objetivos deste trabalho foram apresentados.

O Capítulo 2 apresenta uma introdução ao PSO, uma técnica de otimização global recente,
abordando suas principais características, algoritmos e variações.

O Capítulo 3 descreve os aspectos envolvidos na utilização do PSO voltado ao treinamento
de redes neurais MLP de arquitetura fixa aplicadas a problemas de classificação de padrões.
Neste capítulo, é analisado de forma empírica o comportamento do PSO e variações combinado
a duas técnicas de controle de generalização: o critério de paradaGL5 e o decaimento de pesos
(weight decay).

O Capítulo 4 utiliza os resultados obtidos no Capítulo 3 e os estende para apresentar uma
metodologia de otimização de pesos e arquiteturas de redes neurais MLP totalmente baseada no
PSO com o uso de técnicas de controle de generalização. Os experimentos apresentados neste
capítulo utilizam as mesmas bases de dados de problemas de classificação de padrões obtidas
do repositório Proben1 [Pre94], descritas em maiores detalhes no Capítulo 3.

O Capítulo 5 relata as conclusões finais desta dissertação bem como cita algumas propostas
de trabalhos futuros que possam vir a contribuir para o crescimento da área.

O Apêndice A apresenta uma breve introdução das redes neurais MLP, aqui abordadas
como objeto de otimização do algoritmo PSO. Nesta introdução, descrevemos o funcionamento
das redes MLP e apresentamos dois dos mais utilizados algoritmos para seu treinamento, o
Backpropagatione o Rprop.



CAPÍTULO 2

Otimização por Enxame de Partículas

2.1 Introdução

Otimização Numérica é a tarefa de determinar valores ótimos dentro de um universo de pos-
sibilidades (espaçoRn, por exemplo), onde o grau de otimização é dado por uma função de
avaliação (f : Rn → R) que pode ser simples ou composta (multi-objetivo), unimodal ou mul-
timodal (mais de um ponto ótimo). Os problemas de otimização numérica são geralmente
classificados como lineares ou não-lineares e podem ainda ter restrições conflitantes a serem
satisfeitas, tornando-os mais complexos. Dizemos que um problema apresenta restrições diver-
gentes ou conflitantes quando a minimização (ou maximização) de uma das mesmas causa o
efeito oposto nas demais.

Os algoritmos mais utilizados para tratar de problemas de otimização numérica podem
ser divididos em duas classes: algoritmos específicos para um limitado grupo de problemas
em particular, e algoritmos meta-heurísticos de busca para um vasto número de problemas de
otimização. Na primeira classe se enquadram, por exemplo, as técnicas de programação linear,
programação quadrática e de mínimos quadráticos, enquanto que na segunda, podemos citar,
entre outros, os algoritmos evolucionários (EA, do inglês Evolutionary Algorithms) em geral,
SA e PSO.

Neste capítulo, são apresentadas as principais características do PSO, uma técnica de otimi-
zação global recente que assim como o ACO [DMC96] possui forte inspiração na "inteligência
social"de grupos de indivíduos comunicantes que possuem comportamento intrinsecamente
simples. Na Seção 2.2 o PSO é introduzido e são analisadas algumas características de seu
funcionamento. Na Seção 2.3 são descritas algumas das mais relevantes alterações do PSO
sugeridas nos últimos anos. Na Seção 2.4 apresentamos algumas considerações finais sobre o
PSO e suas aplicações.

2.2 Otimização por Enxame de Partículas

O PSO, introduzido em meados da década de 90 por Kennedy e Eberhart [KE95], é uma técnica
de busca estocástica que visa otimizar uma função de objetivo, e foi desenvolvida através da
tentativa de simular graficamente a coreografia realizada por pássaros em busca de recursos.
Mais tarde, visando obter fundamentos teóricos, foram realizados estudos sobre a maneira na

5
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qual indivíduos em sociedades, de uma forma geral, interagem, trocando informações e revendo
seus conceitos em busca de melhores soluções para seus problemas [KE01].

Ao observar o comportamento de indivíduos que vivem em sociedades, como é o caso de
pássaros e formigas, cientistas constataram que os membros dessas populações geralmente ti-
ram proveito de boas experiências vividas pelos demais na procura por alimentos ou outros
recursos [KE95]. Tal comportamento motivou muitos pesquisadores a tentar modelar a inte-
ligência de enxames desenvolvida pela natureza para tratar de problemas complexos como por
exemplo: caixeiro viajante ou otimização numérica [DMC96, KE95].

Na modelagem desenvolvida para o PSO, inspirada por revoadas de pássaros, uma popu-
lação (enxame) de partículas é mantida, onde cada uma representa um ponto no espaço vetorial
de soluções do problema a ser otimizado. As mesmas se movimentam em busca de melho-
res soluções de forma análoga à coreografia realizada por pássaros em busca de alimentos, a
qual se baseia na melhor experiência vivida por cada indivíduo e na melhor experiência conhe-
cida pela população até o momento. A seguir, descreveremos em maiores detalhes como este
comportamento foi originalmente modelado no PSO.

Sejaso tamanho do enxame,n a dimensão do problema et o instante atual. Cada partícula
1≤ i ≤ spossui uma posiçãoxi(t)∈Rn no espaço de soluções e uma velocidadevi(t)∈Rn que
rege a direção e a magnitude de seu deslocamento. Adicionalmente, cada partícula possui a
lembrançayi(t) ∈ Rn da melhor posição individual visitada até o instantet, e o enxame possui
ainda a lembrança da melhor posição visitada pelo mesmo até então ( ˆy(t) ∈ Rn). Na Figura
2.1 temos um esquema da representação utilizada pelo PSO para o processo de otimização do
espaço de busca.

Enxame

Dimensão n

Partícula 1

Partícula 2

Partícula 3

Partícula 5

Partícula 4

Partícula 6

Partícula 7

Partícula 8

Partícula 9

Partícula 10

Figura 2.1 Esquema do processo de otimização realizado por um enxame de partículas

No decorrer do algoritmo, a velocidade de cada partícula é calculada segundo os dois prin-
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cipais referenciais, a melhor posição visitada individual (termo cognitivo de otimizaçãoyi(t))
e a melhor posição visitada do enxame (termo social de otimização ˆy(t)). Após o cálculo da
velocidade segundo a eq. (2.1), a posição da partícula é atualizada de acordo com a eq. (2.2),
onde em ambas as equaçõesj denota o índice do componente atual do vetor de dimensãon.
Caso o PSO seja utilizado para otimizar variáveis no domínio dos inteiros (xi j ,yi j , ŷi j ∈ Z) ou
dos naturais (xi j ,yi j , ŷi j ∈ N) a velocidade permanece real e a única mudança é realizada no
cálculo da nova posição através de uma função de arredondamento ("arredonda"em eq. (2.3))

vi j (t +1) = wvi j (t)+c1 r1(yi j (t)−xi j (t))+c2 r2(ŷ j(t)−xi j (t)),
1≤ i ≤ s, 1≤ j ≤ n.

(2.1)

xi j (t +1) = xi j (t)+vi j (t +1),
1≤ i ≤ s, 1≤ j ≤ n.

(2.2)

xi j (t +1) = xi j (t)+arredonda(vi j (t +1)),
1≤ i ≤ s, 1≤ j ≤ n.

(2.3)

O itemw é o peso de inércia (termo de momento) que multiplica a velocidade no instante
t anterior e faz com que a natureza da busca seja explorativa através de valores maiores, ou
explotativa através de valores menores. Buscas explorativas abrangem regiões maiores do es-
paço de soluções ao passo que em uma busca de caráter explotativo são examinadas soluções
situadas em pequenos intervalos do domínio do problema.

Geralmente, é aplicado aow um regime linear de decaimento de 0,9 a 0,4 durante toda a
execução do algoritmo. Existem ainda configurações convergentes [CK02] para o PSO (w =
0,7298 ec1 = c2 = 2,05) onde o enxame, mesmo após ter encontrado um ponto sub-ótimo
(fase explotativa), reinicia sua fase explorativa ao encontrar uma posição melhor no espaço de
busca, diminuindo as chances de convergência prematura.

Os termosr1 e r2 são variáveis aleatórias retiradas deU1(0,1) eU2(0,1), respectivamente.
Ambas possuem a função de tornar aleatórias as influências de cada termo da expressão (o
individual e o global). Os coeficientes pessoal e global de aceleração, 0< c1,c2 ≤ 2, respec-
tivamente, possuem valores fixos e iguais, e são responsáveis por controlar o quão longe uma
partícula irá se mover em apenas uma iteração.

A melhor posição visitadayi(t) de cada partícula é atualizada segundo a eq. (2.4), enquanto
que a atualização da melhor posição ˆy(t) visitada pelo enxame é feita de acordo com a eq. (2.5).

yi(t +1) =

{
yi(t), se f (xi(t +1))≥ f (yi(t))
xi(t +1), se f (xi(t +1)) < f (yi(t))

(2.4)
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ŷ(t +1) = arg min
yi(t+1)

f (yi(t +1)), 1≤ i ≤ s. (2.5)

A velocidade calculadavi(t+1) em cada ciclo geralmente é limitada ao intervalo[−vmax,vmax]
, comvmax= kxmax,0,1≤ k≤ 1,0, o que não garante que a partícula estará sempre dentro dos
limites do espaço de busca (xmax), mas limita a distância máxima percorrida pela partícula em
uma iteração e evita que o enxame sofra "explosão", fenômeno no qual as partículas se disper-
sam na infinitude do espaço de busca.

Algoritmo 1 Algoritmo PSO padrão
1: iniciar aleatoriamente a população de partículas
2: repita
3: para cada partículai da populaçãofaça
4: se f (xi(t)) < f (yi(t)) então
5: yi(t) = xi(t)
6: fim se
7: se f (yi(t)) < f (ŷ(t)) então
8: ŷ(t) = yi(t)
9: fim se

10: fim para
11: atualizar velocidade e posição de cada partícula de acordo com eqs. (2.1) e (2.2)
12: atécritério de parada ser satisfeito

O Algoritmo 1 apresenta o pseudo-código do PSO padrão. Características freqüentemente
atribuídas ao PSO são rápida convergência em funções unimodais, com boa taxa de sucesso, e
convergência prematura em funções multimodais com alta correlação entre os componentes.

2.2.1 Movimentação das Partículas

A movimentação das soluções (partículas) pelo espaço de busca é guiada pela velocidade que,
por sua vez, utiliza dois referenciais: os melhores pontos individual e global visitados até então.
À medida que as partículas variam de posição, esses referenciais são atualizados sempre que
pontos melhores são descobertos.

Após a determinação dos referenciais locais e do referencial global, podemos então calcular
a nova velocidade da partícula e conseqüentemente sua nova posição. Analisando detalhada-
mente cada termo da eq. (2.1) temos que a partícula move na direção da resultante da soma
de três vetores: o vetor inércia que possui sentido igual à velocidade anterior e magnitude
determinada pela variávelw, o vetor influência individual que tenta aproximar a partícula de
sua melhor posição visitada e possui magnitude determinada pela constante de aceleraçãoc1 e
pela variável aleatória uniformer1, e o vetor influência global que tenta aproximar a partícula
da melhor posição visitada pelo enxame como um todo e possui magnitude determinada pela
constante de aceleraçãoc2 e pela variável aleatória uniformer2.
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x1

x2

y(t)

y(t)

Influência global

Influência
Individual

^

i

x(t)

i

ix(t+1)

Figura 2.2 Esquema da movimentação das partículas baseada nos referenciais local (individual) e glo-
bal (social)

Dessa forma, a velocidade resultante possui magnitude determinada pela soma do termo
de inércia e das influências aleatórias dos referenciais local e global da busca. A Figura 2.2
apresenta um esquema da movimentação de uma partícula em um espaço bidimensional no qual
para um melhor entendimento são omitidas as demais partículas do enxame e o termo de inércia
da eq. (2.1). É interessante notar que enquanto o enxame está espalhado pelo espaço de busca
as partículas percorrem vários pontos até iniciarem o processo de convergência, encontrando
novos ótimos locais até todo enxame estar quase que totalmente situado no mesmo ponto,
fenômeno conhecido como "aterrissagem".

2.3 Variações

Desde a criação do algoritmo PSO, muitas melhorias já foram sugeridas, como por exemplo
a adição de um termo de inérciawvi j (t) (inexistente originalmente) para suavizar a movimen-
tação das partículas e acelerar a convergência do enxame [KE95], e o uso do PSO em um
espaço de busca binário [KE01] para problemas onde esta representação é mais adequada.

Nesta seção, apresentaremos algumas das mais importantes variações da otimização por
enxames de partículas que possuem resultados relevantes em otimização numérica contínua.
Na subseção 2.3.1, descreveremos uma modificação que tenta evitar a convergência prematura
do PSO. Na subseção 2.3.2, apresentaremos uma variação do PSO que utiliza conceitos de
particionamento do espaço de busca e cooperação entre populações de indivíduos. Finalmente,
na subseção 2.3.3, descreveremos algumas formas de comunicação entre as partículas de um
enxame.
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2.3.1 PSO com Convergência Garantida

Um dos fatores que causam convergência prematura no algoritmo PSO padrão ocorre quando
uma partícula encontra uma nova posição global. Nesta situação a posição atual da mesma
é igual a sua melhor posição visitada e à melhor posição visitada pelo enxame (xi = yi = ŷ).
Quando isto ocorre, a equação de atualização da velocidade (eq. (2.1)) da partícula fica intei-
ramente dependente do termo de inércia (wvi(t)).

É importante destacar também que a variável de inércia (w) possui valor no máximo igual
a 0,9, fazendo deste um termo decrescente. Se a velocidade anterior desta partícula for muito
próxima de zero e o enxame não descobrir uma ponto melhor no espaço de busca, então a
mesma tenderá a estacionar, atraindo as demais partículas para aquele ponto, levando o enxame
a convergir prematuramente para um ponto sub-ótimo.

Uma pequena modificação no algoritmo PSO padrão é feita pelo algoritmo PSO com con-
vergência garantida (GCPSO) [vdB02] para lidar com esse problema. A idéia é modificar a
equação de atualização da velocidade apenas para as partículas que atingiram a melhor posição
visitada globalmente ( ˆy) no espaço de busca com os objetivos de evitar a convergência prema-
tura do enxame e, ao mesmo tempo, procurar por melhores soluções na vizinhança da atual
melhor posição global.

A nova equação de atualização da velocidade para estas partículas é expressa na eq. (2.6),
na qual 1≤ i ≤ s é o índice da partícula que atingiu a melhor posição do enxame, 1≤ j ≤ n é
o componente atual dos vetores posição e velocidade, er i j (t) é um número aleatório retirado
de uma distribuição uniforme (Ui j (0,1)). As demais partículas do enxame continuam a usar a
equação padrão de atualização da velocidade, i.e. a eq. (2.1).

vi j (t +1) =−xi j (t)+ ŷ j(t)+wvi j (t)+ρ(t)(1−2r i j (t)) (2.6)

Quando a eq. (2.1) é somada à posição atual da partícula (xi j (t)), podemos notar nas ex-
pressões (2.7) e (2.8) que o termo−xi j (t)+ ŷ j(t) reinicia a posição corrente para a melhor po-
sição global ˆy(t), e os outros dois termos fazem com que o enxame realize uma busca aleatória
na vizinhança da melhor posição global atual.

xi j (t)+vi j (t +1) = xi j (t)−xi j (t)+ ŷ j(t)+wvi j (t)+ρ(t)(1−2r i j (t)) (2.7)

= ŷ j(t)+wvi j (t)+ρ(t)(1−2r i j (t)) (2.8)

O termoρ(t) da equação é um fator de escala adaptativo que possui o papel de raio da busca
aleatória feita ao redor do ponto ˆy(t). O terceiro termo na eq. (2.8) pode ser substituído pela
expressãoρ(t)Ui j (−1,1), que fornece a magnitude e a direção aleatórios do salto a ser dado
pela partícula em sua vizinhança. O próximo valorρ(t +1) é determinado pela expressão (2.9),
na qual #sucessose #f alhasdenotam o número de sucessos e falhas consecutivas da busca na
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tentativa de minimizar a função objetivo, respectivamente; esc e fc são parâmetros limiares
para os contadores #sucessose #f alhas, respectivamente.

Sempre que o contador #sucessosexceder seu limiar (sc) a área ao redor da melhor posição
pode ser ampliada, significando a duplicação do valor deρ(t). De maneira similar, quando o
contador #f alhasexceder seu limiar (fc), isto é um indício de que a área cercando a melhor
posição global está muito grande levando a pontos inexpressivos do espaço da busca. Neste
caso, o valor deρ(t) deve ser reduzido para sua metade. Ainda, sempre que o contador de
sucessos ou de falhas excede seu respectivo limiar (sc ou fc), o limiar excedido é incrementado,
tal como descrito nas eqs. (2.10) a (2.13).

ρ(t +1) =


2ρ(t) se #sucessos> sc

0,5ρ(t) se #f alhas> fc
ρ(t) caso contrário

(2.9)

# f alhas(t +1)≤ fc(t) ⇒ fc(t +1) = fc(t) (2.10)

# f alhas(t +1) = fc(t)+1 ⇒ fc(t +1) = fc(t)+1 (2.11)

#sucessos(t +1)≤ sc(t) ⇒ sc(t +1) = sc(t) (2.12)

#sucessos(t +1) = sc(t)+1 ⇒ sc(t +1) = sc(t)+1 (2.13)

A cada iteração em que a busca realizada pelo enxame obtém sucesso em minimizar a
melhor posição global conhecida até então, o contador de sucessos é incrementado e o contador
de falhas é zerado. De forma semelhante, a cada iteração em que a melhor posição global ˆy(t)
não é atualizada, o contador #f alhasé incrementado e o contador #sucessosé zerado.

2.3.2 PSO Cooperativo

Uma modificação bastante usada em algoritmos evolucionários e que tem sido avaliada no
PSO nos últimos anos é o uso de cooperação entre populações. Apesar de a competição entre
indivíduos apresentar um desempenho geral do grupo interessante, melhores resultados podem
ser obtidos através da cooperação.

A primeira forma de cooperação avaliada foi a baseada em "ilhas de evolução"[ES03], onde
cada ilha corresponde a uma população de indivíduos geograficamente isolada das demais e
que realiza uma busca separada no espaço de soluções. A cadak passos, as ilhas recebem e
enviam 1≤ m≤ 5 indivíduos promovendo um intercâmbio entre as mesmas. A topologia das
comunicações entre ilhas pode ser em anel, em estrela, em grade, entre outras.

O algoritmo que utiliza o conceito de ilhas de evolução com PSO pode ser conhecido como
MultiPSO. Sua vantagem em relação ao algoritmo original é que por utilizar mais de uma po-
pulação de partículas isoladas geograficamente em ilhas, tende a manter mais diversidade que o
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PSO, sendo mais adequado à otimização de funções multimodais, ou de formato desconhecido.
A desvantagem desta abordagem é o custo adicional de tempo e de memória de se executar em
paralelo várias buscas com os PSOs separados.

A segunda forma de cooperação para enxames de partículas foi implementada pelo algo-
ritmo CPSO-Sk, introduzido em [vdBE04]. Esta modalidade de cooperação se baseia na tenta-
tiva de lidar com problemas de alta dimensionalidade em otimização numérica particionando o
espaço de busca, e otimizando paralelamente cada partição. Desta forma, o espaço original de
dimensãon é dividido emk partições de tamanhod, comk×d = n. Na Figura 2.3, temos um
exemplo de particionamento do espaço de busca realizado pelo PSO cooperativo.

Enxame 1

Dimensão n

Enxame 2

Enxame 3

Part. 1

Part. 2

Part. 3

Part. 4

Part. 5

Part. 6

Part. 7

Part. 8

Part. 9

Part. 10

Part. 1

Part. 2

Part. 3

Part. 4

Part. 5

Part. 6

Part. 8

Part. 9

Part. 10

Part. 1

Part. 2

Part. 3

Part. 4

Part. 5

Part. 6

Part. 7

Part. 8

Part. 9

Part. 10

Figura 2.3 Exemplo de particionamento do espaço de busca feito pelo algoritmo CPSO-Sk

Porém, apesar de o espaçon ter sido reduzido parad dentro de cada busca, no momento de
determinar a aptidão de um sub-indivíduo de uma das populações (enxames) são necessários
os componentes restantes para compor um indivíduo com dimensionalidade suficiente para ser
avaliado pela função de aptidão (f : Rn → R). É neste momento que as populações precisam
cooperar oferecendo seus melhores sub-indivíduos que serão concatenados ao sub-indivíduo
que se deseja avaliar. Formalmente, esta cooperação é realizada através do vetor de contexto
dado pela funçãob( j,vec) expressa na eq. (2.14), ondePi .ŷ se refere ao melhor sub-indivíduo
do PSOi, vecé o sub-indivíduo que se deseja avaliar ek é o número de partições. No caso, a
funçãob( j,vec) oferece o vetor completo para ser avaliado pela funçãof .

b( j,vec)≡ (P1.ŷ,P2.ŷ, ...,Pj−1.ŷ,vec,Pj+1.ŷ, ...,Pk.ŷ) (2.14)

Desta forma, podemos descrever o algoritmo CPSO-Sk como sendo realizado através da
cooperação entre PSOs que otimizam cada um uma partição do espaço de busca do problema.
O termok se refere ao fator de particionamento do algoritmo. Quanto maior for ok, mais
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particionado é o espaço e mais lenta é a busca. Sek = 1, o algoritmo CPSO-Sk funcionará
de forma igual ao PSO padrão. No Algoritmo 2, apresentamos o pseudo-código do CPSO-
Sk. É importante destacar que ao contrário do PSO padrão no PSO cooperativo a função de
otimização não avalia diretamente as partículas mas o faz indiretamente por meio da função de
contextob( j,vec).

Algoritmo 2 Algoritmo CPSO-Sk
1: inicializar aleatoriamentek PSOsPj de dimensãonk
2: repita
3: para cada PSOj ∈ [1..k] faça
4: para cada partículai ∈ [1..s] faça
5: se f ( b( j,Pj .xi(t)) ) < f ( b( j,Pj .yi(t)) ) então
6: Pj .yi(t) = Pj .xi(t)
7: fim se
8: se f ( b( j,Pj .yi(t)) ) < f ( b( j,Pj .ŷ(t)) ) então
9: Pj .ŷ(t) = Pj .yi(t)

10: fim se
11: fim para
12: atualizar o PSOPj de acordo com as eqs. (2.1) e (2.2)
13: fim para
14: atécritério de parada ser satisfeito

O algoritmo CPSO-Sk realiza a cada iteraçãon× k avaliações da função de otimização
enquanto que o PSO padrão realizan avaliações da mesma função, onden é o número de
partículas por partição ek é o número de partições. Portanto, o PSO cooperativo possui um
custo computacional maior que o do PSO padrão, porém este acréscimo de tempo pode ser
recompensado por uma maior diversidade de indivíduos aliada a uma boa convergência tanto
em problemas unimodais quanto em multimodais [vdBE04].

2.3.3 Tipos de Vizinhança

Outra modificação bastante utilizada do PSO faz referência ao modo com o qual as partículas
do enxame trocam informações. Esta característica do PSO por si só corresponde a uma área
de pesquisa à parte [vdB02].

Em sua versão original, o PSO utiliza o modeloGbest(global best), no qual uma partícula
que visitou o melhor ponto conhecido até então influencia as demais partículas e é comparada
constantemente às mesmas para a atualização da melhor posição conhecida. O modelo Gbest
oferece uma rápida taxa de convergência uma vez que o enxame se concentra em um ponto
de cada vez, porém este aumento na convergência possui como preço a maior possibilidade de
convergência prematura [vdB02]. Este modelo é representado na Figura 2.4.

Outra topologia de comunicação entre partículas bastante utilizada é a anel, mais conhe-
cida comoLbest (local best) que tenta evitar a convergência prematura do Gbest pelo uso de
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y(t)

^

Figura 2.4 Modelo Gbest no qual uma partícula influencia as demais partículas do enxame [vdB02]

múltiplos pontos atratores. A Figura 2.5 apresenta um esquema da topologia Lbest.
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Figura 2.5 Modelo Lbest no qual cada partícula influencia apenas seusl vizinhos [vdB02]

Neste modelo, cada partícula forma junto com sua vizinhança de tamanhol um subgrupo
de partículas no qual é determinado o melhor ponto ( ˆyi(t)) visitado pelo subgrupoi que influ-
enciará apenas seus membros. Quandol = 1, a vizinhança de uma partícula é formada apenas
pelo seus vizinhos imediatos (vizinhança 1, a mais comum). É importante destacar que esta re-
lação de vizinhança não tem qualquer ligação com o espaço de busca, mas sim com um critério
de rotulação das partículas no qual cada partícula possui um índicei variando de 1 an. Modelos
que utilizam vizinhança relacionada ao espaço de busca também foram estudados, porém ainda
não se conhece resultados relevantes.

As principais características do PSO utilizando o modelo Lbest são maior abrangência do
espaço de busca e menor probabilidade de ficar preso em mínimos locais devido ao uso de
múltiplos atratores, mas também uma menor taxa de convergência do processo de otimização
em relação ao Gbest.

Outras topologias de vizinhança menos conhecidas são aGrade na qual o espaço de rotu-
lação das partículas é distribuído em uma matriz 2D; oGbest aleatóriona qual é permitida
a interação local entre alguns pares aleatórios de partículas vizinhas no espaço de rótulos; e o
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Lbest aleatóriona qual é permitida a interação global entre algumas partículas aleatoriamente
escolhidas e o melhor ponto até então visitado.

Resultados de experimentos realizados pelos autores do PSO [KE01] indicam que o tipo de
topologia a ser utilizada no algoritmo possui uma ligação íntima com a natureza do problema
que se deseja otimizar. Por exemplo, o modelo Gbest é mais apropriado para problemas uni-
modais ou quando se deseja uma rápida convergência, enquanto que o modelo Lbest deve ser
utilizado em problemas com a presença de múltiplos ótimos locais, onde é necessário utilizar
um maior número de iterações devido a sua convergência mais lenta.

2.4 Conclusão

O PSO tem sido utilizado em um vasto número de problemas. Uma das primeiras aplicações
desta técnica global de otimização foi o treinamento de redes neurais para os problemas do ou-
exclusivo (XOR) e classificação de padrões do conjunto de dadosFisher’s Iris [KE01]. Neste
capítulo apresentamos os principais aspectos do PSO referentes ao tratamento de problemas de
otimização contínua, como é o caso da otimização de redes neurais MLP.

Tabela 2.1 Comparação entre PSO e GA

PSO Padrão GA
Representação Contínua/Binária/Discreta Contínua/Binária/Discreta
Populacional Sim Sim
Geracional Não Sim
Restrições Sim Sim
Operadores Velocidade Seleção, Mutação e Recombinação
Implementação Simples Complexidade média

Um outro domínio interessante no qual o PSO pode ser estudado é o dos problemas de
otimização binária e/ou discreta onde vários problemas podem ser representados como por
exemplo a otimização de arquiteturas de redes neurais e o roteamento de veículos [vdB02].

Dentre inúmeras técnicas de otimização bio-inspiradas, o PSO vem recebendo cada vez
mais atenção por ser fácil de implementar, possuir rápida convergência e ter sido menos estu-
dado que técnicas mais antigas como os algoritmos evolucionários, por exemplo, que possuem
ampla utilização em problemas de otimização.

Na Tabela 2.1, apresentamos uma comparação das características mais básicas do PSO e
do GA [ES03]. O item representação se refere ao domínio do problema ao qual o algoritmo
tem possibilidade de otimizar (otimização contínua, binária ou discreta), o que interfere no
tipo de representação de soluções para o problema. O item populacional se refere ao fato de
o algoritmo empregar ou não a abordagem de uma população de soluções. O item geracional
se refere ao uso ou não da analogia de gerações de indivíduos que morrem e dão lugar a sua
prole. O item operadores se refere às técnicas utilizadas para gerar movimentação no espaço de
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busca. E finalmente, o item implementação se refere à facilidade de implementar o algoritmo
em questão com relação ao número de operações a serem consideradas e à complexidade de
implementá-las.



CAPÍTULO 3

PSO para o Treinamento de Redes Neurais

3.1 Introdução

O treinamento de redes neurais MLP para classificação de padrões, um problema de apren-
dizado supervisionado, consiste na determinação de valores adequados para seus pesos que são
adaptados com base no erro cometido pela rede para um conjunto de dados de treinamento.
Após terminado esse processo, tenta-se simular o desempenho futuro da rede ao lidar com da-
dos desconhecidos a partir de um subconjunto separado previamente dos dados disponíveis, o
conjunto de dados de teste.

O principal objetivo ao se treinar uma rede neural para problemas de aprendizado super-
visionado é a obtenção de boa capacidade de generalização o que, na prática, significa que a
rede treinada implementa uma superfície de separação de classes suave, capaz de classificar
corretamente padrões não vistos durante o processo de treinamento. Dessa forma, uma das
grandes dificuldades do processo de treinamento portanto é a distinção entre as características
principais da função que gerou a amostra de dados e as peculiaridades da amostra de dados
(ruído).

Como citado anteriormente na Seção 1.1, existem duas abordagens bastante utilizadas para
o treinamento de redes neurais MLP, a primeira emprega algoritmos locais específicos, a e-
xemplo do Backpropagation [RHW86] e do Levenberg-Marquardt [Lev44, Mar63]. Na se-
gunda abordagem, são aplicadas inúmeras técnicas de busca global utilizando o erro de trein-
amento cometido pelas redes como métrica de qualidade das soluções. Neste capítulo, apre-
sentaremos uma metodologia para treinamento de redes neurais MLP baseada no PSO. É im-
portante destacar que, ao contrário de alguns trabalhos anteriores [vdB02, KE01, ZS00], este
possui o objetivo de analisar o comportamento do PSO combinado a duas técnicas voltadas à
obtenção de um melhor desempenho de generalização, a saber: o critério de parada antecipada
GL5 [Pre94] e o decaimento de pesos [Hin89].

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 3.2, são descritos os aspectos gerais
da utilização do PSO para o ajuste de pesos de redes neurais MLP. Nas Seções 3.3 e 3.4,
res-pectivamente, apresentamos as formas com as quais combinamos o PSO ao critério de
parada antecipadaGL5 e ao decaimento de pesos. Na Seção 3.5, são descritos os experimentos
realizados para as duas combinações citadas anteriormente e, na Seção 3.6, são apresentados
os resultados obtidos. Finalmente, na Seção 3.7, apresentamos algumas considerações finais
sobre a utilização do PSO no treinamento de redes neurais MLP.

17
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3.2 Treinando Redes Neurais com PSO

Como dito anteriormente na Seção 3.1, o ajuste dos pesos de redes neurais MLP de arquite-
tura fixa pode ser reformulado como um problema de otimização numérica onde cada solução
mantém um conjunto de valores para os pesos das conexões da rede e a função de custo pode
ser o erro cometido pela rede para o conjunto de treinamento. Existem muitos métodos de
otimização global que podem ser usados para lidar com esse problema, dentre eles os mais
conhecidos são Algoritmos Genéticos [Hol75], Recozimento Simulado [KJV83] e Busca Tabu
[Glo86]. O PSO, cujo comportamento no ajuste dos pesos de redes neurais MLP foi analisado
neste trabalho, se trata de uma técnica de otimização relativamente recente e, portanto, ainda
pouco utilizada com este propósito.

Nas subseções 3.2.1 e 3.2.2, respectivamente, são descritos em maiores detalhes o esquema
de representação de soluções e as opções disponíveis de função de custo geralmente utilizados
no PSO para treinar redes neurais.

3.2.1 Representação das Soluções

Dentre as formas de representação de soluções mais conhecidas e utilizadas podemos citar: as
matrizes de conexões, onde cada posiçãoai j ∈ R representa o valor da conexão do neurônioi
para o neurônioj, 0 quando não houver conexão; os vetores de bits onde todos os pesos sináp-
ticos da rede neural são codificados em base binária para então serem concatenados formando
uma cadeia de bits; e os vetores de reais onde, simplesmente os valores dos pesos sinápticos da
rede são concatenados formando um vetor de reais.

Por ser a mais simples e por coincidir com a forma utilizada pelo PSO para representar
pontos no espaço de soluções, os vetores de reais são o tipo de representação de soluções mais
empregado com o PSO na otimização dos pesos de redes neurais MLP [ZS00, vdB02, KE01].

A dimensão do problema de otimização é determinado pelo número de pesos da rede. Con-
siderando uma rede de arquiteturaI ×H×O, temos a quantidade de pesos fornecida pela eq.
(3.1), ondeI é o número de entradas do problema,H é o número de unidades escondidas situa-
das na única camada escondida considerada,O é o número de saídas do problema, e a adição
de 1 realizada nos termosI e H se refere aosbiases(deslocamento linear) situados entre a ca-
mada de entrada e a camada escondida (I +1) e entre a camada escondida e a camada de saída
(H +1).

Total de Pesos= (I +1)×H +(H +1)×O (3.1)

Desta forma, após escolhido o número desejado de unidades escondidas na camada inter-
mediária, determina-se a dimensionalidade do espaço de busca a ser explorado pelo PSO. A
maneira com a qual o vetor de reais é preenchido com os pesos da rede neural é ilustrada na
Figura 3.1, onde: as camadas são consideradas da primeira intermediária à camada de saída;
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Figura 3.1 Esquema da representação de redes neurais geralmente utilizada com o PSO, associando os
(a) pesos sinápticos da rede aos (b) componentes do vetor de reais

os neurônios são considerados do primeiro ao último; e os pesos de um neurônio são também
considerados do primeiro ao último.

A inicialização de uma partícula representando uma rede neural é comumente realizada
através da geração de números pseudo-aleatórios retirados de uma distribuição uniforme no
intervalo[−1,0,+1,0], com os parâmetros do PSOxmax= vmax= 1,0.

3.2.2 Funções de Custo

Um dos componentes indispensáveis a qualquer técnica de busca global é a métrica que avalia a
qualidade das soluções visitadas no espaço de busca, conhecida como função de custo. Existem
muitas opções de funções de custo a serem utilizadas na otimização de pesos de redes neurais
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MLP tanto para o PSO como para outras técnicas de busca global. Nesta subseção, apresen-
taremos algumas das mais conhecidas e utilizadas. No entanto, é importante destacar que há
inúmeras opções de combinação das funções de custo existentes gerando novas formas de ava-
liar o desempenho das soluções de acordo com algum critério desejado como, por exemplo,
enfatizar o erro cometido pela rede ou a complexidade da mesma.

Soma dos Erros Quadráticos(SSE) =
1
2

N

∑
n=1

C

∑
k=1

(tn
k −on

k)
2 (3.2)

Erro Quadrático Médio(MSE) =
1
N

N

∑
n=1

C

∑
k=1

(tn
k −on

k)
2 (3.3)

Erro Quadrático Médio Normalizado(NMSE) =
100

N×C

N

∑
n=1

C

∑
k=1

(tn
k −on

k)
2 (3.4)

Raiz do Erro Quadrático Médio(RMS) =

√√√√ 1
N

N

∑
n=1

C

∑
k=1

(tn
k −on

k)
2 (3.5)

Percentual do Erro Quadrático(SEP) =
100× (omax−omin)

N×C

N

∑
n=1

C

∑
k=1

(tn
k −on

k)
2 (3.6)

Erro Percentual de Classificação(CEP) = 100× #(erros de classificação)
N

(3.7)

Nas equações (3.2) a (3.7), apresentamos as funções de custo mais utilizadas, onde:N
representa o número de padrões do conjunto de dados considerado;C representa o número de
classes do problema e o número de unidades na camada de saída;tn

k representa a saída desejada
para a unidade de saídak para o padrãon; on

k representa a saída obtida pela rede na unidadek da
camada de saída para o padrãon; omax e omin representam respectivamente a maior e a menor
saídas obtidas pelas unidades de saída da rede considerando todos os padrões do conjunto.

As funções de custo apresentadas nas equações (3.2) a (3.6) fornecem uma medida qua-
drática do erro total cometido pela rede opcionalmente com a aplicação de alguma normali-
zação, média aritmética ou raiz quadrada. Estas métricas calculam o quanto a rede se distanciou
do desempenho desejado, mas não explicitam de forma legível quantos padrões a rede acertou
ou errou, informação fornecida pelo CEP na eq. (3.7).

Para medir a complexidade de redes neurais de arquitetura fixa pode ser utilizado a eq. (3.8)
que mede o número de parâmetros livres utilizados pela rede dentre o total de pesos (W) defi-
nido a partir da arquitetura considerada, ondebi é o bit de ativação da conexãoi apresentando
valor 1 se o peso da mesma for diferente de 0 e 0 em caso contrário.
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Complexidade=
100
W

W

∑
i=1

bi (3.8)

3.3 PSO com Parada Antecipada

A primeira técnica inserida no algoritmo PSO e seus variantes voltada a um melhor desempenho
de generalização das redes neurais foi o critério de parada antecipadaGL5 [Pre94]. Esta técnica
possui o objetivo de interromper o treinamento da rede neural quando uma estimativa da perda
de generalização excede o índice de 5% evitando assim o super-ajuste aos dados de treinamento.

A estimativa da perda de generalização é feita por meio de uma partição separada dos
dados disponíveis chamada conjunto de validação. O esquema de particionamento geralmente
utilizado separa os dados em três conjuntos disjuntos com proporções de 50% para o conjunto
de treinamento, 25% para o conjunto de validação, e os 25% restantes para o conjunto de
testes. A primeira partição é utilizada durante o processo de treinamento no qual seu erro guia
o ajuste a ser feito nos pesos da rede. A partição de validação é utilizada a cadak iterações do
algoritmo de treinamento para estimar o desempenho da rede ao lidar com dados desconhecidos
(generalização). No fim do processo os dados de teste são utilizados para avaliar o desempenho
final da rede neural treinada.

GL5( jk) = 100

 V( jk)
min

i=1 até j
V(ik)

−1

 (3.9)

O cálculo da perda de generalização é descrito na eq. (3.9) ondeV( jk) é o erro total para
o conjunto de validação calculado na iteraçãoj × k do processo de treinamento eGL5( jk) é
definido como o aumento relativo percentual do erro de validação atual em relação ao erro
mínimo encontrado até então. Quando o valor calculado ultrapassa o limite de 5% o processo
de otimização é interrompido imediatamente.

Para a utilização do critérioGL5 com o algoritmo PSO, simplesmente é adotado o esquema
de particionamento de dados citado acima e a cadak iterações do PSO, ou variação, é calculada
a perda de generalização da melhor partícula conhecida até então. O processo de otimização
é finalizado quando for satisfeito o critérioGL5( jk) ou o número máximo de iterações for
atingido.

O critério GL5( jk) é bastante conhecido por obter bons resultados ao lado de algoritmos
locais de treinamento de redes neurais a exemplo doBackpropagation, interrompendo um pro-
cesso de convergência lenta antes que a rede comece a "memorizar"as nuances dos dados de
treinamento. É importante destacar que nesses algoritmos a rede é geralmente inicializada com
valores baixos para os pesos sinápticos e o ajuste feito a cada iteração possui magnitude baixa.
Neste trabalho, avaliamos o desempenho do critério de parada antecipadaGL5( jk) com o PSO,
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um algoritmo de busca global cuja principal propriedade é a rápida convergência.

3.4 PSO com Decaimento de Pesos

Outra heurística usualmente combinada a algoritmos locais de treinamento com o objetivo de
aumentar o poder de generalização das redes neurais é o decaimento de pesos [Hin89]. Esta
técnica adiciona à função de custo do treinamento um termo de punição à complexidade da
rede, definido como a norma quadrática do seu vetor de pesos [Hay98]. A eq. (3.10) descreve
o novo formato da função de custo (C) da rede neural, ondeEw(t) denota o erro cometido
pela rede no instantet utilizando o vetor de pesosw cuja norma quadrática é representada pela
expressão||w||2, e comλ denotando a constante de regularização do termo de complexidade.

C = Ew(t)+
λ

2
||w||2 (3.10)

O uso deste mecanismo de regularização da complexidade força alguns pesos da rede a
possuírem valores próximos de zero (pesos excessivos) enquanto permite que outros mante-
nham seus valores relativamente elevados [Hay98]. Os pesos pertencentes ao primeiro grupo
possuem pouca influência no resultado da rede podendo ser descartados.

Quando esta técnica é aplicada a algoritmos locais de treinamento baseados no gradiente
da função de custo da rede temos que o ajuste dos pesos passa a ser proporcional ao gradiente
do erro em função de um peso em particular subtraído do gradiente do termo de decaimento
de pesos. Esta regra de atualização é descrita na eq. (3.13), onde:∆wi denota o ajuste a ser
aplicado ao pesowi após a submissão de um padrão à rede;ξwi representa o gradiente do erro
total da rede em função do pesowi , calculado por exemplo pelo algoritmoBackpropagation
[RHW86]; eη denota a taxa de aprendizado inerente ao algoritmo de treinamento.

∆wi =−η
∂C
∂wi

(3.11)

=−η

(
∂Ew(t)

∂wi
+

∂ (λ

2 ||w||
2)

∂wi

)
(3.12)

∆wi = η(ξwi −λwi) (3.13)

Ao aplicar esta heurística no PSO utilizamos a regra descrita na eq. (3.13) para modificar
a regra de atualização das partículas do enxame da mesma forma com a qual foi modificada a
expressão original de ajuste dos pesos noBackpropagation. Ou seja, inserindo um termo de de-
caimento de pesos na expressão de atualização da posição das partículas (eq. (2.2)) resultando
na expressão (3.14). As demais expressões do PSO permanecem inalteradas.
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xi(t +1) = xi(t)+vi(t +1)−λi(t)xi(t) (3.14)

Uma das grandes dificuldades da utilização da técnica de decaimento de pesos, seja em
algoritmos locais de treinamento ou em algoritmos de busca global, é a determinação de um
valor ótimo para a constante de regularização do termo de complexidade (λ ), cujo papel é o de
controlar o grau de penalização ao tamanho dos pesos da rede. Para contornar esta dificuldade,
adotou-se uma abordagem adaptativa baseada na forma com a qual a técnica de Eliminação
de Pesos [WRH91] ajusta o valor da variávelλ . A eliminação de pesos é uma variação do
decaimento de pesos na qual o coeficiente de regularização do treinamento (λ ) não possui valor
fixo, sendo ajustado adaptativamente considerando o erro médio cometido pela rede durante o
treinamento.

λi(1) = 5×10−6 (3.15)

λi(t +1) =


λi(t)+1×10−3, seEi(t) < Ēi(t)
λi(t)−1×10−3, seEi(t)≥ Ēi(t)
λi(t), caso contrário.

(3.16)

Nesta abordagem, cada partículai possui sua variávelλi(t) na iteraçãot do processo de oti-
mização. Adicionalmente, é calculado o erro médio (Ēi(t)) cometido pela rede correspondente
à partículai até o instante t. É o erro médio da partícula que guiará o ajuste de sua variável
λi(t). Quando o erro atual (Ei(t)) cometido pela partículai é menor que seu erro médio, o
lambda da partícula deve ser aumentado, visando diminuir a complexidade da rede correspon-
dente. Quando o erro da partícula ultrapassa sua média, a penalização à complexidade da rede
correspondente pode ser aliviada, dando maior prioridade a um melhor desempenho de classifi-
cação. As expressões (3.15) e (3.16) descrevem, respectivamente, a inicialização e atualização
da variávelλi(t) de cada partícula.

Uma desvantagem para a utilização do decaimento de pesos é que esta técnica possui a
tendência de favorecer vetores de pesos com muitos componentes pequenos em detrimento
de vetores com poucos componentes grandes, mesmo quando esta é uma opção efetiva. A
principal vantagem é que com uma simples e rápida modificação da regra de atualização dos
pesos, pode-se obter redes neurais implementando estruturas de separação mais suaves, com
maior poder de generalização, sem sacrificar o desempenho do algoritmo de treinamento.

3.5 Experimentos

Nesta seção, serão descritos os experimentos de treinamento de redes neurais MLP através de
PSO e variações com a utilização das técnicas de parada antecipadaGL5 e decaimento de pesos,
descritos nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente.
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Na subseção 3.5.1, são descritas as bases de dados utilizadas nos experimentos. Na sub-
seção 3.5.2, é descrita a configuração dos experimentos realizados utilizando o critério de pa-
rada antecipadaGL5 [Pre94] e a técnica de decaimento de pesos [Hin89]. Por fim, na subseção
3.5.3, é brevemente descrita a metodologia estatística empregada na comparação dos resultados
obtidos pelos diferentes algoritmos analisados.

3.5.1 Bases de Dados

Para a avaliação de desempenho dos algoritmos e técnicas analisados, foram utilizadas três
bases de dados de problemas debenchmarkde classificação de padrões obtidas do repositório
Proben1 [Pre94] de bases de dados para aplicações de aprendizado de máquina. As três ba-
ses utilizadas pertencem a problemas da área médica. Segue abaixo uma breve descrição das
mesmas:

• Cancer : conjunto de dados relacionados ao diagnóstico de câncer de mama. Classifica
tumores em malignos ou benignos com base em dados de análise microscópica. É o
problema mais fácil dentre os analisados neste trabalho. Dados obtidos dos hospitais da
Universidade de Wisconsin, EUA [WM90].

• Diabetes : conjunto de dados relacionado à detecção de diabetes em índios Pima. Ba-
seados em dados pessoais e em resultados de exames médicos. É o problema mais difícil
dentre os analisados, apresentando o mais alto desbalanceamento no número de exem-
plares por classe. Dados obtidos do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas
e Renais (NIDDK), EUA [SED+88].

• Heart : conjunto de dados composto de 920 exemplos de predições de doenças do
coração, baseadas na análise de dados pessoais e da redução do diâmetro de quatro vasos
sangüíneos principais. O nível de dificuldade deste problema se situa entre oCancer e
o Diabetes . Dados reunidos de centros médicos da Hungria, Suíça e EUA [DJS+89].

Todas as bases de dados abordadas consistem de problemas de classificação binária (2 clas-
ses). Na Tabela 3.1, são apresentados maiores detalhes das bases com relação às arquiteturas
MLP e ao esquema de particionamento utilizados. O número de unidades na camada de entrada
é equivalente ao número de características (parâmetros de entrada) disponíveis em cada base
de dados enquanto que o número de unidades de saída é equivalente ao número de classes do
problema. A escolha do número de unidades escondidas na única camada escondida utilizada
é baseada em trabalhos anteriores com as mesmas bases de dados [BS05, AC04].

O esquema de particionamento utilizado consiste da divisão do conjunto total de dados em
três subconjuntos: dados de treinamento (50%), dados de validação (25%) e dados de teste
(25%). No caso dos experimentos com o critério de parada antecipadaGL5 o conjunto de va-
lidação foi utilizado para estimar o momento correto de interromper o processo de otimização.
No caso do PSO com decaimento de pesos, esta partição não possui utilidade, sendo então
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Tabela 3.1 Estrutura das redes MLP empregadas e particionamento das bases de dados utilizadas

Base Arquitetura Padrões
Cam. de Cam. Cam. de # Pesos Treinam. Valid. Teste
Entrada Escondida Saída

Cancer 9 6 2 74 350 174 175
Diabetes 8 6 2 68 384 192 192

Heart 35 6 2 230 460 230 230

adicionada ao conjunto de treinamento que passa a ter proporção de 75% do total de dados
disponíveis. O conjunto de testes foi utilizado para ao final do processo de otimização avaliar
o desempenho da rede neural treinada ao lidar com dados desconhecidos.

Quanto ao tratamento das bases de dados, não houve a necessidade de pré-processar as
mesmas, devido ao fato de o repositório PROBEN1 [Pre94] ser constituído de bases de dados
normalizadas, porém nem sempre balanceadas quanto ao número de exemplares por classe,
mas ainda assim representando um importante meio de comparação de algoritmos e técnicas
de aprendizado de máquinas.

3.5.2 Configuração dos Experimentos

Nos experimentos relacionados à utilização do critério de parada antecipadaGL5 e da técnica de
decaimento de pesos foram comparados os desempenhos dos algoritmos PSO padrão, do PSO
com convergência garantida (GCPSO) e do PSO cooperativo (CPSO-Sk). Adicionalmente,
foram realizados experimentos com as mesmas bases de dados utilizando o algoritmo local
de treinamento Rprop [Rie94], uma variação doBackpropagationcom maior velocidade de
convergência.

Todos os algoritmos PSO foram executados com e sem o critério de paradaGL5 para verifi-
car a existência de vantagens na utilização do mesmo. Procedimento semelhante foi empregado
na avaliação de desempenho dos algoritmos PSO com a técnica de decaimento de pesos.

A arquitetura das redes utilizada, como dito na subseção 3.5.1 foi fixada em:número de
entradas do problema - 6 unidades escondidas - 2 unidades de saída, permitindo conexões
apenas entre unidades de camadas adjacentes. Desta forma, foram empregadas apenas redes
neurais MLP com uma camada escondida, utilizando o critério de classificaçãowinner-takes-all
ou "o vencedor leva tudo "[Pre94] para um padrão submetido à rede. A partir deste critério, o
neurônio da camada de saída que apresentar a mais alta ativação será o vencedor, determinando
a classe vencedora correspondente, que será atribuída ao padrão apresentado à rede.

Os parâmetros dos algoritmos PSO são descritos na Tabela 3.2. Deve-se destacar que: os
parâmetros do PSO padrão são herdados pelos algoritmos CPSO-Sk e GCPSO; o cálculo do
fator de particionamento (k) para o algoritmo CPSO-Sk é baseado em resultados obtidos em
[vdB02]; para o fator de inércia (w) foi feita a opção por um valor constante; a métrica NMSE
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Tabela 3.2 Parâmetros dos algoritmos PSO

Algoritmo Descrição Parâmetro
PSO tamanho do enxame (s) 30

critério de parada comGL5 1000 iterações ouGL5
critério de parada para decaimento de pesos 1000 iterações

métrica de qualidade das MLPs (f (.)) NMSE (eq. (3.4))
limites do espaço de busca (xmax) [−2,0,2,0]

fatores de aceleração (c1 ec2) 1,4960
fator de inércia (w) 0,7298

GCPSO ρ inicial (ρ(1)) 1,0
limiares iniciais de sucesso e falha (sc(1) e fc) 5

CPSO-Sk fator de particionamento (k) d1,3×
√

#pesose [vdB02]

foi utilizada apenas no processo de treinamento das partículas por se tratar de uma medida
quadrática e suave, sendo portanto um pouco menos complexa de minimizar, enquanto que na
fase de testes foi utilizado o erro percentual de classificação (CEP).

A nomenclatura adotada para os algoritmos PSO na parte de experimentos relacionados ao
critério de paradaGL5 consiste de: PSO, PSO-GL5, GCPSO, GCPSO-GL5, CPSO-Sk, CPSO-
Sk-GL5 e Rprop. Nos experimentos com decaimento de pesos foram utilizados os nomes: PSO,
PSO-WD, GCPSO, GCPSO-WD, CPSO-Sk, CPSO-Sk-WD e Rprop.

3.5.3 Comparação dos Algoritmos

Para efeito de comparação de médias de resultados dos algoritmos foram realizadas 50 exe-
cuções independentes para cada um, com o particionamento aleatório dos dados a cada exe-
cução e o registro, ao final do processo de treinamento, do erro percentual de classificação
(CEP), eq. (3.7).

A comparação das médias dos resultados finais dos experimentos foi baseada no testet de
student[Mey83] considerando todos os algoritmos dois a dois.

Os testes foram aplicados da seguinte forma: sejam{A1,A2, ...,A50} e {B1,B2, ...,B50} os
resultados finais para os algoritmosA e B. Foram realizados: o teste bilateral para verificar
se a média dos resultados do algoritmoA é estatisticamente diferente da média dos resultados
do algoritmoB (µA 6= µB), e em caso positivo, o teste unilateral à esquerda para verificar se a
média dos resultados do algoritmo A é estatisticamente menor que a média do algoritmo B ou
vice-versa (µA < µB ou µB < µA). Ao final dos testes foram apresentados apenas os casos em
que o desempenho de um algoritmo é estatisticamente diferente e melhor que o de outro.

Para os testes realizados foi escolhido nível de confiança estatística de 95% por ser bastante
comum na literatura de aprendizado de máquinas.
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A comparação das variâncias dos resultados obtidos foi realizada graficamente através de
Boxplots. Os gráficos de caixa (boxplots) são uma forma interessante de visualizar diferentes
tipos de populações, sem qualquer suposição acerca da distribuição estatística correspondente.
Nestas figuras, as caixas representam os 50% centrais dos valores das amostras, enquanto que a
linha horizontal no meio das caixas representa a mediana (2º quartil) da amostra de observações.

Os limites inferior e superior das caixas representam o 1º e 3º quartis da amostra que sepa-
ram, respectivamente, os 25% menores e 25% maiores valores dos 50% centrais, e os eventuais
sinais "+"acima ou abaixo das linhas verticais representam os elementos espúrios da amostra
(outliers) que estão a uma distância das extremidades da caixa de no mínimo 1,5 vezes seu
comprimento.

As linhas horizontais nas extremidades inferior e superior das linhas verticais representam
a menor e a maior observações que não representam um elemento espúrio. O comprimento das
diferentes partes das caixas pode ainda indicar a variância e tendências nas amostras apresen-
tadas e facilitar a detecção de elementos espúrios.

3.6 Resultados

Nas subseções 3.6.1 e 3.6.2 a seguir serão apresentados e comentados os resultados obtidos
com o treinamento de redes MLP baseado no PSO e em técnicas de controle de generalização.
A subseção 3.6.1 trata dos resultados referentes ao critério de paradaGL5 enquanto que a
subseção 3.6.2 apresenta os resultados relativos à utilização da técnica de decaimento de pesos.
Finalmente, na subseção 3.6.3 é apresentada uma comparação entre os melhores resultados
obtidos pelas duas técnicas.

3.6.1 Parada AntecipadaGL5

Os resultados dos experimentos com o critério de paradaGL5 são apresentados na Tabela 3.3
na qual foram reportadas as médias e desvios padrões do erro percentual de classificação (CEP)
para cada algoritmo e cada uma das bases de dados. As menores médias foram destacadas em
negrito. Os tempos médios de execução em segundos para cada algoritmo aplicado às bases de
dados consideradas são apresentados na Tabela 3.4.

Observando as médias dos resultados isoladamente podemos dizer que: os algoritmos co-
operativos, ao contrário dos ótimos resultados obtidos para otimização numérica, apresentaram
o pior desempenho entre os algoritmos para as três bases de dados; e o critério de paradaGL5
não melhorou consistentemente o desempenho dos algoritmos populacionais aos quais foi a-
plicado.

A primeira constatação pode ser causada pela velocidade com a qual os PSOs cooperati-
vos com ou sem critério de paradaGL5 minimizaram o erro de treinamento nos experimentos
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Tabela 3.3 Média e desvio padrão doCEP para cada algoritmo empregado a cada um dos conjuntos de
dados utilizando o critério de parada antecipadaGL5. A melhor média obtida para cada problema está
indicada em negrito.

Cancer Diabetes Heart
PSO 4,4914 (1,5795) 23,6458 (2,6983) 18,9565 (2,4472)
PSO-GL5 3,5429 (1,1822) 24,6875 (2,3455) 20,5478 (2,3795)
GCPSO 4,5029 (1,5944) 23,6979 (2,9523) 18,9304 (2,0323)
GCPSO-GL5 3,7943 (1,4079) 23,0729 (2,3135) 19,8609 (2,2633)
CPSO-Sk 5,1886 (1,7289) 26,2708 (3,0211) 21,1478 (2,3889)
CPSO-Sk-GL5 4,7429 (1,6492) 25,5625 (2,9880) 21,0609 (2,4751)
Rprop 3,3714 (1,2993) 23,8958 (2,3814) 19,3913 (2,3414)

Tabela 3.4 Média e desvio padrão dostempos em segundospara cada algoritmo empregado a cada um
dos conjuntos de dados utilizando o critério de parada antecipadaGL5.

Cancer Diabetes Heart
PSO 35,5000 (0,5051) 37,5000 (0,5051) 54,0200 (0,1414)
PSO-GL5 1,8400 (1,5954) 8,0000 (4,1305) 3,8200 (3,4916)
GCPSO 35,3800 (0,4903) 37,3400 (0,4785) 53,6000 (0,4949)
GCPSO-GL5 1,8600 (1,0104) 8,1800 (4,5968) 3,8000 (2,3474)
CPSO-Sk 412,8600 (0,9037) 442,9600 (1,1058) 1123,8000 (5,4000)
CPSO-Sk-GL5 29,7000 (37,2067) 33,8600 (21,0752) 77,8000 (54,7339)
Rprop 0,0400 (0,1979) 0,2800 (0,4536) 0,1400 (0,3505)

realizados causando o super-ajuste das redes aos dados de treinamento.

A segunda constatação pode ser explicada pela forma inconsistente com a qual o critério
GL5 interferiu no desempenho dos PSOs. Isto é causado pela maneira irregular na qual se apre-
senta o erro de validação para algoritmos de busca global. Ao contrário de buscas baseadas no
gradiente onde o erro de validação inicialmente decresce para depois aumentar gradativamente,
nos algoritmos PSO, em algumas execuções, o erro de validação sofre quedas e subidas brus-
cas a depender do ponto atual da busca, dificultando a determinação do momento apropriado à
parada antecipada do algoritmo.

Nas Figuras 3.2(a), 3.2(b) e 3.2(c), respectivamente, são apresentados os gráficos em caixa
(boxplots) para as bases de dadosCancer , Diabetes e Heart . Com base apenas nestes
gráficos podemos constatar que: PSO-GL5, GCPSO-GL5 e Rprop obtiveram um desempenho
médio semelhante para a base de dadosCancer , sendo Rprop o melhor por apresentar a maior
tendência a erros menores; GCPSO, GCPSO-GL5 e Rprop obtiveram desempenho parecido
para a baseDiabetes , com o GCPSO-GL5 apresentando uma maior tendência a resultados
melhores; PSO, GCPSO e Rprop obtiveram desempenho médio semelhante para a base de
dadosHeart , com PSO e GCPSO apresentando uma maior tendência à obtenção de valores
menores.
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Figura 3.2 Gráficos em caixa (Boxplot) do erro percentual (CEP) cometido pelos algoritmos utilizando
o critério de paradaGL5
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Tabela 3.5 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosCancer com o uso do critério de paradaGL5, onde são apresentados apenas os casos em que
a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com 95% de
nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
PSO CPSO-Sk -2,083925
GCPSO CPSO-Sk -2,040966
PSO-GL5 CPSO-Sk -5,500399
PSO-GL5 CPSO-Sk-GL5 -4,139605
PSO-GL5 PSO -3,365559
PSO-GL5 GCPSO -3,385563
GCPSO-GL5 CPSO-Sk -4,377484
GCPSO-GL5 CPSO-Sk-GL5 -3,062101
GCPSO-GL5 PSO -2,306346
GCPSO-GL5 GCPSO -2,331847
Rprop CPSO-Sk -5,881634
Rprop CPSO-Sk-GL5 -4,572355
Rprop PSO -3,833252
Rprop GCPSO -3,850620

Nas Tabelas 3.5, 3.6 e 3.7 são apresentados os resultados dos testes de hipóteses, respecti-
vamente, para as bases de dadosCancer , Diabetes eHeart . É importante destacar que os
pares de algoritmos que obtiveram resultados não-diferentes estatisticamente foram omitidos
das tabelas, sendo apresentados apenas os casos em que a médiaµ1 é consideravelmente menor
que a médiaµ2.

A partir da Tabela 3.5 de resultados dos testes de hipótese para a base de dadosCancer ,
podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avaliados, PSO-GL5,
GCPSO-GL5 e Rprop obtiveram os melhores resultados, com desempenhos estatisticamente
não-diferentes entre si.

A partir da Tabela 3.6 de resultados dos testes de hipótese para a base de dadosDiabetes ,
podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avaliados, PSO e
GCPSO-GL5 obtiveram os melhores desempenhos mas sao não-diferentes entre si e em relação
aos algoritmos Rprop e GCPSO.

E finalmente, a partir da Tabela 3.7 de resultados dos testes de hipótese para a base de dados
Heart , podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avaliados,
GCPSO obteve os melhores resultados mas é não-diferente estatisticamente em relação ao PSO
e ao Rprop.

Com base nos testes finais apresentados e utilizando o critério da regularidade de resultados
podemos afirmar que GCPSO e GCPSO-GL5 obtiveram o melhor desempenho geral para as
três bases de dados analisadas mas foram sempre semelhantes ao algoritmo específico Rprop
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Tabela 3.6 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosDiabetes com o uso do critério de paradaGL5, onde são apresentados apenas os casos em
que a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com
95% de nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
PSO-GL5 CPSO-Sk -2,897807
Rprop CPSO-Sk -4,321722
Rprop CPSO-Sk-GL5 -3,053362
GCPSO CPSO-Sk -4,263730
GCPSO CPSO-Sk-GL5 -3,107265
PSO CPSO-Sk -4,536272
PSO CPSO-Sk-GL5 -3,332445
PSO PSO-GL5 -2,039508
GCPSO-GL5 CPSO-Sk -5,882909
GCPSO-GL5 CPSO-Sk-GL5 -4,611619
GCPSO-GL5 PSO-GL5 -3,430652

com critério de paradaGL5, o que não representa uma melhoria significativa no treinamento de
redes neurais MLP. Isto é uma evidência empírica de que o critérioGL5 de parada antecipada
pode não ser muito apropriado a algoritmos de busca global tais como o PSO e suas variações.
Com relação ao fato de o PSO de convergência garantida ter se destacado, pode-se dizer que
o mesmo se beneficiou de uma convergência mais lenta em relação aos PSOs cooperativos e
também do mecanismo de busca ao redor do ponto ótimo global conhecido até então.

3.6.2 Decaimento de Pesos

Experimentos semelhantes foram realizados para a heurística de de decaimento de pesos (weight
decay). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.8 na qual foram reportadas as mé-
dias e desvios padrões do erro percentual de classificação (CEP) para cada algoritmo e cada
uma das bases de dados. As menores médias foram destacadas em negrito.

Os tempos médios de execução em segundos para cada algoritmo aplicado às bases de dados
consideradas são apresentados na Tabela 3.9. Assim como nos experimentos com o critério de
paradaGL5, aqui os algoritmos cooperativos apresentaram os piores tempos de execução dentre
os algoritmos testados. Isto obviamente é apenas um reflexo da maior complexidade de tempo
(O(k×n)) destes em relação ao PSO padrão (O(n)), onden é o tamanho do enxame ek é o
número de partições do espaço de busca. Vale salientar ainda que a técnica de decaimento
de pesos adicionada aos algoritmos testados praticamente não interferiu nos tempos médios
obtidos.

Observando apenas as médias dos erros percentuais de classificação para os dados de teste
(Tabela 3.8) podemos dizer que: os algoritmos cooperativos quase em todos os casos apresen-
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Tabela 3.7 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosHeart com o uso do critério de paradaGL5, onde são apresentados apenas os casos em que a
média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com 95% de
nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
GCPSO-GL5 CPSO-Sk -2,737531
GCPSO-GL5 CPSO-Sk-GL5 -2,504560
Rprop CPSO-Sk -3,675831
Rprop CPSO-Sk-GL5 -3,430216
Rprop PSO-GL5 -2,425078
PSO CPSO-Sk -4,485262
PSO CPSO-Sk-GL5 -4,232129
PSO PSO-GL5 -3,263405
GCPSO CPSO-Sk -4,948865
GCPSO CPSO-Sk-GL5 -4,656653
GCPSO PSO-GL5 -3,618010
GCPSO GCPSO-GL5 -2,141182

Tabela 3.8 Média e desvio padrão doCEP para cada algoritmo empregado a cada um dos conjuntos
de dados utilizando a técnica de decaimento de pesos. A melhor média obtida para cada problema está
indicada em negrito.

Cancer Diabetes Heart
PSO 4,4914 (1,5795) 23,6458 (2,6983) 18,9565 (2,4472)
PSO-WD 3,4400 (1,4251) 23,7083 (2,6068) 17,9044 (2,1080)
GCPSO 4,5029 (1,5944) 23,6979 (2,9523) 18,9304 (2,0323)
GCPSO-WD 3,8057 (1,0636) 22,6771(2,5668) 17,3565(1,9635)
CPSO-Sk 5,1886 (1,7289) 26,2708 (3,0211) 21,1478 (2,3889)
CPSO-Sk-WD 4,8571 (1,5639) 24,2292 (2,8665) 19,0696 (2,3719)
Rprop 3,3714(1,2993) 23,8958 (2,3814) 19,3913 (2,3414)

taram o pior desempenho entre os algoritmos para as três bases de dados; e que, com a exceção
do PSO para a base de dados Diabetes, a técnica de decaimento de pesos melhorou o desem-
penho médio de generalização dos algoritmos populacionais aos quais foi aplicado. Ainda,
o algoritmo local de treinamento Rprop obteve a melhor média apenas para a base de dados
Cancer , o problema de classificação mais simples dentre os testados. A convergência mais
lenta dos algoritmos PSO e GCPSO em relação aos PSOs cooperativos aliada ao controle do
tamanho dos pesos realizado pela técnica deweight decayproporcionou os melhores resultados
dentre os testes realizados.

Nas Figuras 3.3(a), 3.3(b) e 3.3(c) são apresentados os gráficos em caixa (boxplots) para
as bases de dadosCancer , Diabetes e Heart , respectivamente. Com base apenas nestes
gráficos podemos constatar que: PSO-WD e Rprop tiveram um desempenho médio semelhante
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Figura 3.3 Gráfico em caixa (Boxplot) do erro percentual (CEP) cometido pelos algoritmos utilizando
a técnica de decaimento de pesos
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Tabela 3.9 Média e desvio padrão dostempos em segundospara cada algoritmo empregado a cada um
dos conjuntos de dados utilizando a técnica de decaimento de pesos.

Cancer Diabetes Heart
PSO 35,5000 (0,5051) 37,5000 (0,5051) 54,0200 (0,1414)
PSO-WD 35,4800 (0,5047) 37,6200 (0,4903) 54,1000 (0,3030)
GCPSO 35,3800 (0,4903) 37,3400 (0,4785) 53,6000 (0,4949)
GCPSO-WD 35,3900 (0,8624) 37,4800 (0,5047) 53,7800 (0,4185)
CPSO-Sk 412,8600 (0,9037) 442,9600 (1,1058) 1123,8000 (5,4000)
CPSO-Sk-WD 412,7200 (4,3191) 443,0000 (1,6036) 1123,3000 (1,5000)
Rprop 0,0400 (0,1979) 0,2800 (0,4536) 0,1400 (0,3505)

para a base de dadosCancer , com o PSO-WD apresentando os menores valores observa-
dos desconsiderando os elementos espúrios; GCPSO-WD obteve o melhor desempenho para
a baseDiabetes , seguido de perto por GCPSO e Rprop que apresentou os menores valores
observados desconsiderando os elementos espúrios; e para a base de dadosHeart , PSO-WD
e GCPSO-WD obtiveram desempenho médio semelhante, com o último apresentando os me-
nores valores observados.

Tabela 3.10 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosCancer com o uso da técnica de decaimento de pesos, onde são apresentados apenas os casos
em que a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com
95% de nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
PSO CPSO-Sk -2,083925
GCPSO CPSO-Sk -2,040966
GCPSO-WD CPSO-Sk -4,768901
GCPSO-WD CPSO-Sk-WD -3,891516
GCPSO-WD PSO -2,520689
GCPSO-WD GCPSO -2,546119
PSO-WD CPSO-Sk -5,463071
PSO-WD CPSO-Sk-WD -4,688505
PSO-WD PSO -3,459631
PSO-WD GCPSO -3,479070
Rprop CPSO-Sk -5,881634
Rprop CPSO-Sk-WD -5,115059
Rprop PSO -3,833252
Rprop GCPSO -3,850620

Nas Tabelas 3.10, 3.11 e 3.12 são apresentados os resultados dos testes de hipóteses para
os desempenhos médios dos algoritmos PSO utilizando a técnica de decaimento de pesos a-
plicados às bases de dadosCancer , Diabetes e Heart , respectivamente. Mais uma vez
destacamos que os pares de algoritmos que obtiveram resultados não-diferentes estatistica-
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mente foram omitidos das tabelas, sendo apresentados apenas os casos em que a médiaµ1 é
consideravelmente menor que a médiaµ2.

Tabela 3.11 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosDiabetes com o uso da técnica de decaimento de pesos, onde são apresentados apenas os
casos em que a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2)
com 95% de nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
PSO CPSO-Sk -4,536272
PSO-WD CPSO-Sk -4,495305
GCPSO CPSO-Sk -4,263730
CPSO-Sk-WD CPSO-Sk -3,431717
Rprop CPSO-Sk -4,321722
GCPSO-WD CPSO-Sk -6,345663
GCPSO-WD CPSO-Sk-WD -2,823599
GCPSO-WD Rprop -2,436541

A partir da Tabela 3.10 de resultados dos testes de hipótese para a base de dadosCancer ,
podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avaliados, PSO-WD,
GCPSO-WD e Rprop obtiveram os melhores resultados, com desempenhos estatisticamente
não-diferentes entre si.

A partir da Tabela 3.11 de resultados dos testes de hipótese para a base de dadosDiabetes ,
podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avaliados, o GCPSO-
WD obteve os melhores resultados mas foi não-diferente em relação a PSO, PSO-WD e GCPSO.

E finalmente, a partir da Tabela 3.12 de resultados dos testes de hipótese para a base de
dadosHeart , podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos avalia-
dos, PSO-WD e GCPSO-WD obtiveram os melhores resultados mas foram equivalentes entre
si.

Com base nos testes finais apresentados nas Tabelas 3.10, 3.11 e 3.12, e utilizando o critério
da regularidade de resultados podemos afirmar que PSO-WD e GCPSO-WD obtiveram o me-
lhor desempenho geral para as três bases de dados analisadas nesta parte dos experimentos,
superando na maioria dos casos o algoritmo específico Rprop, o que representa uma melhoria
significativa no treinamento de redes neurais MLP. A utilização da técnica de decaimento de
pesos, tal como descrita aqui, não é conhecida pelo menos para os algoritmos baseados na
Otimização por Enxames de Partículas, e os resultados apresentados evidenciam que o uso
desta heurística é válido à melhoria do controle de generalização de redes MLP treinadas por
algoritmos de busca global tais como o PSO e variações.
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Tabela 3.12 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda para abase de
dadosHeart com o uso da técnica de decaimento de pesos, onde são apresentados apenas os casos
em que a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com
95% de nível de confiança

Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
PSO CPSO-Sk -4,485262
GCPSO CPSO-Sk -4,948865
CPSO-Sk-WD CPSO-Sk -4,321449
Rprop CPSO-Sk -3,675831
GCPSO-WD PSO -3,569756
GCPSO-WD GCPSO -3,898833
GCPSO-WD CPSO-Sk -8,582386
GCPSO-WD CPSO-Sk-WD -3,894390
GCPSO-WD Rprop -4,661308
PSO-WD PSO -2,280314
PSO-WD GCPSO -2,452975
PSO-WD CPSO-Sk -7,126208
PSO-WD CPSO-Sk-WD -2,570380
PSO-WD Rprop -3,303790

3.6.3 Comparação das Duas Técnicas

Para comparar as duas técnicas de controle de generalização utilizadas realizamos testes de
hipótese com os algoritmos que obtiveram os melhores resultados finais citados nas Subseções
3.6.1 e 3.6.2: GCPSO-GL5, PSO-WD e GCPSO-WD.

Nas Figuras 3.4(a), 3.4(b) e 3.4(c) apresentamos os gráficos em caixa para as bases de
dadosCancer , Diabetes e Heart , respectivamente. Por estas figuras podemos consta-
tar que: PSO-WD e GCPSO-GL5 obtiveram o melhor desempenho dos três comparados para
a baseCancer , com o PSO-WD apresentando uma maior tendência a resultados melhores;
GCPSO-WD foi levemente melhor que os outros dois para a base de dadosDiabetes ; e
PSO-WD e GCPSO-WD obtiveram o melhor desempenho para a baseHeart , com o GCPSO-
WD apresentando os melhores resultados observados.

A partir dos testes de hipótese realizados entre os três algoritmos citados acima para as três
bases utilizadas, podemos afirmar com 95% de grau de confiança que os algoritmos PSO-WD
e GCPSO-WD foram consideravelmente melhores que o GCPSO-GL5 para a base de dados
Diabetes , com valores críticos para a variávelt destudentiguais a -4,428056 e -5,850778,
respectivamente. Para as outras duas bases os desempenhos dos três algoritmos foram estatisti-
camente similares.

Estes resultados não invalidam o melhor desempenho geral obtido pelo decaimento de pe-
sos em relação ao critério de paradaGL5, principalmente se considerarmos que a base de dados
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Diabetes é a mais complexa dentre as utilizadas. Porém, não podemos afirmar com signi-
ficância estatística que a primeira técnica é melhor em todos os casos que a última. Por este
motivo, na metodologia de otimização de arquiteturas descrita no Capítulo 4 utilizaremos os
três algoritmos aqui comparados para realizar otimização parcial de pesos.
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Figura 3.4 Gráfico em caixa (Boxplot) do erro percentual (CEP) cometido pelos algoritmos GCPSO-
GL5, PSO-WD e GCPSO-WD

Na Tabela 3.13, são apresentados os resultados médios obtidos por alguns trabalhos encon-
trados na literatura e pelos algoritmos que apresentaram os melhores desempenhos de classi-
ficação nesta parte do projeto. Os nomes GA-BP, GA-LM, ACO-BP e ACO-LM se referem
a algoritmos bio-inspirados de busca global (GA e ACO) hibridizados com operadores locais
de treinamento. No caso, os operadores utilizados foram os algoritmos Levenberg-Marquardt
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Tabela 3.13 Média e desvio padrão doCEP para cada algoritmo encontrado na literatura empregado a
cada uma das bases de dados.

Cancer Diabetes Heart
GA [AC04] 16,7600 (6,1500) 36,4600 (0,0000) 41,5000 (14,6800)
GA-BP [AC04] 1,4300 (4,8700) 36,3600 (0,0000) 54,3000 (20,0300)
GA-LM [AC04] 0,0200 (0,1100) 28,2900 (1,1500) 22,6600 (0,8200)
ACO [BS05] 2,3900 (1,1500) 25,8200 (2,5900) 21,5900 (1,1400)
ACO-BP [BS05] 2,1400 (0,0900) 23,8000 (1,7300) 18,2900 (1,0000)
ACO-LM [BS05] 2,0800 (0,6800) 24,2600 (1,4000) 16,5300 (1,3700)
PSO-GL5 3,5429 (1,1822) 24,6875 (2,3455) 20,5478 (2,3795)
PSO-WD 3,4400 (1,4251) 23,7083 (2,6068) 17,9044 (2,1080)
GCPSO-WD 3,8057 (1,0636) 22,6771 (2,5668) 17,3565 (1,9635)

(LM) e Backpropagation(BP), os quais são aplicados a todos os indivíduos das populações
por um pequeno número de iterações. Nestes trabalhos citados foram executados 30 experi-
mentos para cada algoritmo aplicado a cada base de dados, ao contrário dos experimentos aqui
realizados que utilizaram 50 execuções por algoritmo por base de dados.

Ao comparar os resultados obtidos pelos algoritmos desenvolvidos nesta parte do projeto
com os obtidos por outros trabalhos encontrados na literatura para as mesmas bases de dados,
constatamos que os algoritmos GCPSO-GL5, PSO-WD e GCPSO-WD obtiveram desempenho
médio satisfatório, em alguns casos melhor que os demais trabalhos.

3.7 Conclusão

Neste capítulo, apresentamos uma visão dos principais aspectos relativos ao uso da otimização
por enxame de partículas no ajuste dos pesos (treinamento) de redes neurais MLP, tais como a
representação das soluções e maneiras de avaliá-las guiando a busca por melhores resultados
no espaço de soluções.

Apresentamos também duas técnicas de controle de generalização bastante utilizadas em
algoritmos locais de treinamento tais comoBackpropagatione Rprop, o critério de parada
antecipadaGL5 e a técnica de decaimento de pesos, descrevendo como aplicá-las no algoritmo
PSO e variações.

Nos experimentos realizados nesta parte do projeto, comparamos a influência das duas téc-
nicas de controle de generalização no desempenho geral dos algoritmos PSO. Os resultados
mostraram que o decaimento de pesos foi mais efetivo na melhoria dos resultados que o critério
GL5. Porém, realizando testes de hipótese nos algoritmos que ofereceram os melhores resulta-
dos (GCPSO-GL5, PSO-WD e GCPSO-WD) constatamos que as versões com decaimento de
pesos foram estatisticamente melhores que a versão com critérioGL5 apenas na base de dados
Diabetes , a mais complexa. Por esta razão utilizaremos os três algoritmos na metodologia
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de otimização de pesos e arquiteturas a ser descrita no Capítulo 4.

Resultados preliminares desta parte do projeto encontram-se publicadas em [CL06a], [CL06b]
e [CL06c].



CAPÍTULO 4

PSO para o Ajuste Simultâneo de
Pesos e Arquiteturas

4.1 Introdução

O processo de treinamento de redes neurais MLP para problemas de classificação de padrões,
uma aplicação do aprendizado supervisionado de máquinas, consiste de dois passos: o primeiro
é a seleção de uma arquitetura apropriada ao problema, e o segundo é o ajuste dos pesos da rede
correspondentes à arquitetura escolhida de acordo com algum algoritmo de treinamento.

A definição da arquitetura de uma rede MLP consiste da escolha do número de camadas in-
termediárias (pelo menos uma) a ser utilizado e, para cada camada intermediária, o número de
unidades escondidas correspondente. O papel exercido por cada camada intermediária no fun-
cionamento geral das redes MLP é descrito em maiores detalhes no Apêndice A. É a quantidade
de unidades escondidas, de entrada e de saída que determinará o número de pesos sinápticos da
rede, correspondendo à quantidade de parâmetros livres do modelo.

Quando a rede tem mais parâmetros livres que o necessário para resolver um problema,
pode ocorrer o que é conhecido como super-ajuste (overfitting) aos dados de treinamento, si-
tuação na qual a rede "memoriza"os dados utilizados no treinamento e produz altas taxas de
erro quando apresentada a dados desconhecidos (pouca generalização). Outra situação igual-
mente indesejada é o sub-ajuste (underfitting) aos dados de treinamento, ocorrendo sempre que
a rede possui menos pesos que o necessário para lidar com um dado problema. Neste caso, a
rede aprende apenas parte das características presentes no conjunto de treinamento, cometendo
muitos erros para os demais dados.

Uma arquitetura adequada para redes neurais não deve ser simples demais para evitar o
ajuste a apenas parte dos dados de treinamento (viés), nem complexa além do suficiente para
evitar o super-ajuste aos dados de treinamento (variância). Este é um famoso problema para
modelos de aprendizado de máquina conhecido como dilema viés-variância [GBD92]. O dese-
jado é obter um modelo de aprendizado com baixos viés e variância.

A estimativa do número ideal de parâmetros livres para uma rede MLP é uma tarefa com-
plexa que requer conhecimento prévio do problema em questão [BCL03]. Nem sempre tal co-
nhecimento está disponível o que faz com que a arquitetura das redes seja geralmente escolhida
por meio de tentativa e erro. Outra alternativa é a utilização de alguma técnica de otimização
global, a exemplo de algoritmos genéticos [ES03], para buscar no espaço de topologias de redes

40
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MLP por uma configuração que possua uma taxa de erro de treinamento aceitável (baixo viés)
e que não apresente alta variância ao lidar com dados desconhecidos (super-ajuste ao conjunto
de treinamento).

Neste capítulo, apresentaremos uma metodologia automática para otimização de arquite-
turas e treinamento de redes neurais MLP totalmente baseada no PSO combinada a técnicas
de controle de generalização utilizadas em algoritmos específicos de treinamento. A metodo-
logia aqui apresentada utiliza os resultados obtidos no Capítulo 3 e os estende para realizar
duas buscas simultâneas: pelo número de unidades escondidas da única camada intermediária
considerada e pelos pesos sinápticos correspondentes a cada arquitetura avaliada.

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 4.2, são apresentados os aspectos
gerais da utilização do PSO para o ajuste simultâneo de pesos e arquiteturas de redes neurais
MLP. Na Seção 4.3, são detalhados os experimentos realizados com as mesmas bases de da-
dos utilizadas no Capítulo 3 e descritas na Seção 3.5.1; e, na Seção 4.4, são apresentados os
resultados obtidos. Por fim, na Seção 4.5, apresentamos algumas considerações finais sobre a
metodologia descrita.

4.2 Otimização de Pesos e Arquiteturas com PSO

Assim como o ajuste de pesos de redes neurais MLP de arquitetura fixa pode ser reformulado
como um problema de otimização numérica, como visto em maiores detalhes no Capítulo 3,
também o pode a otimização de arquiteturas de redes MLP. Uma abordagem bastante utilizada
é o desenvolvimento de um processo alternado de busca por arquiteturas, e para uma dada
arquitetura, a busca por pesos sinápticos.

Esta abordagem foi inicialmente sugerida por Yao em [Yao99], onde, além de pesos e ar-
quiteturas, outros aspectos importantes das redes neurais MLP são otimizados através de algo-
ritmos genéticos. Em [CPK05], outras técnicas utilizando GA para otimizar vários parâmetros
de redes neurais MLP são comparadas. Em [ZS00], Zhang e Shao apresentam com poucos de-
talhes uma metodologia semelhante porém toda baseada em PSO, onde uma parte do sistema
envolve a otimização do número de unidades escondidas da camada escondida da rede através
de um enxame de partículas pertencentes ao domínio dos naturais, enquanto que a outra parte
utiliza o PSO padrão (domínio dos reais) para ajustar os pesos sinápticos relativos a cada arqui-
tetura (partícula) do primeiro enxame. Esses dois processos são repetidos alternadamente por
um número de iterações.

Para avaliar o desempenho das partículas de cada um dos dois enxames (PSO-Arquiteturas
e PSO-Pesos) são utilizadas partições diferentes dos dados disponíveis. A partição de trei-
namento (50% dos dados) é utilizada no PSO-Pesos para ajustar os pesos das arquiteturas; a
partição de validação (25% dos dados) é utilizada no PSO-Arquiteturas para avaliar as arqui-
teturas; e os 25% restantes dos dados (partição de teste) são empregados no final do processo
para testar o desempenho da melhor rede encontrada.
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Destacamos que as três partições são disjuntas, ou seja, não possuem elementos em comum.
Esta abordagem busca principalmente ajustar o tamanho das arquiteturas de forma a aumentar
o poder de generalização e diminuir a variância do modelo. Isto é feito a partir da utilização de
dados de validação desconhecidos para avaliar a qualidade de arquiteturas compostas por pesos
sinápticos ajustados para os dados de treinamento.

O algoritmo desenvolvido neste trabalho se baseou na metodologia sugerida por Zhang e
Shao [ZS00], porém emprega no sub-processo de ajuste de pesos os algoritmos GCPSO-GL5,
PSO-WD e GCPSO-WD, que obtiveram os melhores resultados nos experimentos descritos no
Capítulo 3 para o ajuste dos pesos de redes MLP. Nas subseções 4.2.1 e 4.2.2, a seguir, são des-
critos em maiores detalhes, respectivamente, as estruturas de dados utilizadas na representação
de soluções e o algoritmo desenvolvido neste projeto.

4.2.1 Representação das Soluções

Como dito anteriormente, foram utilizados dois enxames de partículas na metodologia desen-
volvida para otimização de pesos e arquiteturas de redes neurais do tipo MLP, um enxame
para a busca por arquiteturas capazes de generalizar corretamente os dados de validação (PSO-
Arquiteturas) e outro enxame para realizar a busca por pesos sinápticos para uma dada arquite-
tura levando em consideração o erro cometido para os dados de treinamento (PSO-Pesos).

O enxame de partículas que realiza a busca por pesos sinápticos não difere em nada da
abordagem apresentada no Capítulo 3 e portanto utiliza o mesmo tipo de representação de
soluções descrito na Seção 3.2.1, ou seja, os vetores de reais onde cada componente representa
um peso sináptico da rede MLP.

Por sua vez, o PSO que realiza a busca unidimensional por arquiteturas representa suas
partículas através de uma estrutura de dados especial. Nela são armazenados um número natural
representando o número de unidades escondidas da única camada escondida considerada, além
de um vetor de reais para armazenar o conjunto dos melhores pesos sinápticos encontrados até
então pelo PSO-Pesos para a arquitetura em questão.

Na Figura 4.1, temos o esquema de representação de arquiteturas de redes MLP utilizado
nas partículas do PSO-Arquiteturas, ondex ∈ N é a posição atual no espaço de arquiteturas
(número de unidades escondidas),v ∈ R é a velocidade atual da partícula,y ∈ N é a melhor
posição encontrada até o momento no espaço de arquiteturas, enet∈ Rn é o vetor composto
pelos melhores pesos sinápticos encontrados até então para esta partícula. A dimensãon do
vetornet é calculada a partir da eq. (3.1) substituindoH pelox (posição da partícula). O vetor
neté atualizado pelo resultado final do PSO-Pesos ao término de uma execução do mesmo para
a partícula-arquitetura em questão.
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Figura 4.1 Esquema da representação das partículas utilizadas na otimização de arquiteturas de redes
neurais MLP

4.2.2 Algoritmo PSO-PSO

O processo de otimização simultânea desenvolvido neste trabalho consiste da execução enca-
deada de dois algoritmos PSO, um para a busca por arquiteturas com base no erro de validação
(PSO-Arquiteturas) e outro para a busca por pesos sinápticos com base no erro de treinamento.
Para cada arquitetura considerada, é realizada uma busca por pesos (PSO-Pesos), onde uma das
sub-partículas é inicializada com o melhor vetor de pesos encontrado até então (vetornet). Ao
final deste sub-processo, o melhor vetor encontrado será armazenado de volta na partícula que
representa a arquitetura em questão.

Algoritmo 3 Algoritmo PSO para otimização simultânea de pesos e arquiteturas
1: iniciar aleatoriamente a população de arquiteturasA
2: repita
3: para cada partículaAi da populaçãoA faça
4: iniciar PSOPi

5: inserirAi .net emPi

6: executarPi por t iterações
7: Ai .net= Pi .ŷ
8: avaliar f (Ai .net) para conjunto de validação
9: fim para

10: para cada partículaAi da populaçãoA faça
11: atualizar posição e velocidade deAi de acordo com as eqs. (2.1) e (2.2)
12: atualizarAi .net para a nova arquitetura representada porAi

13: fim para
14: atécritério de parada ser satisfeito

A metodologia desenvolvida neste trabalho é apresentada de forma sucinta no Algoritmo 3.
A seguir alguns pontos importantes do algoritmo desenvolvido são melhor discutidos:
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• (linha 1) após escolher um número máximo de unidades escondidasHmax, marquiteturas
são sorteadas aleatoriamente no intervalo[1,Hmax];

• (linha 4) todas as partículas do PSOPi possuem a mesma dimensão de acordo comAi .x
e são inicializadas aleatoriamente;

• (linha 4) no lugar do algoritmo PSO, pode-se utilizar alguma variação do mesmo ou então
um algoritmo específico de treinamento de redes neurais (busca local);

• (linha 5) uma das partículas dePi é inicializada com os valores do vetorAi .netpara auxi-
liar a busca por pesos melhores a partir de um bom resultado encontrado anteriormente;

• (linha 6) as partículas do PSOPi são otimizadas com base no erro de treinamento por um
pequeno número de iterações (normalmente, 100 iterações);

• (linha 7) após o término do ajuste de pesos, o melhor vetor encontrado substituirá o
componentenet da partículaAi ;

• (linha 8) o melhor vetor de pesos encontrado no sub-processo de treinamento é utilizado
para avaliar a arquiteturaAi tendo como base o erro de validação;

• (linha 11) após avaliar todas as partículas representando arquiteturas, as mesmas são
atualizadas utilizando as equações padrão do PSO;

• (linha 12) após atualizar a arquitetura de uma partícula, o vetor de pesos sinápticos da
mesma deve ser redimensionado para refletir a nova arquitetura. Caso a nova arquitetura
seja menor que a anterior, alguns pesos serão descartados, caso seja maior, alguns pesos
nulos serão inseridos no vetornet.

O sistema PSO-PSO aqui descrito se trata de um processo bem mais lento que os algoritmos
utilizados apenas para o ajuste de pesos de redes MLP com arquitetura fixa. Desta forma, o
número de partículas do PSO-Arquiteturas, o número de iterações do PSO-Pesos e o número
de iterações do PSO-Arquiteturas devem ser escolhidos com parcimônia. Uma opção inicial
baseada nos experimentos realizados seria: 20-100-15.

4.3 Experimentos

Nos experimentos realizados com a metodologia proposta de otimização simultânea de pesos
e arquiteturas foram comparados os desempenhos dos algoritmos GCPSO-GL5, PSO-WD e
GCPSO-WD no sub-processo de ajuste de pesos. A nomenclatura adotada para os algoritmos
analisados foi PSO-GCPSO:GL5, PSO-PSO:WD e PSO-GCPSO:WD, onde em PSO-X, PSO é
o algoritmo empregado no ajuste de arquiteturas e X é o algoritmo empregado no sub-processo
de ajuste de pesos.
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Foram utilizadas nos experimentos as bases de dados da área médicaCancer , Diabetes
e Heart , retiradas do repositório UCI de problemas de aprendizado de máquinas. Maiores
detalhes sobre as mesmas são fornecidos na sub-seção 3.5.1. Assim como as bases de dados de
problemas de classificação de padrões, a metodologia de comparação estatística de algoritmos
é a mesma utilizada nos experimentos apresentados no Capítulo 3 e descrita brevemente na
subseção 3.5.3.

O número máximo de unidades escondidas na única camada escondida considerada foi 12
para todas as bases de dados avaliadas. Este valor representa o dobro do número encontrado
em outros trabalhos [BS05, AC04] que envolvem treinamento de redes MLP para estas bases.
Assim, foram empregadas apenas redes neurais MLP com uma camada escondida, utilizando
o critério de classificaçãowinner-takes-allou "o vencedor leva tudo"[Pre94] para um padrão
submetido à rede. A partir deste critério o neurônio da camada de saída que apresentar a
mais alta ativação será o vencedor, determinando a classe vencedora correspondente, que será
atribuída ao padrão apresentado à rede.

Os parâmetros dos algoritmos PSO são descritos na Tabela 4.1, onde PSO-X é o algoritmo
utilizado para ajustar arquiteturas de redes MLP; e PSO:WD, GCPSO:WD e GCPSO:GL5 são
os algoritmos utilizados no sub-processo de otimização de pesos sinápticos.

4.4 Resultados

Os resultados finais dos experimentos com os algoritmos PSO-GCPSO:GL5, PSO-PSO:WD e
PSO-GCPSO:WD são apresentados na Tabela 4.2 na qual foram reportadas as médias e desvios
padrões do erro percentual de classificação (CEP) para cada algoritmo e cada uma das bases
de dados. As menores médias foram destacadas em negrito. Os tempos médios de execução
em segundos para cada algoritmo aplicado às bases de dados consideradas são apresentados na
Tabela 4.3.

Observando as médias dos resultados isoladamente (Tabela 4.2) podemos dizer que: PSO-
PSO:WD foi o melhor algoritmo para todas as bases de dados avaliadas, seguido de perto do
algoritmo PSO-GCPSO:WD. Isso é mais um indício de que a heurística de decaimento de pesos
possui uma influência positiva na melhoria do poder de generalização de redes MLP otimizadas
por métodos de busca global.

A partir da Tabela 4.3 podemos ver a grande diferença entre os tempos médios de execução
dos algoritmos PSO-PSO, voltados à otimização de pesos e arquiteturas, e os algoritmos PSO
de treinamento desenvolvidos no Capítulo 3. Esta diferença se deve ao fato destes últimos
ajustarem apenas os pesos de redes MLP enquanto os algoritmos PSO-PSO mantém uma po-
pulação de arquiteturas e, para cada uma delas, uma população de conjunto de pesos sinápticos.

Com base apenas nos gráficos das Figuras 4.2(a), 4.2(b) e 4.2(c), podemos constatar que:
todos os algoritmos obtiveram desempenho muito parecido para a base de dadosCancer ;
PSO-GCPSO:WD e PSO-PSO:WD obtiveram desempenho parecido para a baseDiabetes ,
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Tabela 4.1 Parâmetros dos algoritmos PSO

Algoritmo Descrição Parâmetro
PSO-X tamanho do enxame (s) 20

critério de parada 15 iterações
métrica de qualidade das MLPs (f (.)) NMSE de validação

limites do espaço de busca (xmax) [1,12]
fatores de aceleração (c1 ec2) 1,4960

fator de inércia (w) 0,7298
PSO:WD tamanho do enxame (s) 30

critério de parada 100 iterações
métrica de qualidade das MLPs (f (.)) NMSE de treinamento

limites do espaço de busca (xmax) [−2,0,2,0]
fatores de aceleração (c1 ec2) 1,4960

fator de inércia (w) 0,7298
GCPSO:WD tamanho do enxame (s) 30

critério de parada 100 iterações
métrica de qualidade das MLPs (f (.)) NMSE de treinamento

limites do espaço de busca (xmax) [−2,0,2,0]
fatores de aceleração (c1 ec2) 1,4960

fator de inércia (w) 0,7298
ρ inicial (ρ(1)) 1,0

limiares iniciais de sucesso e falha (sc(1) e fc) 5
GCPSO:GL5 tamanho do enxame (s) 30

critério de parada comGL5 100 iterações ouGL5
métrica de qualidade das MLPs (f (.)) NMSE de treinamento

limites do espaço de busca (xmax) [−2,0,2,0]
fatores de aceleração (c1 ec2) 1,4960

fator de inércia (w) 0,7298
ρ inicial (ρ(1)) 1,0

limiares iniciais de sucesso e falha (sc(1) e fc) 5
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Figura 4.2 Gráfico em caixa (Boxplot) do erro percentual (CEP) cometido pelos algoritmos PSO-PSO
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Tabela 4.2 Média e desvio padrão doCEP para cada algoritmo empregado a cada uma das bases de
dados. A melhor média obtida para cada problema está indicada em negrito.

Cancer Diabetes Heart
PSO-GCPSO:GL5 4,7543 (4,4269) 24,9063 (3,5289) 19,3826 (2,2677)
PSO-PSO:WD 4,1371 (1,5056) 23,5417 (3,1595) 18,0957 (3,0570)
PSO-GCPSO:WD 4,5600 (1,4613) 23,6042 (3,0126) 18,1565 (2,3114)

Tabela 4.3 Média e desvio padrão dostempos em segundospara cada algoritmo empregado a cada
uma das bases de dados.

Cancer Diabetes Heart
PSO-GCPSO:GL5 642,6400 (206,2745) 857,0600 (241,4025) 1212,6000 (367,7648)
PSO-PSO:WD 807,1400 (197,8394) 916,5800 (238,2049) 1332,9000 (350,3960)
PSO-GCPSO:WD 774,3600 (176,3025) 871,1600 (237,1906) 1368,4000 (325,6143)

com o PSO-PSO:WD apresentando a menor variância de resultados (distância inter-quartil); e
para a base de dadosHeart PSO-GCPSO:WD e PSO-PSO:WD obtiveram desempenho médio
semelhante, com o PSO-PSO:WD apresentando uma maior tendência a resultados melhores, e
PSO-GCPSO:GL5, a menor variância.

Tabela 4.4 Resultados dos testest de studentbilateral seguido de unilateral à esquerda, onde são apre-
sentados apenas os casos em que a média do Algoritmo 1 é consideravelmente menor que a média do
Algoritmo 2 (µ1 < µ2) com 95% de nível de confiança

Base de Dados Algoritmo 1 ( µ1) Algoritmo 2 ( µ2) Valor t Obtido
Cancer - - -
Diabetes PSO-PSO:WD PSO-GCPSO:GL5 -2,016623
Heart PSO-GCPSO:WD PSO-GCPSO:GL5 -2,650515
Heart PSO-PSO:WD PSO-GCPSO:GL5 -2,366819

A partir da Tabela 4.4 de resultados dos testes de hipótese para as base de dadosCancer ,
Diabetes eHeart , podemos afirmar com 95% de grau de confiança que entre os algoritmos
avaliados, PSO-PSO:WD e PSO-GCPSO:WD obtiveram os melhores desempenhos para as ba-
ses de dados mais difíceis, sendo estatisticamente não-diferentes entre si. Especificamente para
a base de dadosCancer , os três algoritmos implementados apresentaram resultados estatisti-
camente equivalentes.

Com base nos testes finais apresentados podemos dizer mais uma vez que a utilização da
técnica de decaimento de pesos na Otimização por Enxames de Partículas apresentou melhoria
do controle de generalização em relação às outras abordagens avaliadas. Com relação à técnica
completa de otimização de pesos e arquiteturas, constatamos que apesar de a mesma ficar
abaixo dos resultados obtidos no Capítulo 3, onde apenas os pesos eram otimizados, pode-
se dizer que o desempenho apresentado ficou entre os conhecidos para outras técnicas com
o mesmo objetivo. Do ponto de vista prático, acreditamos que a metodologia desenvolvida
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necessita ainda de melhoramentos para sofrer menos com a mudança de contexto (busca por
pesos e por arquiteturas) e produzir redes MLP com níveis adequados de generalização.

Na Tabela 4.5, são apresentados os resultados médios para o erro percentual de classifi-
cação cometido por outros trabalhos encontrados na literatura envolvendo otimização de pesos
e arquiteturas ou pesos e número de conexões. A partir da mesma podemos concluir que a
metodologia apresentada neste trabalho não obtém os melhores desempenhos conhecidos para
estes problemas porém se situa entre os resultados obtidos por técnicas bastante estudadas e
empregadas em problemas de classificação de padrões, representando uma alternativa válida
aos mesmos.

Em [YL97] a técnica de programação evolucionária é utilizada para otimizar pesos iniciais,
arquiteturas, escolha de funções de ativação dentre outros parâmetros importantes de redes
neurais MLP. Em [CPK05] e [LYZ06], GA, TS, SA e a Metodologia Yamazaki são empregados
na otimização dos pesos e da configuração de conexões de redes neurais MLP de arquitetura
fixa. A metodologia Yamazaki combina as vantagens do SA com as do TS. Em [GPOBHM06]
uma versão modificada de GA é utilizada para otimizar pesos e arquiteturas de redes neurais.
Nesta versão, o operador de recombinação genético atua trocando neurônios inteiros das redes
MLP envolvidas.

Tabela 4.5 Média e desvio padrão do erro percentual de classificação (CEP) dos algoritmos analisados
aqui comparados a outros trabalhos utilizando as mesmas bases de dados para avaliar a otimização de
pesos e arquiteturas ou pesos e número de conexões.

Cancer Diabetes Heart
PSO-GCPSO:GL5 4,7543 (4,4269) 24,9063 (3,5289) 19,3826 (2,2677)
PSO-PSO:WD 4,1371 (1,5056) 23,5417 (3,1595) 18,0957 (3,0570)
PSO-GCPSO:WD 4,5600 (1,4613) 23,6042 (3,0126) 18,1565 (2,3114)
Programação 1,3760 (0,9380) 22,3790 (0,0140) 16,7650 (2,0290)
Evolucionária [YL97]
GA (Mat. de Conexões) 3,2300 (1,1000) 24,5600 (1,6500) 23,2200 (7,8700)
[CPK05]
GA (Recomb. de Neurônios)9,3100 (4,4000) 21,4200 (2,1900) 14,9000 (2,7800)
[GPOBHM06]
TS [LYZ06] - (-) 27,4045 (-) - (-)
SA [LYZ06] - (-) 27,1562 (-) - (-)
Metodologia Yamazaki - (-) 25,8767 (-) - (-)
(TS+SA)[LYZ06]

Na Tabela 4.6, são reportadas as médias dos números finais de unidades escondidas encon-
trados pelos algoritmos PSO-PSO para cada uma das bases de dados avaliadas. A partir desta
tabela vemos que as médias ficaram próximas entre si, além de terem apresentado variância
significativa. Isto revela a dificuldade de combinar os dois contextos diferentes das buscas por
pesos sinápticos e arquiteturas, onde o desempenho do segundo contexto (PSO-Arquiteturas)
está amplamente ligado aos resultados obtidos no primeiro (PSO-Pesos). O ideal portanto seria
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a execução destas duas tarefas em um único processo, o que para o PSO seria extremamente
complexo uma vez que todas as partículas do enxame necessitam ter a mesma dimensão para
fins de comparação.

Tabela 4.6 Média e desvio padrão do número final de unidades escondidas encontrado por cada algo-
ritmo para cada uma das bases de dados.

Cancer Diabetes Heart
PSO-GCPSO:GL5 6,1000 (4,5142) 7,0200 (3,9201) 7,6000 (3,9693)
PSO-GCPSO:WD 7,1400 (3,8012) 8,2000 (3,6812) 8,3400 (3,9466)
PSO-PSO:WD 7,4600 (3,9342) 8,7400 (3,6073) 7,8600 (4,1008)

Os menores percentuais de erro de classificação (CEP) obtidos para as bases de dados
Cancer , Diabetes e Heart foram, respectivamente: 0,571429% pelo algoritmo PSO-
PSO:WD utilizando 4 unidades escondidas, 16,6667% pelo algoritmo PSO-GCPSO:WD uti-
lizando 4 unidades escondidas, e 12,1739% também pelo algoritmo PSO-GCPSO:WD porém
utilizando 5 unidades escondidas. Estes resultados sugerem valores ótimos para o número de
unidades escondidas da camada intermediária de redes MLPs aplicadas a estas bases de dados,
levando em consideração um maior controle de generalização.

4.5 Conclusão

Neste capítulo apresentamos uma metodologia de otimização de pesos e arquiteturas de re-
des neurais MLP totalmente baseada no algoritmo PSO e em variações. Esta metodologia foi
inspirada em um processo semelhante brevemente descrito em [ZS00], onde dois algoritmos
PSO são utilizados alternadamente na otimização de arquiteturas (PSO-Arquiteturas) e na oti-
mização parcial dos pesos sinápticos (PSO-Pesos) referentes a cada uma das arquiteturas do
primeiro algoritmo.

A partir dos resultados dos testes estatísticos realizados confirmamos a influência da técnica
de decaimento de pesos no aumento do controle de generalização das redes treinadas. Ainda
com base nos testes de hipótese realizados, os algoritmos PSO-PSO:WD e PSO-GCPSO:WD
obtiveram desempenhos semelhantes para as três bases de dados e representam uma alterna-
tiva dentre inúmeras técnicas existentes com o mesmo objetivo de otimizar pesos sinápticos e
arquiteturas de redes neurais MLP.

Uma melhoria considerável nesta técnica seria a fusão dos dois processos (PSO-Arquitetura
e PSO-Pesos) em um único PSO minimizando os efeitos da mudança de contexto (dados de
treinamento e dados de validação) sem contudo perder a simplicidade da solução adotada e
nem violar a regra da homogeneidade de dimensão entre as partículas do enxame. Outra possi-
bilidade interessante seria a otimização não apenas da arquitetura como também das possíveis
conexões entre unidades de camadas diferentes, o que se mostrou relevante para a generalização
das redes otimizadas em outros trabalhos [CPK05, LYZ06].
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Conclusões e Trabalhos Futuros

5.1 Conclusões

Este trabalho abordou um aspecto muito importante na utilização de redes neurais perceptron
de múltiplas camadas (MLP), o problema da otimização simultânea de arquiteturas e pesos
sinápticos visando obter redes neurais com maior poder de generalização. Em razão de várias
dificuldades reais pertencentes à definição de arquiteturas e pesos sinápticos, foi desenvolvida
uma metodologia para automatizar este processo fazendo uso de uma técnica de busca global
pouco investigada no tratamento deste problema: a otimização por enxame de partículas (PSO).

A metodologia desenvolvida neste trabalho consiste na aplicação de dois algoritmos PSOs,
um para a otimização de arquiteturas e outro para o ajuste dos pesos sinápticos de cada arquite-
tura gerada pelo primeiro PSO. Estes dois processos são intercalados por um número específico
de iterações.

O desenvolvimento desta metodologia se deu em duas fases: na primeira foram analisados
os desempenhos do algoritmo PSO e variações utilizando heurísticas específicas de controle de
generalização apenas no ajuste de pesos sinápticos de redes com arquitetura fixa; e na segunda
fase foram utilizados os algoritmos que obtiveram os melhores resultados da primeira fase na
elaboração da técnica PSO-PSO de ajuste simultâneo de pesos e arquiteturas, tal como citado
acima.

Os algoritmos avaliados na primeira fase do projeto (Capítulo 3) foram PSO padrão, PSO
com critérioGL5, PSO com decaimento de pesos, PSO cooperativo, PSO cooperativo com
critério GL5, PSO cooperativo com decaimento de pesos, PSO com convergência garantida,
PSO com convergência garantida com critérioGL5 e PSO com convergência garantida com
decaimento de pesos. Adicionalmente, implementamos o algoritmo específico de treinamento
Rprop, baseado no gradiente do erro cometido pela rede, para efeito de comparação com os
algoritmos avaliados.

A primeira constatação feita a partir dos experimentos realizados foi que os algoritmos
cooperativos, com ou sem as heurísticas de controle de generalização não obtiveram resultados
satisfatórios no ajuste de pesos sinápticos, além de possuírem maior complexidade de tempo e
espaço. Esses resultados contrastam com os obtidos para problemasbenchmarkde otimização
numérica. Isto é causado pela alta velocidade com a qual os PSOs cooperativos, com ou sem
critério de paradaGL5 e decaimento de pesos, minimizaram o erro de treinamento causando o

51
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super-ajuste das redes aos dados de treinamento.

Analisando os resultados dos algoritmos que utilizaram o critério de paradaGL5, vimos
que o mesmo não influenciou consistentemente as redes treinadas para a obtenção de redes
com maior desempenho de generalização. Esta forma inconsistente com a qual o critérioGL5
interferiu no desempenho dos PSOs é causado pela maneira irregular na qual se apresenta
o erro de validação para algoritmos de busca global. Ao contrário de buscas baseadas no
gradiente onde o erro de validação inicialmente decresce para depois aumentar gradativamente,
nos algoritmos PSO o erro de validação geralmente sofre quedas e subidas bruscas, dificultando
a determinação do ponto ideal para encerrar antecipadamente o algoritmo.

Ao contrário do critério de paradaGL5, a técnica de decaimento de pesos obteve resultados
mais consistentes na melhoria do desempenho dos algoritmos PSO avaliados. De acordo com
os experimentos, PSO-WD e GCPSO-WD obtiveram o melhor desempenho geral para as três
bases de dados analisadas, superando na maioria dos casos o algoritmo específico Rprop. Cons-
tatamos assim que o uso desta heurística é válido à melhoria do controle de generalização de
redes MLP treinadas por algoritmos de busca global tais como o PSO.

A metodologia desenvolvida na segunda fase deste trabalho se baseou na sugerida por
Zhang e Shao [ZS00], porém emprega no sub-processo de ajuste de pesos os algoritmos GCPSO-
GL5, PSO-WD e GCPSO-WD, que obtiveram os melhores resultados nos experimentos des-
critos no Capítulo 3 para o ajuste dos pesos de redes MLP. A partir dos resultados dos testes
estatísticos realizados confirmamos a influência da técnica de decaimento de pesos no aumento
do controle de generalização das redes treinadas. Constatamos ainda que os algoritmos PSO-
PSO:WD e PSO-GCPSO:WD obtiveram desempenhos semelhantes para as três bases de dados
e representam uma alternativa válida dentre inúmeras técnicas existentes com o mesmo objetivo
de otimizar pesos sinápticos e arquiteturas de redes MLP.

Portanto, neste trabalho foram analisados alguns aspectos importantes da otimização de
redes neurais MLP fazendo uso de uma técnica recente ainda pouco empregada nesta aplicação.
Vimos que o algoritmo PSO é uma alternativa eficaz tanto para o ajuste de pesos sinápticos
isoladamente quanto para a otimização simultânea de pesos e arquiteturas de redes MLP.

5.2 Trabalhos Futuros

Entre os principais tópicos possíveis de extensão em trabalhos futuros podemos citar:

• A fusão dos dois processos de otimização (arquiteturas e pesos) em um único PSO mini-
mizando os efeitos da mudança de contexto relativa à utilização dos dados de treinamento
para otimizar pesos e dados de validação para otimizar arquiteturas;

• A aplicação dos métodos descritos neste trabalho em outras bases de dados de problemas
de classificação de padrões, em problemas de regressão não-linear e em problemas de
previsão de séries temporais;
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• A utilização do PSO com outras topologias de comunicação a exemplo da Lbest que
apesar de ter convergência mais lenta, é capaz de realizar buscas com maior diversidade
de indivíduos. Atualmente, o método apresentado neste trabalho utiliza apenas o modelo
global de comunicação, o Gbest;

• A análise do método descrito no Capítulo 4 para otimizar redes neurais MLP com mais de
uma camada escondida na tentativa de obter modelos que implementam discriminantes
ou mapeamentos mais suaves e com maior poder de generalização. Neste caso é pre-
ciso definir cuidadosamente a métrica de avaliação das partículas para dar preferência a
soluções parcimoniosas e com baixos índices de erro;

• A ampliação do método descrito no Capítulo 4 para otimizar a escolha das funções de
ativação utilizadas em cada neurônio das redes neurais MLP avaliadas e a configuração
das possíveis conexões entre unidades de camadas diferentes;

• A modificação do método descrito no Capítulo 4 para a utilização de algoritmos locais de
treinamento de redes neurais MLP para a etapa do treinamento parcial, onde atualmente
redes de arquitetura fixa são rapidamente treinadas pelo PSO com Decaimento de Pesos.
É importante destacar que se não forem tomados alguns cuidados as redes sucessivamente
treinadas por algoritmos locais podem sofrer de super-ajuste aos dados de treinamento;

• A aplicação do método descrito no Capítulo 4 para o ajuste de outros modelos de redes
neurais como por exemplo redes MLP recorrentes e redes de funções de base radiais
(RBF) [Hay98].



APÊNDICE A

Introdução a Redes Neurais Perceptron de
Múltiplas Camadas

As Redes Neurais Artificiais (RNA) representam um modelo de processamento paralelamente
distribuído composto de unidades altamente conectadas que calculam funções simples, geral-
mente não-lineares e que têm a propensão de armazenar conhecimento experimental e torná-lo
disponível para o uso [Hay98]. RNAs possuem propriedades interessantes tais como: adap-
tabilidade, capacidade de aprendizado através de exemplos e habilidade de generalizar.

As unidades (neurônios) de uma rede neural são comumente distribuídas em camadas e
estão interligadas por meio de conexões geralmente unidirecionais às quais são associados
pesos utilizados para ponderar as entradas recebidas de cada unidade a elas conectadas. Tais
pesos armazenam o conhecimento representado na rede neural. O modelo de neurônio mais
conhecido é o de McCulloch e Pitts (MCP) [MP43] que representa o neurônio como uma
unidade dem entradas (x1,x2, ...,xm) ponderadas porm pesos sinápticos (w1,w2, ...,wm) e uma
saíday. A partir deste modelo foram propostos outros modelos nos quais a saída do neurônio é
a transformação, geralmente não-linear, da combinação linear das entradas do mesmo.

uk =
m

∑
j=1

x jwk j (A.1)

yk = ϕ(uk +bk) (A.2)

Na eq. (A.1) temos a combinação linear das entradasx j do neurôniok com os pesos sináp-
ticoswk j correspondentes. Na eq. (A.2) temos a aplicação de uma função de ativaçãoϕ(·) à
saída do combinador linearuk somado ao biasbk do neurônio, cujo efeito é o de aumentar ou
diminuir a entrada líquida da função de ativação dependendo se o mesmo é positivo ou negativo
[Hay98]. A variável de deslocamento linear (bk) do neurônio é independente da entrada rece-
bida pelo mesmo e permite que a função implementada pelo neurônio passe por outros pontos
além da origem (0,0). Combinando as duas equações anteriores temos a eq. (A.3) que descreve
o comportamento geral de um neurônio.

Entre as funções de ativação mais utilizadas, podemos destacar as funções sigmóide lo-
gística (eq. (A.4)) e tangente hiperbólica (eq. (A.5)). A opção por funções não-lineares sua-
ves é devido à possibilidade de poder derivá-las em qualquer ponto, característica essencial a
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métodos de aprendizado baseados no cálculo do gradiente do erro da rede, como é o caso do
Backpropagation.

yk = ϕ

(
m

∑
j=1

x jwk j +bk

)
(A.3)

ϕ(a) =
1

1+exp(−a)
(A.4)

ϕ(a) =
exp(a)−exp(−a)
exp(a)+exp(−a)

(A.5)

Dentre os modelos de redes neurais artificiais, um dos mais conhecidos e utilizados é o
Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) [Hay98]. As redes MLP são formadas por unidades
descritas pela eq. (A.3) dispostas em pelo menos uma camada intermediária e também na
camada de saída cujos pesos sofrem ajustes do algoritmo de treinamento. De uma forma geral,
a saída de cada unidade (neurônio) da camadai é conectada a todas as unidades da camada
posteriori +1.

Esta rede neural é uma extensão do modelo Perceptron de uma Camada, desenvolvido por
Frank Rosenblatt [Ros62], o primeiro a implementar o conceito de aprendizado supervisionado.
A grande limitação dos perceptrons de uma camada é a incapacidade de tratar problemas de
não-separabilidade linear devido à natureza linear da estrutura de separação gerada por este
modelo. Basicamente, ele consiste de um único neurônio com pesos sinápticos e bias ajustáveis
utilizando uma função de ativaçãoϕ(·) linear, a função identidade [Hay98]. Portanto é capaz
apenas de construir hiperplanos de separação no espaço de atributos dos dados de entrada.

Esta característica do perceptron de uma camada causou o quase completo desinteresse
pela área de redes neurais devido ao fato de a grande maioria dos problemas de separação de
padrões ser de natureza não-linear. Em meados da década de 1980 se tornou popular um algo-
ritmo de treinamento para perceptrons de múltiplas camadas chamadoError Back-propagation
(retropropagação de erro) [RHW86] que se baseia no gradiente descendente do erro cometido
pela rede MLP. Após a apresentação do algoritmoBackpropagationforam retomadas em sua
grande parte as pesquisas na área de redes neurais desativadas anteriormente. OBackpropaga-
tion e uma de suas variações, o Rprop, serão vistos em maiores detalhes, respectivamente, nas
seções A.1 e A.2.

A arquitetura de um perceptron de múltiplas camadas consiste de:

• uma camada de entrada: que não possui pesos ajustáveis e é definida pelo número de
componentesxi do espaço de entrada. Também conhecida como camada sensorial;

• uma camada de saída: com a quantidade de neurônios definida pelo número de compo-
nentesyi do espaço de saída que geralmente corresponde ao número de classes a serem
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Figura A.1 Arquitetura MLP

consideradas pelo discriminante. Cada neurônio da camada de saída possui pesos ajustá-
veis e função de ativação conforme a eq. (A.3);

• uma ou mais camadas intermediárias: também chamadas de escondidas ou ocultas. Pos-
suem número de unidades escondidashi j definido de forma empírica. São responsáveis
pela representação das não-linearidades existentes entre o conjunto de entradas e o con-
junto de saídas desejadas da rede MLP. Cada neurônio das camadas intermediárias é
chamado de unidade escondida ou oculta e possui funcionamento tal como descrito na
eq. (A.3).

Cada unidade escondidah1i da primeira camada intermediária traça uma superfície não-
linear binária de separação no espaço de entrada a partir de seu vetor de pesosw, do vetor de
entradax e de sua função de ativaçãoϕ(·). Cada unidadeh2i da segunda camada escondida
combina as superfícies de separação traçadas pela camada escondida anterior formando polígo-
nos de separação. As unidades da próxima camada escondida, quando existente, ou da camada
de saída, combinam estes polígonos criando estruturas de separação mais complexas a partir
de seus vetores de pesos e de suas funções de ativação. No caso de haver apenas uma camada
intermediária, são os neurônios da camada de saída que formarão polígonos de separação a
partir das estruturas binárias traçadas pela camada inferior.

É a partir da composição de estruturas de separação não-lineares formando estruturas de
separação mais complexas que as redes neurais MLP são capazes de resolver problemas de não-
separabilidade linear, sendo portanto mais poderosas que seu modelo predecessor, o Perceptron
de uma camada.
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A.1 Algoritmo de Treinamento Backpropagation

Um algoritmo de treinamento para redes MLP bastante utilizado é oBackpropagation[RHW86],
uma generalização do algoritmo do mínimo quadrado médio (LMS) [Hay98] utilizado para
treinar perceptrons de uma camada. Este algoritmo é baseado na regra de aprendizagem por
correção de erro.

Basicamente, o processo de treinamento consiste de duas fases: a fase de propagação do
vetor de entrada em direção à saída da rede, e a fase de retropropagação do erro cometido
pela rede, da camada de saída em direção à primeira camada intermediária. Durante a fase de
propagação os pesos da rede são todos fixos servindo para calcular a saída da rede. Durante a
fase de retropropagação os pesos são ajustados com o objetivo de aproximar a resposta da rede
à resposta desejada para aquele padrão.

O erro da redeEp para o padrãop é calculado a partir da eq. (A.6), ondeC é o número de
classes do problema,op

k é a resposta dak-ésima unidade de saída da rede para o padrãop, e
t p
k é a resposta desejada para ak-ésima unidade de saída da rede para o mesmo padrão. Para
simplificar o entendimento, deste ponto em diante referenciaremos um neurônio apenas pelo
seu índice interno à camada onde se encontra o mesmo, ao contrário da notação utilizada na
Figura A.1.

Ep =
1
2

C

∑
k=1

(t p
k −op

k)2 (A.6)

Desta forma os pesos da rede são ajustadas utilizando como base o gradiente descendente
do erro cometido pela mesma. É importante destacar que todas as unidades das redes MLP
possuem funções de ativação não-lineares e, mais importante ainda, diferenciáveis em qualquer
ponto.

Após a apresentação do padrão de entrada à rede é calculado o ajuste dos pesos∆wcom base
no gradiente descendente do erro de acordo com a eq. (A.7), ondeη é a taxa de aprendizado que
simplesmente indica a magnitude da alteração a ser feita no pesow. O uso do sinal negativo na
eq. (A.7) indica a descida do gradiente no espaço de pesos, ou seja, a busca por uma alteração
nos pesos que reduza o valor deEp.

∆w =−η
∂Ep

∂w
(A.7)

O caso mais simples para o cálculo da eq. (A.7) é quando o peso em questão pertence a
uma das unidades de saída, situação na qual o gradiente do erro é facilmente calculado através
de diferenciação por regra da cadeia, resultando na eq. (A.8). Nesta expressão:wk j é o peso
que conecta a unidadej da camada anterior à unidadek da camada de saída,ϕ ′(·) é a derivada
da função de ativação da unidadek, uk é a ativação da unidadek conforme descrito na eq. (A.1)
ey j é a saída da unidadej localizada na camada anterior.
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∆wk j = ηy jϕ
′(uk)(tk−ok) (A.8)

O caso mais complexo para o cálculo do∆w é quando o peso em questão conecta uma uni-
dade de entrada a uma unidade escondida, ou uma unidade oculta de uma camada intermediária
a outra unidade oculta da camada intermediária seguinte. Neste caso o peso em questão possui
influência no erro cometido pela rede, mas seu nível de interferência é ainda mais indireto. Esta
é a chave do problema da atribuição de crédito resolvido elegantemente através da propagação
para trás do erro da rede.

∆w ji = ηxiδ j (A.9)

δ j =


ϕ ′(u j)(t j −o j), se j é unidade de saída

ϕ ′(u j)
m

∑
k=1

wk jδk, se j é unidade escondida.
(A.10)

A variação de um peso da rede neural pode ser descrita de forma geral pela eq. (A.9), onde:
w ji é o peso sináptico que conecta a unidadei de uma camada à unidadej da camada seguinte,
xi é ao mesmo tempo saída da unidadei e entrada da unidadej ponderada pelo pesow ji , e δ j

corresponde ao gradiente local do erro da unidadej à qual pertence o pesow ji .

O gradiente local do neurônioj é igual ao produto da derivada de sua função de ativação
ϕ ′(u j) pelo erro cometido pelo mesmo. No caso mais simples, quandoj se refere a uma
unidade de saída, existe o valor da resposta desejada fazendo com que o cálculo do erro seja
direto. No caso dej se referir a uma unidade oculta, o erro cometido pela mesma deve ser
calculado recursivamente a partir dos gradientes locais das unidades às quaisj está conectado,
ponderados pelos pesos utilizados nestas conexões. Na eq. (A.10) o pesowk j está associado a
conexão que liga a unidadej à unidadek da camada seguinte,δk é o gradiente local da unidade
k, em é o número de unidades da camada posterior à camada onde se encontra a unidadej.

O Backpropagationpadrão é apresentado no Algoritmo 4 onde o critério de parada pode ser
um número pré-determinado de iterações ou um critério mais elaborado como oGL5 [Pre94],
visto na Seção 3.3. A inicialização dos pesos e do deslocamento linear (bias) da unidadej é ge-
ralmente feita através de uma distribuição uniforme no intervalo[−α j ,α j ], comα j = 1√

f an−in j
,

onde f an−in j é o número de unidades conectadas à unidadej. As principais limitações do al-
goritmo Backpropagationsão convergência lenta e, por se tratar de um algoritmo local, alta
probabilidade de ficar preso em mínimos locais, situação na qual o gradiente do erro se apro-
xima de zero.
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Algoritmo 4 Algoritmo Backpropagationpadrão
1: iniciar aleatoriamente os pesos e biases da rede
2: repita
3: para cada padrãop do conj. de treinamentofaça
4: apresentar padrãop à rede
5: para cada peso sináptico(i, j) da redefaça
6: calcular∆w ji

7: w ji = w ji +∆w ji

8: fim para
9: fim para

10: atécritério de parada ser satisfeito

A.2 Algoritmo de Treinamento Rprop

Uma das muitas variações do algoritmoBackpropagation, o algoritmo Rprop (Resilient Back-
propagation) [Rie94] possui o objetivo de acelerar a convergência do processo de treinamento
de redes neurais MLP.

Uma das grandes dificuldades na utilização do algoritmoBackpropagationé a escolha de
uma taxa de aprendizadoη apropriada. A taxa de aprendizado possui o papel de controlar a
magnitude do ajuste feito ao peso em cada passo do algoritmo. Quando é utilizado um valor
pequeno para oη são necessárias muitas iterações para o algoritmo convergir a um ponto ótimo.
No cenário oposto, a utilização de valores maiores fará com que o processo de treinamento sofra
com muitas oscilações, dificultando a obtenção de uma taxa de erro mais baixa.

Além da dificuldade na escolha de uma taxa de aprendizado apropriada, o algoritmoBack-
propagationsofre de estagnação em situações nas quais o gradiente do erro da rede está muito
próximo de zero. Isto ocorre geralmente, quando a rede se encontra em um ponto de mínimo
local ou em uma região plana da superfície do erro.

Para contornar estes problemas, o algoritmo Rprop utiliza apenas o sinal do gradiente do
erro para indicar a direção do ajuste a ser feito no peso, desconsiderando a magnitude do gra-
diente. O cálculo do tamanho do passo a ser dado para cada peso da rede é feito de forma
adaptativa buscando aumentar a convergência do algoritmo de aprendizado ao mesmo tempo
que evita a ocorrência de oscilações no mesmo.

O cálculo do ajuste∆wi j (t) a ser aplicado ao peso sinápticowi j na iteraçãot do algoritmo de
aprendizado é realizado após a apresentação de todo o conjunto de treinamento à rede neural. A
eq. (A.11) descreve a regra utilizada pelo algoritmo Rprop para determinar o ajuste dos pesos,
onde: ∂E(t)

∂wi j
é a soma dos gradientes dos erros cometidos pela rede em relação ao peso sináptico

wi j para cada um dos padrões de treinamento apresentados na iteraçãot, e ∆i j (t) representa o
tamanho do ajuste a ser aplicado ao peso correspondente.
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∆wi j (t) =


−∆i j (t), se ∂E(t)

∂wi j
> 0

+∆i j (t), se ∂E(t)
∂wi j

< 0

0, caso contrário.

(A.11)

O primeiro passo para a determinação do∆wi j (t) é o cálculo da magnitude∆i j (t) do ajuste
do pesowi j , descrito na eq. (A.12), onde: 0< η− < 1 e 1< η+ são os fatores de decresci-
mento e crescimento, respectivamente, aplicados à magnitude∆i j (t) do ajuste dos pesos para
controlar a convergência do algoritmo. Após a determinação da nova magnitude do ajuste do
peso, é realizada uma verificação para avaliar se o∆i j (t) está dentro dos limites superior e in-
ferior calculados para o algoritmo conforme as eqs. (A.13) e (A.14), onde:max(·, ·) e min(·, ·)
retornam, respectivamente, o maior e o menor valor dentre os dois parâmetros passados.

∆i j (t) =


η+×∆i j (t−1), se ∂E(t−1)

∂wi j
× ∂E(t)

∂wi j
> 0

η−×∆i j (t−1), se ∂E(t−1)
∂wi j

× ∂E(t)
∂wi j

< 0

∆i j (t−1), caso contrário.

(A.12)

∆i j (t) = min(∆i j (t),50) (A.13)

∆i j (t) = max(∆i j (t),1×10−6) (A.14)

O comportamento resultante das equações (A.11) e (A.12), descritas acima, pode ser enten-
dido em dois passos:

1. Cálculo da magnitude do ajuste (∆i j (t)):

(a) Sempre que o gradiente do erro muda de sinal podemos concluir que o último passo
foi grande demais ultrapassando um ponto de mínimo local. Nesta situação a ma-
gnitude do ajuste deve ser diminuída através do fatorη−.

(b) Caso o gradiente do erro retenha seu sinal, a magnitude do ajuste é aumentada atra-
vés do fator de crescimentoη+, acelerando a convergência do algoritmo até que o
mesmo ultrapasse um mínimo local, situação na qual ocorrerá uma desaceleração
no sentido de atingir o mínimo encontrado (situação(a)).

(c) Sempre que o gradiente do erro em relação a um peso muda de sinal na iteraçãot,
a magnitude do ajuste deste peso na iteraçãot +1 deve ser mantida constante. Tal
comportamento pode ser obtido fazendo com que o gradiente atual, a ser conside-
rado como gradiente anterior na próxima iteração, seja igual a zero (∂E(t−1)

∂wi j
= 0).

O objetivo desta regra é reiniciar a busca com uma nova taxa de convergência sem
sofrer a interferência do gradiente calculado na iteração anterior.
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2. Cálculo do ajuste do peso (∆wi j (t)):

(a) Sempre que existe uma tendência de crescimento do erro cometido pelo pesowi j

(sinal do gradiente do erro positivo), a magnitude do ajuste calculada através da eq.
(A.12) é aplicada ao peso utilizando o sentido oposto ao que vinha sendo empregado
até então.

(b) Sempre que existe uma tendência de decrescimento do erro cometido pelo pesowi j

(sinal do gradiente do erro negativo), a magnitude do ajuste calculada através da
eq. (A.12) é aplicada ao peso mantendo o mesmo sentido empregado na iteração
anterior.

(c) No caso excepcional de o gradiente do erro com relação ao pesowi j ser estritamente
igual a zero, a busca atingiu um ponto de mínimo local e portanto este peso deve
ser mantido inalterado.

Algoritmo 5 Algoritmo Rprop padrão
1: iniciar aleatoriamente os pesos e biases da rede
2: ∀i, j : ∆i j (t) = 0,1

3: ∀i, j : ∂E(t−1)
∂wi j

= 0

4: η+ = 1,2
5: η− = 0,5
6: repita
7: para cada padrãop do conj. de treinamentofaça
8: apresentar padrãop à rede
9: para cada peso sináptico(i, j) da redefaça

10: calcular ∂Ep
∂wi j

11:
∂E(t)
∂wi j

= ∂E(t)
∂wi j

+ ∂Ep
∂wi j

12: fim para
13: fim para
14: calcular a magnitude do ajuste∆i j (t)
15: calcular o ajuste∆wi j (t)
16: wi j = wi j +∆wi j (t)
17: atécritério de parada ser satisfeito

No Algoritmo 5 apresentamos o pseudo-código do Rprop padrão. Os valores iniciais dos
fatores de decrescimento e crescimento da magnitude do ajuste (η− eη+) foram determinados
de forma empírica [Rie94]. Uma das grandes vantagens do Rprop em relação ao algoritmo
Backpropagationestá relacionada à simplicidade no ajuste de seus parâmetros. Ao contrário
do Backpropagationno Rprop a magnitude do ajuste é atualizada adaptativamente evitando a
oscilação na busca por ótimos locais ao mesmo tempo que acelera a convergência na direção
dos mesmos.
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Outra característica interessante é que no algoritmo Rprop todos os pesos da rede possuem
chances iguais de crescer e aprender a partir do ajuste calculado com base na seqüência de
sinais do gradiente e não em sua magnitude. Este comportamento não é válido por exemplo
para o algoritmoBackpropagation, onde a magnitude do ajuste aplicado a um peso decresce
exponencialmente com a distância do mesmo em relação à camada de saída. Isto se deve
à influência decrescente da função de ativação sigmóide logística [Rie94], e ao fato de que
apenas a camada de saída possui uma medida exata do erro cometido pela rede, as demais
utilizam uma estimativa do mesmo.
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