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  RESUMO 

Pesquisas sobre o funcionamento da fisiologia do corpo humano têm contribuído para a 
evolução dos Sistemas Imunológicos Artificiais. Este trabalho procura investigar uma 
arquitetura de reconhecimento a partir de observações do comportamento imunológico 
natural. Algumas funcionalidades foram observadas e estudadas no ambiente biológico 
para modelar esta abordagem imunológica. As principais são a organização e o 
agrupamento de anticorpos (Ab) semelhantes durante todo o processo. Acredita-se que 
estas funcionalidades poderiam melhorar a capacidade de reconhecimento dos 
algoritmos imunológicos artificiais. Esta tecnologia procura modelar características e 
funcionalidades do mecanismo de defesa dos seres vivos. Este mecanismo permite que 
o organismo possa defender-se da invasão de substâncias estranhas. O Sistema 
Imunológico Natural procura armazenar em uma memória genética os melhores 
anticorpos encontrados. Futuramente eles são usados para identificar os antígenos já 
apresentados ao organismo e obter uma resposta mais rápida e eficaz. Para analisar o 
desempenho deste novo modelo, ele foi comparado com outras técnicas conhecidas. 
Foram utilizados a MLP (Multi-Layer Perceptron), o k-NN (k-Nearest Neighbour) e o 
Clonalg (Clonal Selection Algorithm). Assim foi possível estimar a contribuição deste 
novo modelo na pesquisa de Sistemas Imunológicos Artificiais para o problema de 
reconhecimento de padrões. 

 

Palavras-chave: Sistemas Imunológicos Artificiais, Sistemas Híbridos Inteligentes, 
Reconhecimento de Dígitos Manuscritos. 

                                                 
1 Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, Fevereiro de 2007. 
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INVESTIGATION OF A FRAMEWORK BASED ON ARTIFICIAL 
IMMUNE SYSTEM APPLIED TO THE PATTERN 

RECOGNITION2 
 
 
Author: José Lima Alexandrino 
Adviser: Dr. Edson Costa de Barros Carvalho Filho 
 
 

ABSTRACT 

The discovery of new functionalities through the study of human physiology has 
contributed toward the evolution of Artificial Immune Systems. The present work 
investigates a new architecture through observations of natural immunological behavior. 
New functionalities observed in the biological environment were studied for the 
modeling of this immunological approach, principally the organization and clustering of 
similar antibodies (Ab) throughout the process. It is believed that these functionalities 
may improve the recognition capacity of artificial immune algorithms. This technology 
tries to model defense mechanism characteristics and functionalities of living beings. 
The defense mechanism allows an organism to defend against invasion from foreign 
substances. The natural immune system stores the best antibodies in its genetic memory. 
These are later used to identify antigens that have previously invaded the organism, 
thereby obtaining a quicker, more efficient response. The performance of this model 
was compared to other techniques found in the literature in order to assess the response 
quality of the algorithm. MLP (Multi-Layer Perceptron), k-NN (k-Nearest Neighbor) 
and Clonalg (Clonal Selection Algorithm) were used. Thus, it was possible to estimate 
the contribution this new model may have in research regarding Artificial Immune 
Systems and pattern recognition. 

Keywords: Artificial Immune System, Hybrid Intelligent Systems, Handwritten Digits 
Recognition. 

                                                 
2 Master of Science dissertation in Computer Science, Informatics Center, Federal University of 

Pernambuco, Recife, PE, (94p.), February, 2007. 
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1 
Introdução 

Este capítulo apresenta a introdução desta dissertação. A Seção 1.1 
expõe a motivação do desenvolvimento desta dissertação. A Seção 
1.2 demarca os objetivos do trabalho. A Seção 1.3 contém uma 
descrição do trabalho realizado na dissertação. Uma visão dos 
capítulos da dissertação é fornecida na Seção 1.4. 

1.1 Motivação 

A busca por dispositivos artificiais que apresentem algum tipo de comportamento 

inteligente, similar ao exibido por muitos organismos biológicos, sempre fascinou a 

Ciência. Na pesquisa por sistemas que possam exibir características biológicas, uma das 

mais intensas batalhas que o homem tem travado em seu progresso científico e 

tecnológico é tentar reproduzir funções dos órgãos dos sentidos humanos. O principal 

objetivo é criar dispositivos eletrônicos aptos a substituir, simular, aumentar o poder ou 

estender os sentidos humanos além de seus limites naturais. 

O Sistema Imunológico Artificial (SIA) [Dasgupta, 1998] se popularizou na 

década de 90 como um novo paradigma em Inteligência Computacional. Inicialmente 

ele foi utilizado em muitas aplicações como detecção de anomalias, reconhecimento de 

padrões, mineração de dados, segurança computacional, controle adaptativo e detecção 

de falhas [De Castro, 2001].  
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Durante os últimos cinco anos os SIAs têm ganhado uma posição de destaque no 

mapa dos paradigmas da computação. Assim, um grande número de pesquisadores tem 

procurado inspiração em fenômenos biológicos para resolver, de forma inovadora, 

problemas que não são bem atendidos pelas tecnologias convencionais. 

O Sistema Imunológico Natural (SIN) é responsável por defender o organismo 

de agentes invasores causadores de doenças. Ele possui sofisticados mecanismos de 

reconhecimento de padrões que possibilita diversas formas de combater substâncias 

estranhas. Dependendo do tipo de invasor, o sistema imunológico pode utilizar diversos 

mecanismos de resposta podendo destruir o invasor ou simplesmente neutralizar seus 

efeitos. A partir dessas características biológicas foi possível a construção de novos 

algoritmos para a resolução de problemas. Outras linhas de pesquisa inspiradas 

biologicamente já provaram seu potencial o que também inspirou o desenvolvimento 

deste trabalho. 

Abordagens como Redes Neurais Artificiais (RNA) e Algoritmos 

Evolucionários (AE) já mostraram grande potencial para resolver problemas complexos. 

O sucesso dessas estratégias sugere aos pesquisadores continuarem buscando em 

sistemas naturais formas de modelar arquiteturas e mecanismos capazes de levar à 

concepção de novas técnicas. 

O SIN é fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Particularmente nos 

seres humanos este sistema é bem desenvolvido e vários mecanismos contribuem para o 

seu bom funcionamento. As características mais importantes são: capacidade de 

aprendizado, adaptação e memória. A partir dessa última característica, o sistema 

procura se adequar aos agentes patológicos que já foram apresentados. Desta forma é 

possível obter uma resposta mais rápida e eficaz caso o organismo seja novamente 

infectado por aqueles agentes invasores anteriormente apresentados. 

A imunologia é responsável por defender o organismo contra agentes 

patológicos como vírus e bactérias. Seu funcionamento consiste em, após a infecção por 

agentes estranhos, o sistema deve procurar a melhor maneira de reconhecer os intrusos 

através de receptores imunológicos localizados nas células. Em seguida o sistema 

procura se adaptar por meio de clonagem e mutações de suas células para eliminá-los. 
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Durante o processo de imunização, o sistema armazena um conjunto de anticorpos 

denominado memória clonal que proporciona a melhor maneira de combater aquele 

agente patológico. Esta capacidade permite ao sistema imunológico obter uma resposta 

mais eficiente caso o organismo seja novamente infectado por aquele agente agora 

conhecido. 

Uma habilidade importante deste mecanismo biológico é a grande capacidade de 

encontrar novas soluções a partir da adaptação de novos estímulos provenientes do 

ambiente. Assim, este mecanismo é capaz de generalizar e encontrar uma solução 

satisfatória para a nova configuração do ambiente. 

O SIN possui habilidades como processamento de informação, adaptação, 

aprendizado, memória, auto-organização e cognição [De Castro, 2001]. Este sistema 

possui grande eficiência no combate de corpos estranhos ao organismo. Processos e 

mecanismos estão sendo estudados para o desenvolvimento de novas ferramentas 

computacionais.  

Pesquisas com novas tecnologias inspiradas biologicamente possuem grande 

potencial inovador, o que permite procurar soluções para problemas complexos que não 

são bem atendidos pelas tecnologias convencionais. Existe um grande interesse pelo 

estudo dos sistemas imunológicos biológicos. Muitos pesquisadores estão tentando 

compreender o sistema imunológico natural para combater doenças. Como esta linha de 

pesquisa computacional ainda é relativamente nova [Jerne, 1974a e Jerne, 1974b] ainda 

serão necessários muitos anos para se poder compreender a maioria dos 

comportamentos e fenômenos orgânicos e celulares deste processo biológico. 

Através destes processos, os pesquisadores procuram modelar problemas reais e 

aplicar a teoria imunológica. Esta linha de pesquisa é chamada de Sistemas 

Imunológicos Artificiais (SIA). Várias classes de problemas têm sido abordadas 

utilizando SIA. Entre as mais bem sucedidas podemos destacar o reconhecimento de 

padrões com formação de anticorpos de memória. No reconhecimento de padrões, as 

células podem reconhecer componentes semelhantes (forma estrutural, características, 

comportamento etc.) aos patógenos de maneira a identificá-los. Na formação da 

memória, as células são capazes de identificar patógenos com os quais já entraram em 
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contato. Assim, a memória celular forma um tipo de histórico das infecções sofridas 

pelo organismo.  

1.2 Objetivos da Dissertação 

Este trabalho investiga a construção de uma arquitetura baseada em SIA 

utilizando características biológicas, abordagens híbridas de algoritmos evolucionários 

com busca local, operadores “inteligentes” e heurísticas de construção de populações. O 

desempenho desta arquitetura é analisado e comparado com outras abordagens 

existentes na literatura através do seu estudo para o problema de reconhecimento de 

dígitos manuscritos. 

Objetiva-se ainda contribuir para o desenvolvimento da área de Sistemas 

Imunológicos Artificiais através da proposição do algoritmo Clonale (Clonal 

Evolutionary Algorithm) e analisar seu desempenho comparado com outra abordagem 

imunológica artificial como o Clonalg (Clonal Selection Algorithm) juntamente com 

outras técnicas conhecidas na literatura. 

Este trabalho visa investigar as diferentes abordagens de SIA existentes e 

identificar as vantagens e deficiências desses modelos comparando-os entre si e com os 

métodos mais tradicionais da Inteligência Computacional. Estimar a sua aplicabilidade 

destas abordagens na solução de instâncias reais.  

1.3 Descrição do Trabalho 

Este modelo foi comparado com outras técnicas da literatura para avaliar seu 

desempenho. Foi utilizado o Perceptron Multi-Camadas (MLP - Multi-Layer Perceptron 

[Rumelhart et al.,1986]), o k Vizinhos Mais Próximos (k-NN - k-Nearest Neighbour 

[Duda et al., 2001]) e o Clonalg (Clonal Selection Algorithm [De Castro e Von Zuben, 

2000b]). Assim é possível estimar a contribuição que este novo modelo pode ter para a 
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pesquisa de Sistemas Imunológicos Artificiais como também para o reconhecimento de 

padrões. 

O Clonale contém as funcionalidades descritas na Seção 4.1. Ele se caracteriza 

pela hibridização de Algoritmos Evolucionários (AE) com a utilização de Busca Local 

(BL) em determinados pontos do algoritmo.  

1.4 Organização da Dissertação 

O Capítulo 2 apresenta uma introdução aos sistemas imunológicos artificiais 

com um breve histórico da evolução da área e sua aplicação em diversos tipos de 

problemas. Alguns modelos de redes imunológicas e suas características são 

apresentados bem como a descrição do seu funcionamento. 

No Capítulo 3 é apresentada uma descrição das técnicas utilizadas na construção 

da arquitetura proposta. Comentários sobre o funcionamento dos Algoritmos 

Evolucionários e a hibridização para a construção dos Algoritmos Meméticos. Técnicas 

de controle paramétrico são descritas para garantir o bom funcionamento deste 

algoritmo. 

No Capítulo 4 é mostrado o funcionamento da arquitetura do Clonale. Bem 

como as características imunológicas que inspiraram a construção deste modelo. São 

descritos os componentes que formam o algoritmo como os operadores de variação, 

geração da população, hibridização do algoritmo e a seleção de sobreviventes. 

No Capítulo 5 é descrita a base de dígitos manuscritos utilizada nesta 

dissertação. São mostrados alguns exemplos dos padrões da bases e também a extração 

de características utilizada. 

No Capítulo 6 são descritos os experimentos utilizados nesta dissertação. Os 

parâmetros utilizados em cada um dos quatro algoritmos estudados como também o 

resultado obtido por eles. No final do capítulo é feito um estudo comparativo a respeito 

dos resultados alcançados. 
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No Capítulo 7 são mostradas as conclusões sobre este trabalho e as 

considerações finais. São explicitadas as principais contribuições desta dissertação e a 

proposta para trabalhos futuros. 

 

 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

2  
Sistemas Imunológicos Artificiais 
e Alguns Classificadores 

Este capítulo apresenta um histórico sobre o desenvolvimento dos 
Sistemas Imunológicos Artificiais e alguns classificadores utilizados 
neste trabalho. A Seção 2.1 trata sobre a introdução e o uso dos 
SIAs. A Seção 2.2 descreve os fundamentos e as técnicas dos SIAs. 
Na Seção 2.3 são descritos alguns modelos imunológicos artificiais. 
Na Seção 2.4 apresenta uma descrição sobre a MLP e o k-NN para o 
problema analisado neste trabalho. 

2.1 Introdução 

O SIN é um sistema muito complexo, com diversos mecanismos para defesa 

contra organismos patogênicos. A função principal do Sistema Imunológico é 

reconhecer todas as células presentes no corpo e caracterizá-las como células próprias 

(aquelas que pertencem ao organismo) ou não-próprias (células invasoras). As não-

próprias são aquelas que induzem um tipo apropriado de mecanismo de defesa. O SI 

aprende através da evolução a distinguir entre antígenos invasores e as células e 

moléculas próprias ao corpo. 

O corpo, durante seu período de vida, mantém um grande número de células 

imunológicas conhecidas como linfócitos que circulam através de todo o corpo. Existem 
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dois tipos principais de linfócitos chamados células T e células B. Elas possuem 

diferentes papéis na resposta imunológica, embora possam agir em conjunto e controlar 

ou afetar outras funções celulares. Por exemplo, células T podem fortalecer ou suprimir 

a resposta das células B a um estímulo.  

Quando um antígeno invade o corpo, apenas algumas células imunológicas 

podem reconhecer o invasor. Este reconhecimento estimula a proliferação e a 

diferenciação das células produzindo clones mais eficientes. Este processo é chamado 

de expansão clonal e gera uma grande população de anticorpos específicas para aquele 

antígeno, resultando também na destruição ou neutralização do antígeno invasor. O 

processo de reconhecimento também retém algumas destas células para compor a 

população de memória imunológica. Após uma nova exposição a um antígeno similar, 

estas células de memória proporcionam uma rápida resposta imunológica. 

Através de um processamento de informações perspectivas, o sistema 

imunológico é um notável sistema adaptativo paralelo e distribuído. Ele usa 

aprendizado, memória e recuperação associativa para resolver tarefas de 

reconhecimento e classificação. Ele aprende padrões relevantes e reconhece os vistos 

previamente.  

Durante a última década os SIAs se consolidaram como um campo da 

Inteligência Computacional (IC) [Dasgupta, 2006]. Houve um crescente interesse no 

desenvolvimento de modelos inspirados em diversos princípios imunológicos. Alguns 

modelos foram construídos a partir de mecanismos do SIN para permitir um melhor 

entendimento dos processos naturais e simular o comportamento dinâmico presente nos 

antígenos e anticorpos. Os SIAs objetivam extrair idéias do contexto biológico natural 

de modo a desenvolver ferramentas computacionais para resolver problemas da ciência.  

Os SIAs se propõem a resolver problemas nas mais diversas classes: 

reconhecimento de padrões, aproximação de funções, segurança computacional, análise 

de dados e clusterização, construção de micro-componentes de circuitos, mineração de 

dados, aprendizado de máquina, memórias associativas, geração e manutenção de 

diversidade, robótica, otimização de processos, controle e scheduling, abordagens 

conexionistas, detecção de falhas e anomalias, abordagens baseadas em agentes, 
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aprendizado de máquina, autômatos celulares e outras aplicações [De Castro, 2001]. 

Pesquisas com sistemas imunológicos artificiais se inserem na fronteira do 

conhecimento e permitem propor soluções para problemas complexos ainda não 

atendidos de forma satisfatória pelas tecnologias convencionais [Dasgupta, 1998]. 

Nos organismos vivos são chamados de antígenos os corpos estranhos e os 

invasores que constituem agentes infecciosos. Os anticorpos são produzidos pelos 

linfócitos B (ou células B) em resposta as infecções. Sua presença em um indivíduo 

significa que o organismo já foi infectado pelo antígeno correspondente anteriomente. 

Os linfócitos são capazes de desenvolver uma memória imunológica capaz de 

reconhecer o mesmo estímulo antigênico caso ele entre novamente em contato com o 

organismo. Assim é possível ao organismo evitar uma nova infecção pelos agentes já 

conhecidos. A cada nova tentativa do antígeno o organismo procura melhorar a resposta 

adaptativa do sistema. O reconhecimento destas substâncias se baseia no conceito de 

chave e fechadura onde o objetivo é encontrar anticorpos que tenham a melhor resposta 

imune adaptativa aos antígenos invasores. 

O SIN procura armazenar em uma memória genética os melhores anticorpos 

encontrados. Futuramente estes anticorpos são usados para identificar os antígenos já 

apresentados ao organismo e obter uma resposta mais rápida e eficaz. 

Novas características observadas no ambiente biológico foram estudadas para 

modelar novas abordagens imunológicas artificiais. As principais são a organização e o 

agrupamento de anticorpos semelhantes durante todo o processo evolutivo. Acredita-se 

que estas funcionalidades poderiam melhorar a capacidade de reconhecimento dos 

algoritmos imunológicos artificiais. 

Para utilizar um modelo imunológico para resolver um problema particular de 

domínio específico é necessário selecionar o algoritmo imunológico de acordo com o 

tipo de problema que será resolvido. É necessário identificar os elementos envolvidos 

no problema e como eles podem modelar as entidades do modelo imunológico 

particular. Para modelar cada entidade, uma representação para cada um desses 

elementos deve ser escolhida especificando a maneira correta de representar. Após, uma 

medida de afinidade apropriada para determinar a correspondência entre as regras deve 
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ser definida. Para selecionar o algoritmo imunológico deve ser gerado um conjunto 

apropriado de entidades que determine boas soluções para o problema estudado 

[Dasgupta, 2006]. 

2.2 Fundamentos e Técnicas 

O SIN é um assunto de grande interesse e potencial de processamento de 

informações. O entendimento de funcionalidades como a distribuição da memória, 

tolerância a células próprias e mecanismos de controle descentralizados permitem a 

construção de modelos computacionais mais robustos para resolver problemas da 

ciência e da engenharia com mais eficiência. 

O campo de desenvolvimentos futuros dos SIAs pode ser divididos em três 

grandes áreas: 

 Novos algoritmos inspirados nos sistemas imunológicos biológicos; 

 Variações a serem introduzidas nos algoritmos já conhecido na literatura; 

 Especulações sobre o futuro dos SIAs.  

Apesar das muitas técnicas conhecidas de SIA ainda existem muitas questões 

em aberto. A usabilidade de cada modelo que cada modelo é determinada de acordo 

com o problema abordado. Para o desenvolvimento dos modelos existentes novas idéias 

da imunologia natural devem ser exploradas. A seguir alguns aspectos que podem 

permitir a evolução dos SIAs: 

 Melhorar a eficiência dos algoritmos; 

 Prover representação do problema; 

 Pesquisa de outros mecanismos imunológicos; 

 Desenvolvimento de uma arquitetura unificada que possa integrar vários 

modelos de SIAs. 
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Possíveis melhorias, variações e novas interpretações dos algoritmos já 

propostos constituem um importante campo de desenvolvimento para os SIAs. Desta 

forma, podemos destacar alguns pontos como possíveis tópicos de evolução: 

 Utilização de algoritmos probabilísticos; 

 Operadores híbridos ou heurísticos; 

 Pesquisar funcionalidades biologicamente plausíveis; 

Os SIAs podem ser utilizados conjugados com outras técnicas já conhecidas da 

Computação Inteligente como: redes neurais artificiais, computação evolutiva e 

sistemas fuzzy. Com a hibridização, o aproveitamento das potencialidades de cada uma 

das abordagens permite o desenvolvimento de algoritmos capazes de superar as 

deficiências isoladas de cada uma. Contribuindo para a formação de algoritmos 

meméticos e híbridos. Assim como o SIN, outros sistemas complexos podem servir de 

inspiração para a criação de novas áreas de pesquisa para a computação biológica 

artificial. 

O Sistema Imunológico é um sistema com alta complexidade. Pesquisas sobre o 

seu funcionamento são de grande importância para o desenvolvimento dos SIAs. Três 

princípios imunológicos são usados na maioria dos modelos artificiais: 

 Teoria da Rede Imunológica; 

 Mecanismos de Seleção Negativa; 

 Princípio de Seleção Clonal. 

2.2.1 Modelos de Redes Imunológicas 

A teoria das redes imunológicas [Jerne, 1974a] se caracteriza pela manutenção 

de um sistema imunológico com células B interconectadas para reconhecimento de 

antígenos. Essas células estimulam ou inibem outras células de determinadas maneiras 

que conduzem a estabilização da rede. Duas células B estão conectadas se a afinidade 

compartilhada por elas excede um limiar, e a força da conexão é diretamente 

proporcional a afinidade que elas compartilham.  
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Nos modelos de rede imunológica artificial, uma população de células B é 

gerada a partir da população inicial e a população de células clonadas. O conjunto 

inicial é gerado a partir de um subconjunto de dados iniciais de treinamento para criar a 

rede de células B. Os antígenos são selecionados aleatoriamente de um conjunto de 

treinamento e submetidos a rede de células B. Se a estimulação acontecer, a célula B é 

clonada e mutacionada. 

A teoria da rede imunológica constitui uma maneira interessante para o 

desenvolvimento de ferramentas computacionais. Ela proporciona uma maneira de 

estimar uma medida aproximada de propriedades emergentes como aprendizagem, 

memória, tolerância ao próprio anticorpo, tamanho e diversidade das populações. Essas 

propriedades não podem ser mensuradas a partir da análise de componentes isolados 

devido a sua complexidade. 

Existem três características básicas nas redes imunológicas: 

 Estrutura: É responsável pela descrição dos padrões através das 

interconexões entre os componentes celulares; 

 Dinâmica: A dinâmica da rede imunológica trata as interações entre os 

diversos componentes do sistema; 

 Metadinâmica: É uma propriedade única do sistema imunológico. 

Através da constante produção de novos indivíduos qualquer novo 

elemento pode interagir com o sistema imunológico. Por meio de uma 

contínua renovação celular, as novas células são criadas e os elementos 

não estimulados ou auto-reagentes (mesmo anticorpo) são descartados 

pelo sistema. A metadinâmica representa a capacidade do sistema 

imunológico de introduzir diversidade permitindo o constante combate a 

novos antígenos invasores. 

A característica central da teoria da rede imunológica é a definição das 

características particulares de cada indivíduo. A organização em rede impõe um padrão 

de dinâmica para os anticorpos que é distinto das respostas imunológicas a antígenos 



_______________________________________________________________________ 
 

 

13

externos. Estes padrões dinâmicos são perfeitamente compatíveis com a manutenção da 

memória que não está localizada em células de memória e sim na distribuição pela rede. 

2.2.2 Princípio da Seleção Clonal 

O principio de seleção clonal descreve características básicas da resposta 

imunológica para estímulos antigênicos. Ele estabelece o conceito de que apenas as 

células que reconhecem os antígenos invasores irão proliferar. As principais 

características desta teoria são: 

 As novas células são copiadas a partir de seus pais e são submetidas a 

um processo de mutação com o objetivo de melhorar sua resposta imune 

adaptativa aos antígenos invasores; 

 Eliminação de novas células geradas que sejam auto-reativas (seleção 

negativa Seção 2.2.3); 

 Proliferação e diferenciação no encontro das novas células formadas com 

os antígenos estranhos; 

 Geração de variações genéticas aleatórias através de um mecanismo de 

hipermutação somática. 

O algoritmo Clonalg [De Castro e Von Zuben, 2000b] é baseado na seleção 

clonal e no princípio de maturação de afinidade. Ele se constitui de um algoritmo 

evolucionário baseado em mutações com um conjunto de características como:  

 Ajuste dinâmico do tamanho da população; 

 Explotação e exploração no espaço de busca; 

 Localização de múltiplos ótimos; 

 Capacidade de manutenção de soluções em ótimos locais; 

 Critério de parada definido; 

 Possui a habilidade de auto-organização com um número mínimo de 

parâmetros controláveis. 
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2.2.3 Seleção Negativa 

Uma das propostas do sistema imunológico é reconhecer todas as células do 

corpo e caracterizá-las como próprias e não-próprias. As células não próprias se 

caracterizam por induzir um tipo de mecanismo defensivo. O sistema imunológico 

aprende através da evolução a distinguir entre antígenos estranhos e células do próprio 

corpo. A finalidade da seleção negativa é permitir uma tolerância às células do próprio 

corpo. O sistema imunológico tem a habilidade de detectar antígenos desconhecidos e 

ao mesmo tempo não reagir com as células próprias. 

Como qualquer outra técnica de Inteligência Computacional, diferentes 

algoritmos de seleção negativa são caracterizados por um esquema de representação 

particular, regras de combinação e processos de geração de conectores, mecanismos de 

geração/eliminação. 

Três importantes aspectos dos algoritmos de seleção negativa: 

 O conceito de objetivo do algoritmo é encontrar o complemento do 

conjunto de células próprias; 

 O objetivo é discriminar entre padrões próprios e não-próprios, mas 

apenas exemplos de uma classe são conhecidos; 

 O desempenho dos algoritmos de seleção clonal difere em vários fatores: 

número de detectores, abrangência dos detectores, cenário de aplicação, 

pequena quantidade de dados etc; 

2.3 Alguns Modelos Existentes 

A seguir serão listados modelos que foram construídos a partir de idéias 

extraídas de sistemas naturais. Eles podem ser empregados no desenvolvimento de 

novas ferramentas computacionais. 
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2.3.1 SAND (Simulated Annealing for Diversity) 

O algoritmo SAND [De Castro e Von Zuben, 2000a] se baseia técnica Simulated 

Annealing e seu principal objetivo é gerar uma população de candidatos a solução que 

represente uma ampla cobertura do espaço de busca. Ele não emprega conhecimento 

prévio do problema e produz uma população de candidatos. 

O problema de geração de condições iniciais ótimas possui aplicabilidade em 

diversas áreas, desde os métodos de otimização mais clássicos como métodos de 

gradiente, até as abordagens de sistemas inteligentes como redes neurais artificiais e 

algoritmos evolutivos. 

O algoritmo SAND induz diversidade em uma população através da 

maximização de funções de energia que consideram a afinidade entre os elementos que 

compõem um repertório de anticorpos. A população de antígenos a ser reconhecida é 

considerada desconhecida. O método opera de forma antecipatória como no caso do 

SIN. Na Figura 2.1 é mostrado o fluxo do funcionamento do algoritmo SAND: 

 

Figura 2.1 – Diagrama de blocos do algoritmo SAND [De Castro, 2001] 

O algoritmo pode ser aplicado aos processos de geração de condições iniciais 

para ferramentas de engenharia imunológica e de outras áreas, como conjuntos de pesos 
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iniciais para o treinamento de redes neurais artificiais e até cromossomos a serem 

utilizados em algoritmos de computação evolutiva. 

A cada iteração deste algoritmo, é produzida uma pequena perturbação aleatória 

sob forma do cálculo de uma variação E∆  resultante na energia do sistema. Se 0≤∆E , a 

perturbação é aceita e a nova configuração é utilizada como condição inicial da próxima 

iteração. O caso 0>∆E a probabilidade de que a configuração seja aceita é dada pela 

Equação (2.1), onde E é a energia da configuração, T a temperatura e E∆  uma pequena 

perturbação na energia medida. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆−

=∆
T

EEP exp   (2.1)  

O algoritmo SAND pode ser descrito como a seguir: 

1. [Geração da população] Gere um repertório Ab de N anticorpos; 

2. [Cálculo da Energia] Calcule a energia E deste repertório; 

3. [Alteração dos indivíduos] Provoque uma pequena perturbação no 

repertório proporcional a α , gerando um repertório AbT e reduza a taxa 

α  de mutação; 

4. [Cálculo da Energia] Calcule a energia ET deste repertório AbT e avalie 

E∆ ; 

• Caso 0<∆E aceite a perturbação e retorne ao Passo 3; 

• Caso 0>∆E trate probabilisticamente de acordo com a Equação 

(2.1) e retorne ao Passo 3; 

• Caso 0=∆E avalie a quantidade de iterações ct na qual o sistema 

permanece em estado estacionário. Caso o número de iterações 

ultrapasse um limiar pré-definido δ , reduza a temperatura T do 

sistema, restaure a taxa α de mutação e retorne ao Passo 3; caso 

contrário mantenha temperatura e mutação constantes e retorne 

ao Passo 3. 
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2.3.2 CLONALG (Clonal Selection Algorithm) 

O princípio de seleção clonal [De Castro e Von Zuben, 2000b] é utilizado para 

transcrever as características básicas de uma resposta imune adaptativa a estímulos 

antigênicos. Ele estabelece a idéia de que somente células capazes de reconhecer 

antígenos irão se proliferar. Durante a reprodução celular, estas células (clones) estarão 

sujeitas a um processo de mutação somática com altas taxas que, juntamente com uma 

forte pressão seletiva, resultará no aumento da afinidade entre o anticorpo e o antígeno 

que o selecionou. Assim, estes processos são parcialmente responsáveis pela 

aprendizagem e memória imunológica, características particularmente interessantes sob 

o ponto de vista de engenharia. Na Figura 2.2 é descrito o fluxo do processo evolutivo 

do algoritmo de seleção clonal: 

 

Figura 2.2 – Diagrama de blocos do Clonalg para reconhecimento de padrões [De Castro, 2001] 

Como proposto por alguns imunologistas, existe um conjunto de memória 

composto por indivíduos específicos do repertório de anticorpos apresentando altas 
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afinidades antigênicas. Esta população de memória estará funcionalmente desconectada 

do restante da população.  

O algoritmo pode ser descrito como a seguir: 

1. [Apresentação do antígeno] Em um instante de tempo t, um antígeno 

)( AgAgAg jj ∈ , é apresentado a todos os anticorpos da população Ab; 

2. [Cálculo da afinidade] Um vetor de afinidades fj em relação aos 

anticorpos da população Ab de tamanho N é determinado; 

3. [Seleção de pais] Do conjunto Ab, um subconjunto j
nAb }{ , composto 

pelos n anticorpos com maiores afinidades a Agj, é selecionado baseado 

na afinidade fi,j de cada anticorpo Abi em relação ao antígeno Agj; 

4. [Proliferação dos anticorpos] Os n indivíduos selecionados irão se 

proliferar (clonagem) proporcionalmente às suas afinidades ao antígeno, 

gerando uma população de Cj de clones: quanto maior a afinidade, maior 

o número de clones de cada um dos n anticorpos;   

5. [Mutação dos anticorpos] Em seguida, a população Cj de clones é 

submetida ao processo de maturação de afinidade gerando uma nova 

população Cj*, onde cada anticorpo irá sofrer uma mutação com taxa 

inversamente proporcional a sua afinidade: quanto maior a afinidade 

menor a taxa de mutação; 

6. [Cálculo da afinidade] Determine a afinidade *
jf  entre o conjunto Cj* de 

clones mutados e o antígeno Agj; 

7. [Seleção de sobreviventes] Desta população madura Cj*, re-selecione o 

melhor anticorpo para ser um candidato a entrar no conjunto de memória 

Ab{m}. Se a afinidade deste anticorpo *j
iAb , em relação a Agj for maior do 

que a afinidade do respectivo anticorpo de memória, então *j
iAb substitui 

este anticorpo no conjunto de memória; 
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8. [Substituição de anticorpos] Substitua d anticorpos de Ab{N-m} por Ab{d} 

novos indivíduos, induzindo diversidade no repertório (alguns membros 

de Ab{d} podem ser escolhidos a partir de Cj*). Os anticorpos com 

menores afinidades são escolhidos para serem substituídos. 

Após a apresentação de todos os antígenos ao repertório de anticorpos, diz-se 

que ocorreu uma geração. 

2.3.3 ABNET (Antibody Network) 

ABNET é uma rede neural artificial booleana com processos de crescimento 

(inserção de unidades), poda (remoção de unidades) e atualização de pesos, também 

baseados nos princípios imunológicos da seleção clonal e maturação de afinidade. 

A rede ABNET [De Castro, 2001] ilustra como diversos princípios imunológicos 

podem ser empregados no desenvolvimento de arquiteturas e algoritmos de treinamento 

para redes neurais artificiais. 

O objetivo principal da ABNET é explorar o algoritmo de seleção clonal através 

da definição automática de um repertório de anticorpos. A arquitetura da rede 

empregada é do tipo feedforward com uma única camada onde os neurônios de saída da 

rede e seus respectivos vetores de pesos associados representam os anticorpos do 

sistema imunológico. O reconhecimento dos antígenos é feito por toda a rede e não por 

anticorpos individuais. O principio da seleção clonal será empregado para a 

determinação da arquitetura da rede controlando quais unidades deverão ser expandidas 

e quais serão eliminadas. 

As principais características do ABNET são: 

• Arquitetura construtiva baseada no princípio da seleção clonal; 

• Poda da rede, representando a morte dos anticorpos pouco estimulados; 

• Pesos booleanos das conexões (espaço de formas binário); 

• Aprendizagem competitiva e não supervisionada simulando o processo 

de hipermutação somática direcionada. 
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Na Figura 2.3 é mostrado o fluxo do funcionamento do algoritmo ABNET: 

 

Figura 2.3 – Diagrama de blocos do algoritmo ABNET [De Castro, 2001] 

O objetivo é construir um repertório de anticorpos capaz de apresentar máxima 

cobertura de um espaço conhecido de antígenos. Como a rede possui pesos binários, o 

espaço de formas binário de Hamming é o mais adequado para a derivação da ABNET. 

Para isso, utilizou-se a Equação (2.2) para medir a afinidade entre as moléculas. 

( )
⎩
⎨
⎧ ≠

=== ∑
= contrário caso   0

 se   1
 onde ,, ,,

1
,

mjmi
m

L

m
mjiji

AgAb
AgAbff δδ  (2.2) 

Segundo a Equação (2.3), um anticorpo k do repertório Ab, com maior afinidade 

ao antígeno Agj é aquele neurônio da rede cujo vetor wj apresenta a maior distância de 

Hamming, Equação (2.2) a este antígeno. 

iji AbAgk −= maxarg  (2.3) 

O algoritmo ABNET pode ser descrito como a seguir: 
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1. [Escolha do antígeno] Escolha aleatoriamente um antígeno jAg  

de acordo com sua densidade de probabilidade na população de 

antígenos; 

2. [Cálculo da afinidade] Determine a afinidade jf  de todos os 

anticorpos da rede ao antígeno jAg  de acordo com a Equação 

(2.2); 

3. [Melhor anticorpo] Determine o anticorpo j
kAb  de maior 

afinidade a este antígeno jAg  de acordo com a Equação (2.3); 

4. [Maturação do anticorpo] Submeta o vetor de pesos kw , 

correspondente ao anticorpo j
kAb , ao processo de maturação 

gerando *j
kAb . Este processo é equivalente à atualização de pesos 

das redes neurais artificiais. 

5. [Aumento da concentração] Incremente o nível de concentração 

iτ  do anticorpo selecionado ( )ki = ; 

6. [Atribuição] Atribua kv j = ; 

7. [Seleção e eliminação] Identifique o anticorpo mais estimulado 

para ser clonado e o menos estimulado para ser um candidato a 

ser eliminado. 

2.3.4 aiNet (Artificial Immune Network) 

aiNet é um modelo de rede imunológica artificial com aplicações a problemas 

de análise de dados, como compressão de informação e clusterização [De Castro e Von 

Zuben, 2000c]. 

O algoritmo de treinamento da aiNet tem por objetivo construir um conjunto de 

memórias que melhor represente a estrutura do conjunto de antígenos a serem 

reconhecidos. Quanto mais específicos forem os anticorpos da rede, menor será a 
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arquitetura, e quanto mais generalistas os anticorpos, maior a arquitetura da rede em 

relação à quantidade de anticorpos. 

As conexões entre os componentes da rede são definidas utilizando métodos 

estatísticos ou de teoria dos grafos. O algoritmo abaixo é executado para todos os 

antígenos. Ao final da apresentação é testado o critério de parada. 

1. [Cálculo da afinidade] Determine a afinidade jif ,  entre o antígeno jAg  

em relação a todo o repertório Ab; 

2. [Seleção de pais] Do conjunto Ab, um subconjunto { }nAb  composto pelos 

n anticorpos com maiores afinidades é selecionado; 

3. [Proliferação dos indivíduos] Os n indivíduos irão se proliferar 

proporcionalmente à sua afinidade jif ,  gerando uma população C de 

clones. Quanto maior a afinidade, maior o tamanho do clone para cada 

um dos n anticorpos selecionados; 

4. [Maturação dos indivíduos] Em seguida a população C de clones é 

submetida ao processo de maturação de afinidade gerando uma nova 

população *C , onde cada anticorpo k de *C  irá sofrer uma mutação com 

taxa kα inversamente proporcional à afinidade jif ,  de seu anticorpo pai. 

Quanto maior a afinidade menor a taxa de mutação; 

5. [Cálculo da afinidade] Determine a afinidade jkd ,  entre todos os 

elementos de *C  e o antígeno jAg ; 

6. [Seleção dos mais aptos] Da população *C , re-selecione %ξ  dos 

anticorpos que apresentem maior jkd ,  e os coloque em uma matriz M de 

clones de memória; 

7. [Eliminação menos aptos] Elimine todos os clones de memória cuja 

afinidade jkd ,  ao antígeno jAg  é superior a um limiar sσ ; 
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8. [Cálculo da afinidade] Determine a afinidade jis ,  entre todos os clones 

de memória; 

9. [Eliminação dos anticorpos] Elimine aqueles clones de memória cuja 

afinidade jis ,  for inferior ao limiar de supressão sσ ; 

10. [Memória de anticorpos] Concatene a matriz total de anticorpos de 

memória com a matriz de clones de memória M para o antígeno jAg ; 

11. [Cálculo da afinidade] Calcule a afinidade entre todos os anticorpos de 

memória; 

12. [Eliminação de anticorpos] Elimine os anticorpos de memória tais que 

sjis σ<, ; 

13. [Memória de anticorpos] A matriz total de anticorpos corresponde à 

matriz de memória { }mAb  concatenada com d novos anticorpos; 

14. [Parada] Teste o critério de parada. Quantidade máxima de gerações a 

serem executadas. 

2.4 Classificadores 

Para estimar o desempenho dos algoritmos Clonale e Clonalg, outros dois 

algoritmos da literatura foram analisados para problema de reconhecimento de dígitos 

manuscritos: k-NN e MLP. 

2.4.1 K - Vizinhos Mais Próximos 

A regra dos k vizinhos mais próximos (k-NN - k-Nearest-Neighbor) é um 

método popular de reconhecimento não paramétrico onde a probabilidade posteriori é 

estimada a partir da freqüência dos vizinhos mais próximos para um padrão 

desconhecido [Mico e Oncina, 1999]. O incoveniente deste método é seu alto custo 

computacional quando o classificador é conduzido. Para contornar este problema alguns 
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pesquisadores têm proposto métodos k-NN mais rápidos. Um comparativo da 

velocidade dos classificadores de vizinhos mais próximos para o problema de 

reconhecimento de manuscritos é dado em [Mico e Oncina, 1999].  

Existem diversas abordagens para determinar a classe de um elemento que não 

pertença ao conjunto de treinamento. Uma delas é quando o classificador k-NN calcula a 

distância para todos os padrões do conjunto de treinamento e procura os k elementos 

que estejam mais próximos deste elemento desconhecido, ou seja, que tenham a menor 

distância. 

Estes k elementos são chamados de k-vizinhos mais próximos. Verifica-se quais 

são as classes desses k vizinhos e a classe mais freqüente será atribuída à classe do 

elemento desconhecido. O conjunto de treinamento é formado por vetores n-

dimensionais e cada elemento deste conjunto representa um ponto no espaço n-

dimensional. 

O processo de classificação pode ser computacionalmente exaustivo se 

considerado um conjunto com muitos dados. Dependendo do tipo de aplicações, senão 

demandar um tempo de resposta rápida, o processo é bem aceitável. 

Neste trabalho foi utilizada outra abordagem. No início são escolhidos os k 

vizinhos que são chamados de protótipos. No passo seguinte são calculadas as 

distâncias dos padrões de teste para todos os k protótipos. Aquele protótipo que 

responder pela menor distância determinará a classe encontrada do padrão apresentado. 

Ao final da execução são calculadas as quantidades de acertos e erros para determinar o 

desempenho do algoritmo. 

2.4.2 Perceptron Multi-Camadas 

Foi implementado um Multi-Layer Perceptron (MLP) [Rumelhart e McClelland, 

1986] com algoritmo de treinamento back-propagation. Ele foi utilizado por ser o 

algoritmo de aprendizado mais conhecido para o treinamento das redes neurais 

Perceptron Multi-Camadas. A maioria dos métodos de aprendizado para RNAs do tipo 

MLP utiliza variações deste algoritmo.  
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O algoritmo back-propagation foi um dos principais responsáveis pelo 

ressurgimento do interesse em RNAs, por ocasião da publicação, em 1986 [Rumelhart e 

McClelland, 1986], de Parallel Distributed Processing, mais conhecimento por PDP 

[Braga et al., 2000]. 

É um algoritmo supervisionado que utiliza pares (entrada; saída desejada) para 

que através de um mecanismo de correção de erros ajustar os pesos da rede. O 

treinamento ocorre em duas fases em que cada uma percorre a rede em um sentido. 

Estas duas fases são chamadas de fase forward e fase backward. A fase forward é 

utilizada para definir a saída da rede para um dado padrão de entrada. A fase backward 

utiliza a saída desejada e a saída fornecida pela rede para atualizar os pesos de suas 

conexões [Braga et al., 2000]. No fluxo de processamento do algoritmo back-

propagation, os dados seguem da entrada para a saída no sentido forward e os erros da 

saída para a entrada no sentido backward. 

O objetivo no treinamento das redes neurais é encontrar topologias com algumas 

topologias com os menores erros. No treinamento da rede considere NC o número de 

classes no conjunto de dados tal que a verdadeira classe do padrão x do conjunto de 

treinamento Pt é definida da seguinte forma: 

( ) { } tC PxNx ∈∀∈ ,,...,2,1γ  (2.4) 

Nos experimentos, a regra de classificação que o vencedor leva tudo (winner-

takes-all) foi usada, na qual o número de unidades de saída (N3) é igual ao número de 

classes (NC). 

Seja ( )xkο  o valor de saída da unidade de entrada k para o padrão x, a classe 

determinada para o padrão x é definida como: 

( ) ( ) { }3,...,2,1,,maxarg NkPxxx tk ∈∈∀= οφ  (2.5) 

O erro da rede para o padrão x é definida a seguir: 
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Consequentemente, o erro de classificação para o conjunto de treinamento Pt é 

representado pelo percentual de padrões classificados incorretamente. Esse valor pode 

ser definido como: 

( ) ( )∑
∈

=
tPxt

t x
P

PE ε
#
100  (2.7) 

Onde #Pt é o número de padrões no conjunto Pt. 

O percentual de conexões usado pela rede é dado por: 

( ) ∑
=

=
max

1max

100 N

i
ic

N
Cψ  (2.8) 

O processo de treinamento para se: (1) o critério GL5 definido no Proben1 é 

encontrado (baseado no erro de classificação ou na parada do conjunto de validação); ou 

(2) no número máximo de iterações é alcançado. Para a implementação do critério GL5, 

o erro de classificação ou a parada pelo conjunto de validação é avaliada a cada iteração 

IT. 

O critério GL5 é uma boa abordagem para evitar overfitting do conjunto de 

treinamento. O erro de classificação para a do conjunto de validação Pv é dada pelo 

E(Pv), no qual é calculado de acordo com a Equação . Assim, usando V(k) para denotar 

o erro de classificação E(Pv) nas iterações TT IIkkIi max,...,2,1, == , o parâmetro de perda 

de generalização (GL) é definido como o incremento relativo no erro de validação 

acima do mínimo esperado. O critério de parada GL5 é executado quando o parâmetro 

GL torna-se superior a 10% [Prechelt, 1994]. 

( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

<
1

min jkj V
kVkGL  (2.9) 



3  
Algoritmos Meméticos 

Neste capítulo é apresentada uma descrição das técnicas utilizadas 
na construção da arquitetura do Clonale. A Seção 3.1 trata sobre a 
teoria dos Algoritmos Evolucionários. Na Seção 3.2 é apresentada a 
hibridização do AE formando um Algoritmo Memético. Os objetivos 
do AE são descritos na Seção 3.3. Métodos de controle paramétrico 
são estudados na Seção 3.4. A Seção 3.5 mostra técnicas de como 
medir o desempenho de algoritmos. 

3.1 Algoritmos Evolucionários 

Os AEs [Smith e Krasnogor, 2005] se constituem como um importante conceito 

nos estudos dos SIAs. Historicamente, diversos campos sugerem que existam muitas 

variações dos AEs. Mas, em geral, todos compreendem as mesmas técnicas de 

funcionamento. A Figura 3.1 descreve o esquema geral do funcionamento dos AEs. 

 

Figura 3.1 – O esquema geral dos algoritmos evolucionários [Eiben e Smith, 2003] 

Basicamente dada um população inicial de indivíduos, alguma pressão causa 

uma seleção natural sobre os indivíduos onde os mais aptos sobrevivem. Este 

INÍCIO 
 INICIALIZE a população; 
 AVALIE cada indivíduo; 
 ENQUANTO (CONDIÇÃO DE PARADA não satisfeita) FAÇA 
  SELECIONE pais; 
  RECOMBINE os pais; 
  MUTACIONE os indivíduos; 
  AVALIE os novos candidatos; 
  SELECIONE os indivíduos para a próxima geração; 
 FIM ENQUANTO 
FIM 
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comportamento causa um aumento do fitness da população. Dada uma função de 

qualidade a ser maximizada, é possível randomicamente criar um conjunto de soluções 

candidatas, ou seja, elementos do domínio da função onde a função de qualidade 

funciona como uma medida de afinidade. Baseado neste fitness, alguns dos melhores 

candidatos são escolhidos para compor a próxima geração pela aplicação de operadores 

de recombinação e mutação. Quando aplicado, o operador de recombinação em dois ou 

mais candidatos gera um ou mais novos indivíduos. Quando a mutação é aplicada a um 

candidato o resultado é um novo indivíduo. Executando recombinação e mutação é 

obtido um novo conjunto de indivíduos chamado população offspring. Esta nova 

população vai competir com a população inicial para compor a população da próxima 

geração. 

Este processo pode durar enquanto não for encontrado um candidato com 

qualidade suficiente ou o limite de tempo computacional permitido é alcançado. Neste 

processo existem forças fundamentais que formam a base dos sistemas evolucionários: 

 Operadores de variação criam a diversidade de indivíduos necessária 

para facilitar a procura no espaço de busca; 

 Mecanismos de seleção atuam como uma força para elevar a qualidade 

dos indivíduos das populações; 

 A aplicação combinada de variação e seleção geralmente permite o 

crescimento do fitness na evolução das populações; 

 O processo evolucionário faz com que a população tenha uma melhor 

adaptação as condições do ambiente. 

Existem componentes bem definidos que caracterizam o AEs. Cada um desses 

componentes deve ser especificado em ordem para definir o comportamento de um AE 

particularmente. Para se entender o processo de execução do algoritmo o processo de 

inicialização e a condição de parada do algoritmo devem também ser definidas. Abaixo 

são listados os componentes dos AEs: 

 Representação dos indivíduos; 

 Função de avaliação ou função de fitness; 
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 População de indivíduos; 

 Mecanismo de seleção de pais; 

 Operadores de variação, recombinação e mutação; 

 Mecanismo de seleção de sobreviventes. 

Na Tabela 3.1 é apresentado o mapeamento entre os problemas e a nomenclatura 

utilizada nos AEs. 

Tabela 3.1 –  Mapeamento de um problema para um Algoritmo Evolucionário 

Problema Real Algoritmo Evolucionário 
Problema Ambiente 
Solução Candidata Indivíduo 
Qualidade da Solução Fitness 
Conjunto de Soluções Candidatas População 

3.2 Algoritmos Meméticos 

Existem muitas razões que motivam a hibridização dos AEs com outras 

técnicas. Muitos problemas complexos podem ser decompostos em partes e para cada 

uma delas já podem existir métodos exatos ou boas heurísticas para resolvê-los. Nesses 

casos é interessante a combinação de métodos apropriados para solução os problemas 

[Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b, Oliveira et al., 2006 e Zanchettin, 2004]. 

Os AEs são frequentemente aplicados a problemas onde existe um considerável 

conhecimento do problema por parte do usuário. Nesses casos o desempenho do 

algoritmo pode ser frequentemente beneficiado com a utilização de informações por 

meio operadores especialistas ou boas soluções. Sendo comumente conhecido que a 

combinação do algoritmo evolucionário e um método heurístico produz um AE híbrido 

com melhor desempenho do que qualquer um dos outros dois algoritmos 

separadamente. É conhecido que enquanto os AEs são muito bons para identificar boas 

áreas no espaço de busca (exploração) eles não são muito bons para na parte final da 
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busca no refinamento das soluções encontradas (explotação), em parte pela natureza 

estocástica dos operadores de variação [Eiben e Smith, 2003]. 

A combinação de AEs com operadores de busca local que trabalhem no fluxo do 

AE é chamada de Algoritmos Meméticos (AMs). Essa terminológica também se aplica 

a AEs que utilizam conhecimento específico da instância do problema nos operadores 

de variação. Os AMs já têm se mostrado em ordem de magnitude mais rápidos e mais 

confiáveis do que os AEs em alguns problemas [Eiben e Smith, 2003]. 

3.2.1 Onde Hibridizar 

Existem diversas maneiras nas quais um AE pode ser usado em conjunto com 

outros operadores ou utilizando informações específicas do domínio do problema.  

 

Figura 3.2 – Locais de possível hibridização em um algoritmo evolucionário 

Na Figura 3.2 são mostrados vários pontos do AE que podem sofrer 

hibridização. Dentre as possíveis técnicas, as heurísticas construtivas, informações do 

problema nos operadores de variação e busca local foram utilizadas na construção da 

arquitetura do Clonale. 

População Inicial 

População de Indivíduos 

População Offspring 

População Offspring 

Mutação 

Recombinação 

Soluções conhecidas 
Heurísticas construtivas 
Inicialização Seletiva 
Busca Local 

Usando informações específicas 
do problema no operador 

Usando informações específicas 
do problema no operador 

Busca Local 

Busca Local 

Operadores de seleção modificados Seleção     
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3.2.1.1 Inicialização Heurística ou Inteligente 

A maneira mais direta de existência de conhecimento sobre a estrutura do 

problema ou soluções potenciais podem ser incorporadas em um AE na fase 

inicialização. Utilizar soluções existentes na inicialização do AE pode oferecer 

interessantes benefícios. 

• Prevenindo perda de esforço computacional podendo incrementar a 

eficiência; 

• Uma inicialização não randômica da população pode direcionar o 

algoritmo a buscar por regiões particulares do espaço de busca que 

contenha boas soluções; 

• Guiar a busca pode resultar no incremento da eficiência (qualidade da 

solução final encontrada); 

• Uma quantidade total de esforço computacional divida em inicialização 

heurística e uma busca evolucionária pode proporcionar melhores 

resultados do que utilizar todo o esforço numa busca evolucionária pura 

ou heurística de multi inicialização equivalente. 

3.2.2 Preservação da Diversidade 

O problema da convergência prematura onde a população converge em volta de 

algum ponto sub-ótimo ocorre com os AEs, mas é agravado com os AMs pela atuação 

da busca local. Se a fase de busca local continuar até cada ponto ter sido movido a um 

ótimo local então isto leva a uma inevitável perda de diversidade dentro da população. 

Várias abordagens têm sido desenvolvidas para combater este problema. 

• Inicializar a população com bons indivíduos já conhecidos apenas 

usando uma pequena proporção relativa entre eles; 

• Usar operadores de recombinação desenvolvidos para preservar a 

diversidade; 

• Modificando o operador de seleção para prevenir indivíduos repetidos; 
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• Modificando a busca local ou o operador de seleção utilizando um 

critério de aceitação para preservar a diversidade. 

3.2.3 Uso do Conhecimento 

Um fator de grande importância no desenvolvimento dos algoritmos meméticos 

é a incorporação da busca local ou alguma heurística e também na escolha dos 

operadores de variação. É imprescindível a maneira como o conjunto de vizinhos são 

gerados para melhores soluções sejam geradas. 

Um ponto importante que deve ser considerado no desenvolvimento de um novo 

algoritmo memético consiste no uso ou reuso de conhecimento durante o processo de 

otimização. Uma extensão é feita automaticamente pela recombinação, mas geralmente 

mecanismos explícitos não são usados. 

Uma possível hibridização que explicitamente usa conhecimento sobre 

indivíduos já conhecidos para direcionar a otimização é utilizando a busca tabu [Glover, 

1987]. Neste algoritmo uma lista “tabu” de indivíduos conhecidos é mantida para evitar 

que o algoritmo retorne a eles. Desta forma, métodos aparecem para permitir a 

manutenção da diversidade.  

3.3 Objetivos dos AEs 

• Encontrar uma boa solução para um determinado problema; 

• Mostrar que os AEs são aplicáveis em vários domínios de problemas; 

• Mostrar como o AE com algumas melhorias em suas características é 

melhor que alguma técnica padrão; 

• Mostrar que AEs são melhores do que os algoritmos tradicionais para 

alguns problemas relevantes; 

• Encontrar a melhor configuração para os parâmetros do AE; 
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• Obter o conhecimento no comportamento do algoritmo como a interação 

entre seleção e variação; 

• Observar como os AEs são escaláveis com o tamanho do problema; 

• Observar como o desempenho do algoritmo é influenciado pelos 

parâmetros do problema e do algoritmo. 

3.4 Controle Paramétrico 

A configuração dos valores de vários parâmetros de um algoritmo evolucionário 

pode ser crucial para o seu bom desempenho. Para uma completa especificação muitos 

detalhes devem ser levados em consideração como: 

• Representação do indivíduo; 

• Tamanho da população;  

• Probabilidade de mutação; 

• Probabilidade de recombinação;  

• Tamanho da pressão de seleção do torneio; 

• Seleção de sobreviventes. 

Os valores desses parâmetros determinam se o algoritmo para encontrar uma 

solução ótima ou próxima do ótimo e se ele vai encontrar uma solução eficientemente. 

Mas escolher a configuração correta para os programas é uma tarefa difícil. 

Existem duas formas de configurar os parâmetros: sintonia de parâmetros e o 

controle de parâmetros [Eiben e Smith, 2003]. Na sintonia de parâmetros é uma 

abordagem comumente prática onde se encontra uma quantidade de bons valores antes 

da execução do algoritmo. Durante a execução esses valores permanecem fixos. O 

controle de parâmetros é uma alternativa onde o algoritmo inicia a execução com uma 
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configuração inicial dos parâmetros mas durante o processo esses valores podem ser 

alterados. 

A sintonia de parâmetros é uma abordagem típica no projeto do algoritmo. A 

sintonia é feita experimentalmente com diferentes valores e selecionando aqueles com 

os melhores resultados para testar problemas. Entretanto, testar o algoritmo com um 

número de combinações muito grande pode ser uma atividade que consuma muito 

tempo.  

A desvantagem da técnica de sintonia de parâmetros ocorre no processo 

experimental nas quais muitas combinações devem ser testadas. 

• Os parâmetros não são independentes e tentar todas as combinações 

diferentes sistematicamente é praticamente impossível; 

• O processo de sintonia de parâmetros consome um tempo considerável e 

se os parâmetros forem otimizados um por um, a interação entre eles será 

desconsiderada prejudicando o processo; 

• Para um determinado problema, a seleção de valores dos parâmetros não 

precisa ser necessariamente ótima se o esforço para fazer esta 

configuração tenha sido significante. 

Outra desvantagem desse processo é permanecer com os valores paramétricos 

fixos durante a execução do algoritmo. A execução do AE é um processo adaptativo 

intrinsecamente dinâmico. O uso de uma configuração fixa sem permitir mudança é um 

contrate com esse espírito natural dos AEs. 

Um exemplo para esse problema pode ser considerar um algoritmo com um 

grande passo de mutação. Essa característica pode ser interessante para as gerações 

iniciais do algoritmo permitindo uma exploração maior do espaço de busca. Mas um 

passo de mutação menor pode ser usado em gerações finais para permitir uma sintonia 

fina dos indivíduos sub-ótimos que tenham sido encontrados. Isso permite concluir que 

o uso de parâmetros estáticos pode direcionar o algoritmo a um desempenho inferior ao 

que ele pode alcançar. 
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Uma maneira correta de superar as limitações de parâmetros estáticos seria 

substituindo um parâmetro p por uma função p(t), onde t é o contador do número de 

gerações ou utilizar outra medida baseada no tempo. Mecanismos para modificar os 

parâmetros durante a execução do algoritmo para “informar” o melhor caminho a ser 

seguido têm sido estudados recentemente. 

3.4.1 Classificação de Técnicas de Controle 

Na classificação de técnicas de controle paramétrico dos algoritmos 

evolucionários, muitos aspectos devem ser levados em consideração. Na Figura 3.3 é 

mostrada a taxonomia da classificação das técnicas de controle paramétrico. 

 

Figura 3.3 – Taxonomia da configuração paramétricas dos AEs 

1. O que vai ser mudado. Como na representação dos indivíduos, função de 

avaliação, operadores, processo de seleção, taxa de mutação e 

recombinação, tamanho da população etc; 

2. Como a mudança deve ser feita. Por meio de uma heurística 

determinística, uma heurística baseada no feedback do algoritmo, 

processo auto-adaptativo; 

3. Que evidências devem ser levadas em consideração para ocorrer à 

mudança. Como o monitoramento do processo do desempenho dos 

operadores, diversidade da população etc; 

4. Qual nível ou escopo em que devem ser feitas as mudanças. Pode ser no 

nível de população ou de indivíduo. 
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3.4.2 Componentes para Mudança 

Para classificar as técnicas de mudança de parâmetros da perpectiva do 

componente que vai sofrer a alteração, é necessário conhecer o conjunto dos principais 

componentes de um algoritmo evolucionário. 

Considerem os seguintes componentes de um AE: 

• Representação de indivíduos; 

• Função de avaliação; 

• Operadores de variação e suas probabilidades; 

• Operadores de seleção (seleção de pais); 

• Operadores de substituição (seleção de sobreviventes ou seleção 

ambiental); 

• População (tamanho, topologia etc). 

3.4.3 Mudança Paramétrica 

Os métodos de mudança de valores dos parâmetros podem ser classificados em 

uma das três categorias a seguir: 

• Controle determinístico de parâmetros: O valor de um parâmetro 

estratégico é alterado por alguma regra determinística. Esta regra 

modifica o parâmetro de forma fixo ou de maneira predeterminada sem 

usar nenhum feedback do processo de busca; 

• Controle adaptativo de parâmetros: Ocorre quando existe alguma forma 

de feedback a partir do processo de busca que serve como entrada a um 

mecanismo que determina a direção ou a magnitude da mudança sob o 

parâmetro; 

• Controle auto-adaptativo de parâmetros: A idéia de evolução para 

evolução pode ser usada para desenvolver a auto-adaptação. Aqui os 

parâmetros que serão adaptados são codificados dentro dos 



_______________________________________________________________________ 
 

 

37

cromossomos sofrendo mutação e recombinação. Os melhores valores 

dos parâmetros codificados vão direcionar aos melhores indivíduos da 

população. 

3.4.4 Evidências para Mudança 

O terceiro critério para classificação consiste nas evidências para determinar a 

mudança nos valores dos parâmetros. Geralmente o processo de busca é monitorado 

observando o desempenho dos operadores e a diversidade da população. As 

informações encontradas pelo processo de monitoramento são usadas como um 

feedback para o ajuste dos parâmetros. A partir desta perspectiva pode ser feita uma 

distinção entre dois casos: 

• Evidência absoluta: Ocorre quando o valor do parâmetro estratégico é 

alterado por alguma regra que é aplicada quando algum evento pré-

determinado ocorre. A diferença para o controle paramétrico 

determinístico é que nele uma regra dispara de acordo com o um 

determinado acontecimento vinculado ao tempo. Aqui um feedback da 

busca é usado. Uma regra pode ser aplicada quando uma medida que 

estava sendo monitorada atinge um determinado limiar. 

• Evidência relativa: Os valores dos parâmetros são comparados de acordo 

com o fitness da população offspring produzida e os melhores valores 

são recompensados. A direção ou a magnitude da mudança do parâmetro 

estratégico não são especificadas deterministicamente, mas é relativo ao 

desempenho de outros valores. 

3.4.5 Escopo das Mudanças 

Qualquer mudança em algum componente de um AE pode afetar um gene 

(parâmetro ou características), todo o cromossomo (indivíduo), a população inteira, 

outro componente (seleção) ou até a função de avaliação. Este é o aspecto do escopo ou 

nível de adaptação.  
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Observa-se também que o escopo ou nível não são dimensões independentes. 

Elas usualmente dependem do componente do AE onde a mudança foi feita. Por 

exemplo, a mudança do tamanho do passo de mutação pode afetar um gene, um 

cromossomo ou toda a população dependendo de como foi desenvolvido. Mas a 

mudança de um coeficiente de penalidade afeta tipicamente toda uma população. 

3.5 Medidas de Desempenho 

Estimar a qualidade de um algoritmo evolucionário comumente implica em 

comparações experimentais entre um dado AE e outro evolucionário ou algoritmo 

tradicional. Mostrar a superioridade de algum AE não é o principal objetivo, também é 

importante o refinamento dos parâmetros para um bom desempenho requer trabalhos 

experimentais, implicando na comparação de diferentes variantes do algoritmo. 

Desta forma, comparações sempre assumem que o uso de algumas medidas de 

desempenho do algoritmo. Devido à natureza estocástica dos AEs, estas medidas de 

desempenho são naturalmente estatísticas, implicando que o número de experimentos 

precisa ser conduzido para obter dados experimentais suficientes.  

Existem três medidas básicas de desempenho: 

• Taxa de sucesso (sucess rate); 

• Eficácia (qualidade da solução); 

• Eficiência (velocidade). 

3.5.1 Diferentes Medidas de Desempenho 

Existem diversas maneiras de se avaliar o desempenho dos algoritmos, mas para 

alguns casos, essas medidas dependem da natureza do problema. Nos típicos problemas 

acadêmicos que referem a pesquisas experimentais a solução ótima pode ser conhecida 

e em muitas aplicações práticas um critério de qualidade suficiente de solução pode ser 

determinado. 
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3.5.1.1 Sucess Rate (SR) 

Desta forma, para alguns problemas pode-se facilmente determinar um critério 

de sucesso encontrando uma solução com a qualidade desejada. Para este tipo de 

problema podemos utilizar uma medida chamada de sucess rate (SR) [Eiben e Smith, 

2003] para determinar o percentual de execuções completas do algoritmo que terminam 

com sucesso. Para problemas onde soluções ótimas não podem ser definidas, a medida 

SR teoricamente não pode ser usada. Este caso ocorre quando o ótimo da função 

objetivo é desconhecido. 

3.5.1.2 Mean Best Fitness (MBF) 

A medida mean best fitness (MBF) [Eiben e Smith, 2003] pode ser definida para 

qualquer problema resolvido por um AE que utilize uma medida de fitness que seja 

conhecida. Para cada execução de um dado AE, o melhor fitness pode ser definido como 

o valor do melhor indivíduo no final da execução. MBF é a média dos valores dos 

melhores fitness para todas as execuções. Dependendo do tipo de problema ou do 

objetivo desejado os valores do melhor e o pior fitness encontrados durante todas as 

execuções também podem ser interessantes. Estas medidas são mais relevantes como 

um indicativo de qualidade do resultado final do que a melhor solução encontrada em 

todas as execuções do algoritmo. 

3.5.2 Comparativo de Desempenho 

Apesar das medidas SR e MBF serem relacionadas, não existe uma 

recomendação geral que determine qual delas utilizar para comparar os algoritmos. Vale 

lembrar que SR pode não ser definido para alguns problemas enquanto o MBF é sempre 

uma medida válida. Todas as combinações possíveis de valores altos e baixos para estas 

duas medidas podem ocorrer. 

É mais comum destacar as seguintes possibilidades: 

• SR baixo e MBF alto: Esta possibilidade indica uma boa aproximação do 

algoritmo. Isso ocorre quando o algoritmo está bem próximo da melhor 

solução, mas raramente consegue alcançá-la. Desta forma, uma 
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conseqüência poderia ser um aumento do numero de execuções para 

permitir que o algoritmo atinja o final da busca. 

• SR alto e MBF baixo: Ocorre quando algumas execuções terminam sem 

uma boa solução contribuindo com valores de fitness muito baixos 

prejudicando o valor do MBF.  

Existe uma medida chamada de average number of evaluations to a solution 

(AES) [Eiben e Smith, 2003] que independe da quantidade de execuções do algoritmo. 

Esta medida é útil devido à natureza estocástica do AE já que algumas vezes o número 

médio de avaliações pode ser utilizado como critério de parada do algoritmo. Mas esta 

métrica possui desvantagens. A média obtida pelos valores vai depender da quantidade 

de execuções sem sucesso que são permitidas ao algoritmo. 

O uso da medida AES geralmente possibilita um resultado satisfatório sobre a 

velocidade do algoritmo, mas o seu uso pode ser discutido porque pode proporcionar 

um comportamento enganoso do algoritmo. 

1. Esta medida pode ser enganosa se o AE utilizar alguma heurística de 

busca local incorporada no operador de mutação. O esforço 

computacional extra com esse tipo de operador pode melhorar o 

desempenho do algoritmo, mas isso é invisível para o AES; 

2. A aplicação de mecanismos de reparação de indivíduos inválidos 

demanda uma quantidade significativa de avaliações. Um AE com bons 

operadores de variação gera indivíduos que provavelmente não 

precisarão ser reparados enquanto outro AE pode necessitar muitas 

reparações. O valor do AES dos dois pode ser próximo, mas no segundo 

provavelmente deve prejudicar a resposta final do algoritmo; 

3. As avaliações podem ser feitas rapidamente comparadas com os outros 

passos do ciclo do algoritmo. Então a AES não reflete a velocidade do 

algoritmo corretamente. 
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4  
Descrição da Arquitetura do 
Clonale 

Neste capítulo é apresentada uma descrição do funcionamento da 
arquitetura do Clonale. A Seção 4.1 trata sobre a utilização das 
novas características imunológicas. Na Seção 4.2 é apresentada a 
descrição do algoritmo. Os operadores de variação são descritos na 
Seção 4.3. A Seção 4.4 trata do mecanismo de geração da população 
principal de anticorpos. A Seção 4.5 mostra a função de avaliação 
utilizada para este problema. Os pontos de hibridização do 
algoritmo são mostrados na Seção 4.6. A seleção de sobreviventes é 
descrita na Seção 4.7. 

4.1 Características Imunológicas 

A descoberta de novas funcionalidades a partir do estudo da fisiologia do corpo 

humano contribui com a evolução dos Sistemas Imunológicos Artificiais. Esta 

tecnologia procura modelar características e funcionalidades do mecanismo de defesa 

dos seres vivos. Este mecanismo permite que o organismo possa defender-se da invasão 

de substâncias estranhas. 

Novas funcionalidades observadas no ambiente biológico foram estudadas para 

modelar esta nova abordagem imunológica. As principais são a organização e o 

agrupamento de anticorpos (Ab) semelhantes durante todo o processo. Acredita-se que 
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estas funcionalidades poderiam melhorar a capacidade de reconhecimento dos 

algoritmos imunológicos artificiais. 

Neste trabalho foi desenvolvido o algoritmo Clonale (Clonal Algorithm 

Evolutionary) inspirado no Clonalg que também utiliza o princípio da seleção clonal, 

descrito na Seção 2.2.2.  

As principais características híbridas do Clonale são: 

• Hibridização com técnicas de busca local; 

• Heurísticas de construção da população; 

• Utilização de operadores “inteligentes”; 

• Seleção de sobreviventes geracional. 

4.1.1 Memória de Anticorpos 

Smith e Krasnogor, 2005, sugerem a possibilidade de utilizar informação de 

populações anteriores através da recuperação de indivíduos de gerações passadas. Essa 

técnica tem como objetivo recuperar material genético já descartado pelo algoritmo, 

funcionando como um tipo de memória genética para influenciar os mecanismos de 

busca do algoritmo. 

Este trabalho desenvolveu a memória genética para investigar o impacto desta 

funcionalidade no desempenho do algoritmo. 

4.1.2 Agrupamento de Anticorpos 

No modelo proposto nesta dissertação, os anticorpos semelhantes e responsáveis 

por reconhecer uma mesma classe de antígeno se encontram organizados em 

agrupamentos (clusters) como é mostrado na Figura 4.1. Desta forma, com a nova 

apresentação de um antígeno desta classe, os anticorpos pertencentes àquela nuvem se 

multiplicam e se diferenciam por meio de mutação com o objetivo de melhorar a 

resposta imunológica dos indivíduos a classe de antígeno apresentada. Após o 

reconhecimento, o cluster de anticorpos vai sofrer uma redução até o seu tamanho 
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normal, descartando os anticorpos menos aptos. Assim, os melhores indivíduos são 

mantidos, melhorando o reconhecimento posteriormente. 

 

Figura 4.1 – Agrupamentos com anticorpos semelhantes 

A memória genética organizada em ilhas de evolução [Eiben e Smith, 2003] 

permite que os clusters mantenham-se em evolução separadamente. Essa configuração 

permite que os anticorpos estejam espacialmente organizados em clusters de indivíduos 

semelhantes (Figura 4.1). 

O objetivo dessa separação é que os anticorpos possam evoluir mais 

rapidamente diferentemente da abordagem utilizada no Clonalg. Nesse algoritmo a 

população principal de anticorpos possui indivíduos de várias classes diferentes. Com a 

nova abordagem é esperada uma evolução mais intuitiva com anticorpos que possuam 

afinidade mais próxima aos antígenos. 

Os indivíduos da memória genética podem ser novamente selecionados a 

compor a população de anticorpos principal participando do processo evolutivo. Desta 

forma, filamentos genéticos perdidos em gerações anteriores podem ser recuperados e 

reaproveitados em futuras gerações. 
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4.2 Descrição do Clonale 

A cada apresentação de um antígeno uma população principal de anticorpos é 

criada. A partir desta, uma população offspring é formada com a aplicação de 

operadores de recombinação e mutação. O melhor anticorpo encontrado pelas duas 

populações é candidato a incorporar a população de anticorpos de memória. Este 

anticorpo será adicionado no cluster da classe do antígeno apresentado. Ao final da 

apresentação de todos os antígenos de treinamento será considerada uma geração do 

algoritmo. A Figura 4.2 descreve o pseudocódigo do algoritmo. 

 

Figura 4.2 – Pseudocódigo do Clonale 

Ao final de cada geração é calculado o percentual de acerto dos antígenos do 

conjunto de teste em relação à população de memória de anticorpos. A melhor 

configuração da população de memória é guardada até que o critério de parada do 

algoritmo seja satisfeito. Na implementação foi considerada apenas a quantidade 

máxima de gerações como critério de parada. 

Na Figura 4.3 é mostrado o fluxo do funcionamento dos componentes do 

algoritmo Clonale. 

INÍCIO 
     ENQUANTO (numGerações <= totalGerações) FAÇA 
          ENQUANTO (numAntigenos <= totalAntigenos) FAÇA 
               populaçãoAnticorpos = gerarPopulação(); 
               avaliarPopulação(populaçãoAnticorpos); 
               populaçãoOffspring = recombinarPopulação(populaçãoAnticorpos); 
               populaçãoOffpsring = mutacionarPopulação(populaçãoOffpsring); 
               populaçãoOffpsring = buscaLocal(populaçãoOffpsring); 
               anticorpo = selecionarMelhor (populaçãoAnticorpos, populaçãoOffpsring); 
               adicionarPopulaçãoMemória(anticorpo); 
          FIM ENQUANTO 
     FIM ENQUANTO 
FIM 



_______________________________________________________________________ 
 

 

45

 

Figura 4.3 – Fluxo do algoritmo proposto 

O fluxograma do Clonale pode ser resumido na Figura 4.4 que mostra a 

arquitetura geral do algoritmo desde os padrões em imagens até a formação da 

população de memória.  

Inicialmente as imagens contendo os dígitos sofrem a extração de características 

resultando num vetores com 80 características. Após, cada característica de cada vetor 

corresponde a um gene de um anticorpo formando os genes de cada anticorpo. Em 

seguida, o algoritmo é executado a partir destes anticorpos de treinamento para formar  

população de anticorpos de memória. Esta população é responsável por reconhecer o 

conjunto de antígenos de teste, e consequentemente, determinar o desempenho do 

algoritmo para o conjunto de treinamento utilizado. 

População Anticorpos 

População Offspring 

População Offspring 

População Offspring 

População  
Memória 

Clusters de 
Anticorpos 

Inicializar População 
de Anticorpos 

Recombinação 

Mutação Busca Local 

Selecionar Melhor Anticorpo 

Melhor Anticorpo 

Apresentou todos os Antígenos? 

Apresentou todas as Gerações? 
Sim
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Não

NãoINÍCIO FIM 
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Figura 4.4 – Arquitetura do funcionamento do algoritmo Clonale 

4.3 Operadores de Variação 

Neste trabalho foram utilizados quatro operadores de variação, sendo dois de 

recombinação (Simple-Crossover e Heuristic-Crossover) e dois de mutação (Simple-

Mutation e Total-Mutation) [Eiben e Smith, 2003]. 

Segundo a Seção 3.4, foi definido empiricamente um percentual de 30% de 

aplicação dos operadores de variação para todos os anticorpos. Esta variável determina 

se o indivíduo vai sofrer mutação ou se retornará a sua cópia. 

4.3.1 Simple-Crossover 

O primeiro operador de recombinação é o mais simples e gera apenas um 

indivíduo. Abaixo segue uma descrição do seu funcionamento. 

1. Inicialmente a seleção de pais escolhe dois indivíduos;  

2. É escolhido um ponto no indivíduo onde será feita a troca entre o 

material genético dos dois pais. Esta escolha é feita a partir do sorteio de 

Extração de 
Características 

Treinamento do 
Algoritmo Clonale 

Formação da População de 
Anticorpos de Memória 

Reconhecimento do Conjunto 
de Antígenos de Teste 

Codificação das 
Características nos 

Genes dos Anticorpos 
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um entre todos os genes (características) do indivíduo (padrão) por meio 

de uma distribuição uniforme; 

3. No ponto escolhido o material genético entre os pais é trocado; 

4. Depois é calculado o fitness dos dois filhos gerados; 

5. Apenas o filho com melhor afinidade vai integrar a nova população 

offspring. 

Na Figura 4.5 é descrito o fluxo de funcionamento do operador Simple-

Crossover. 

 

Figura 4.5 – Exemplo de aplicação do operador Simple-Crossover 

4.3.2 Heuristic-Crossover 

O último operador de recombinação utiliza um método “inteligente” para criar o 

indivíduo filho. Novamente apenas um indivíduo é criado. 

1. Inicialmente a seleção de pais escolhe dois indivíduos; 

2. Para a construção do novo indivíduo são percorridas todas as 

características dos dois indivíduos pais. Para cada característica dos pais 

Ponto escolhido para troca

Material genético dos dois 
pais sendo trocado gerando 
dois filhos 

Apenas o melhor filho segue 
para a próxima população 
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é calculada a afinidade em relação à característica correspondente ao 

antígeno que está sendo apresentado; 

3. A característica do pai que obtiver melhor afinidade vai ser passada para 

o filho. Esse método é feito até preencher todas as características do 

novo indivíduo; 

4. Assim será criado um filho com as melhores afinidades de cada pai. 

Na Figura 4.6 é descrito o fluxo de funcionamento do operador Heuristic-

Crossover. 

 

Figura 4.6 – Exemplo de aplicação do operador Heuristic-Crossover 

4.3.3 Simple-Mutation 

Após a aplicação dos operadores de recombinação, a nova população formada é 

submetida a um processo de mutação. Todos os indivíduos da população offspring têm 

um percentual de pm = 30% de serem submetidos ao processo de mutação. O passo de 

mutação do algoritmo foi definido como sm = 0,01. Os valores para as variáveis pm e sm 

foram encontradas através de uma sintonia de parâmetro de acordo com os resultados 

obtidos empiricamente. 

Este operador gera apenas um indivíduo. Abaixo uma descrição do seu 

funcionamento. 

É calculado o fitness de cada 
par de característica dos 
pais. 

…
É formado um indivíduo com as 
melhores características dos pais. 
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1. Cada indivíduo tem 30% de possibilidade de sofrer o processo de 

mutação; 

2. Caso seja escolhido, será escolhido um ponto no indivíduo onde será 

feita a mutação do seu material genético. Esta escolha é feita a partir do 

sorteio de um entre todos os genes (características) do indivíduo (padrão) 

por meio de uma distribuição uniforme; 

3. O passo de mutação do indivíduo é calculado por meio do sorteio de um 

número em uma distribuição normal com média em zero e desvio padrão 

sm, definido na Equação (4.1). 

( ).,0'
mii sNxx +=  (4.1) 

4. Depois é calculado o fitness do indivíduo gerado e substitui-se aquele 

correspondente na população offspring. 

Na Figura 4.7 é descrito o fluxo de funcionamento do operador Simple-

Mutation. 

 

Figura 4.7 – Exemplo de aplicação do operador Simple-Mutation 

Ponto escolhido para sofrer mutação

+ 

Novo indivíduo gerado 
a partir da mutação do 
material genético do 
original 
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4.3.4 Total-Mutation 

Este operador de mutação também gera apenas um indivíduo. Abaixo a 

descrição do seu funcionamento. 

1. Cada indivíduo tem 30% de possibilidade de sofrer o processo de 

mutação; 

2. Caso seja escolhido, todos os genes do indivíduo tem probabilidade de 

30% de sofrer mutação; 

3. O passo de mutação do indivíduo é calculado por meio do sorteio de um 

número em uma distribuição normal com média em zero e desvio padrão 

sm, definido na Equação (4.1). 

Na Figura 4.8 é descrito o fluxo de funcionamento do operador Total-Mutation. 

 

Figura 4.8 – Exemplo de aplicação do operador Total-Mutation 

Todos os genes podem 
sofrer mutação com 
probabilidade de 30% 

+

Novo indivíduo gerado a 
partir da mutação do 
material genético do original 

+…
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4.4 Geração das Populações 

Nesta abordagem foi considerado que a população principal de anticorpos seria 

composta de 20=λ  indivíduos e a população offpsring 40 indivíduos. Os valores destes 

parâmetros foram determinados a partir do estudo empírico dos resultados. A população 

de memória possui o mesmo tamanho do conjunto de treinamento sendo gerada a partir 

da seleção dos melhores indivíduos descrita na Seção 4.7. 

No início do algoritmo, a população principal é gerada aleatoriamente. A partir 

da próxima geração, a população principal vai ser formada de 50% de indivíduos 

aleatórios mais 50% de indivíduos provenientes da memória genética da classe do 

antígeno que esta sendo apresentado. Este tipo de formação ajuda a manter a 

diversidade da população principal de anticorpos e permite o reaproveitamento de 

material genético perdido para inicializar a população principal com indivíduos de alta 

afinidade. 

Cada indivíduo da população offspring é gerado a partir de um torneio [Eiben e 

Smith, 2003] com pressão de seleção com valor de dois dos anticorpos da população 

principal. O anticorpo escolhido sofre aplicação dos operadores de mutação.   

Esse tipo de geração da população principal procura modelar uma característica 

geracional biológica presente no organismo humano. Quando um antígeno é 

apresentado ocorre a multiplicação dos anticorpos presentes naquele conjunto a fim de 

encontrar o anticorpo que tenha melhor resposta àquele antígeno. Esse tipo de 

inicialização da população principal permite ao algoritmo recuperar indivíduos da 

memória genética e que poderiam ser descartados numa seleção de sobreviventes que 

priorize indivíduos com maiores fitness. 



_______________________________________________________________________ 
 

 

52

4.5 Função de Avaliação 

A probabilidade de cada anticorpo da população é medida através do cálculo da 

Distância Euclidiana (DE) entre ele e o antígeno que está sendo apresentado, de acordo 

como mostra a Equação (4.2). Quanto menor a distância obtida maior sua qualidade.  

( )∑
=

−=
n

i
iiE AbAgD

1

2  (4.2) 

4.6 Hibridização do Algoritmo 

Diversas pesquisas utilizam buscas locais em diferentes pontos dos EAs 

[Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b, Oliveira et al., 2006 e Smith e Krasnogor, 2005]. 

Este trabalho utiliza o algoritmo Subida na Encosta (SE) também conhecido como Hill 

Climbing Search Algorithm, como um método de busca local sobre os anticorpos da 

população offspring.  

Seu objetivo é estabelecer “um laço repetitivo que se move de forma contínua, 

no sentido do valor crescente – isto é, encosta acima. O algoritmo termina quando 

alcança um “pico” em que nenhum vizinho tem valor mais alto”, ou seja, maior 

qualidade [Russell e Norvig, 2003]. O pseudocódigo do SE é mostrado na Figura 4.9. O 

algoritmo padrão pode ser descrito pelos seguintes passos: 

1. Inicie (aleatoriamente) o ponto x num espaço de soluções possíveis do 

problema; 

2. A cada iteração um novo ponto x' é selecionado aplicando-se uma 

pequena perturbação no ponto atual x, selecionando um novo ponto x' 

que esteja na vizinhança N de ( )xNxx ∈', ; 

3. Se este novo ponto apresenta um melhor valor para a função de 

avaliação, então o novo ponto torna-se o ponto atual; 
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4. O método é terminado quando nenhuma melhora significativa é 

alcançada, ou um número fixo de iterações foi efetuado, ou um objetivo 

foi alcançado. 

Esta busca local é utilizada após as operações de mutação e antes da busca pelo 

melhor anticorpo das populações como é mostrado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.9 – Pseudocódigo da busca local 

O método de inicialização da população principal de anticorpos descrito na 

Seção 4.4 também é um método de hibridização já que utiliza soluções já conhecidas 

[Eiben e Smith, 2003]. 

4.7 Seleção de Sobreviventes 

De Castro e Von Zuben, 2000b propõem o Clonalg utilizando a seleção de 

sobreviventes proporcional ao fitness, onde apenas os anticorpos mais aptos sobrevivem 

para a próxima geração. Neste trabalho a população de anticorpos é generacional [Eiben 

e Smith, 2003]. Esta escolha foi feita para evitar a convergência prematura do algoritmo 

em regiões de mínimos locais devido à escolha altamente elitista de anticorpos utilizada 

no Clonalg. 

 Na seleção de sobreviventes, o método adicionarPopulaçãoMemória (Figura 

4.2) constitui a população de memória. Esta população é responsável pelo aprendizado 

dos antígenos de treinamento.  

INÍCIO 
 ENQUANTO (CONDIÇÃO DE PARADA não satisfeita) FAÇA 
  novaSolução ← vizinho(melhorSolução); 
  IF novaSolução É MELHOR QUE melhorSolução ENTÃO 
   melhorSolução ← novaSolução; 
  FIM IF 
 FIM ENQUANTO 
FIM
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A cada iteração do algoritmo o melhor anticorpo presente nas populações 

principal e offspring é selecionado através do método adicionarPopulaçãoMemória 

mostrado na Figura 4.2. Este anticorpo é candidato a integrar a população de memória. 

Se o mesmo possuir melhor fitness do que o indivíduo já presente na população de 

memória ele o substituirá. A partir deste momento o anticorpo adicionado é responsável 

por reconhecer aquele antígeno apresentado pela população de treinamento. Para cada 

antígeno da população de treinamento vai existir um anticorpo na população de 

memória associado a ele. 

Após este passo o indivíduo vai ser adicionado à memória genética da classe do 

antígeno de treinamento que está sendo apresentado. Para cada classe do conjunto de 

treinamento vai existir uma memória genética. Esta memória vai conter todos os 

candidatos a anticorpos da população de memória que foram já selecionados durante a 

execução do algoritmo. Este conjunto de anticorpos será usado para compor a 

população principal nas próximas gerações. Método descrito na Seção 4.4. 



_______________________________________________________________________ 
 

 

55

 
 
 
 
 
 

 

5  
Reconhecimento de Dígitos 
Manuscritos 

Neste capítulo é apresentada uma descrição da base de padrões de 
dígitos manuscritos utilizada nesta dissertação. A Seção 5.1 trata 
sobre a introdução ao reconhecimento de caracteres. A Seção 5.2 
mostra as maneiras de geração da base de dados. A extração de 
características é tratada na Seção 5.3. A Seção 5.4 mostra o 
conjunto de dados utilizados nesta dissertação. A extração de 
características utilizada nesta dissertação é mostrada na Seção 5.5.   

5.1 Reconhecimento de Caracteres 

O reconhecimento de dígitos, um subcampo do reconhecimento de caracteres, é 

assunto de várias pesquisas no campo de reconhecimento de manuscritos. Essa atenção 

é motivada devido a um grande número de aplicações e soluções para este subconjunto 

de caracteres. Muitas abordagens para resolver este problema têm sido propostas [Trier 

et al., 1996 e Liu et al., 2003]. A maioria do conhecimento proveniente destas pesquisas 

pode ser aplicadas para caracteres, palavras e reconhecimento de sentenças manuscritas. 

A taxonomia de abordagens conhecidas para reconhecimento de dígitos na 

literatura consideram basicamente os seguintes campos: 
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• Métodos de extração de características; 

• Métodos de classificação; 

• Arquitetura de sistemas baseados em diferentes estratégias como a 

combinação de vários classificadores, o uso de varias características 

estruturais ou estatísticas. 

5.2 Geração e Reconhecimento dos Dados 

Os dígitos manuscritos podem ser gerados de duas maneiras distintas. No 

método on-line, eles são capturados durante o processo de escrita por uma caneta 

especial sob uma interface eletrônica. O reconhecimento on-line é dedicado 

principalmente a indústria de canetas computacionais e no domínio de segurança para a 

verificação de assinaturas e autenticação de usuários.  

No método off-line, os dados são adquiridos por um scanner depois que o 

processo de escrita está terminado. O reconhecimento off-line é dedicado ao 

processamento de cheques bancários, organização do correio, leitura de formulários 

comerciais, etc. 

O reconhecimento de dígitos manuscritos off-line é mais complexo que o on-line 

pela maior probabilidade de presença de ruído no processo de aquisição da imagem e a 

perda de informações temporais como a seqüência da escrita e a sua velocidade [Trier et 

al., 1996]. Estas informações são muito úteis no processo de reconhecimento de 

assinaturas. Sistemas de reconhecimento on-line e off-line também são discriminados 

pelas aplicações que são resolvidas por eles. Este trabalho está concentrado no processo 

de reconhecimento off-line. 

Várias técnicas para reconhecimento de manuscritos off-line têm sido estudadas, 

baseadas em quatro abordagens de reconhecimento de padrões [Jain et al., 2000]. 

• Template matching; 
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• Técnicas estatísticas; 

• Técnicas estruturais; 

• Redes neurais artificiais. 

5.3 Extração de Características 

O conjunto de características é considerado fator importante na construção de 

arquiteturas de reconhecimento de alto desempenho. A pesquisa sobre métodos de 

extração de características tem ganhado considerável atenção para que o 

reconhecimento obtenha os melhores resultados. É importante que aspectos particulares 

dos classificadores como topologia e parâmetros configuráveis sejam considerados 

antes de selecionar um método específico de extração de características.  

Em geral, os métodos para extração de características conhecidos na literatura 

são baseado em dois tipos de características: estatísticas e estruturais [Bortolozzi et al., 

2005].  

• As características estatísticas são derivadas a partir da distribuição 

estatística de pontos, como zoneamento, momentos, projeção de 

histogramas ou histogramas direcionais. 

• As características estruturais são baseadas em propriedades na topologia 

e propriedades geométricas dos caracteres como traços e suas direções, 

pontos finais, segmentos de interseção e loops. 

Muitos pesquisadores têm explorado a integração de informações estruturais e 

estatísticas para descobrir novas propriedades dos caracteres já que esses tipos de 

características são considerados complementares [Liu et al., 1997]. Pesquisas de novas 

estratégias para dígitos manuscritos têm levado os pesquisadores a procurar maneiras 

alternativas para tratar variações dos dígitos manuscritos. 
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5.4 Conjunto de Dados 

A base de dados utilizada neste trabalho corresponde a um total de 8.000 

padrões de dígitos manuscritos dividido originalmente em três conjuntos com 6.000 

padrões para treinamento e 1.000 para validação e 1.000 para teste. Cada uma das dez 

classes dos dígitos possui a mesma quantidade de padrões, ou seja, 600 para 

treinamento, 100 para validação e 100 para teste.  

 
Figura 5.1 – Exemplos de padrões do conjunto de dados utilizado neste trabalho 

Cada padrão de dígito corresponde a uma matriz binária com 24 linhas por 16 

colunas. Na Figura 5.1 são mostrados exemplos da variação de alguns dígitos utilizados 

neste trabalho. 

5.5 Extração de Características Utilizada 

Algoritmos de pré-processamento, extração de características e classificação 

eficientes são essenciais para se conseguir altas taxas de desempenho para o 
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reconhecimento de dígitos manuscritos. Na área de reconhecimento de padrões, muitas 

técnicas de classificação têm sido propostas. A eficácia da extração de características é 

crucial para o desempenho do reconhecimento. 

No reconhecimento de manuscritos vários tipos de características foram 

desenvolvidos [Trier et al., 1996]. Entre as variedades de características, as direcionais 

de contorno de traço são as que apresentaram boa eficiência. Este tipo de característica é 

estatística e usualmente representado pelo histograma da direção local.  

Neste trabalho foram utilizados algoritmos de pré-processamento e extração de 

características propostos por [Liu et al., 1997]. A abordagem é composta por três 

estágios. 

5.5.1 Pré-processamento 

O pré-processamento das imagens compreende dois passos principais: 

suavização (smoothing) e o tamanho da normalização. A suavização pode ser 

constituída de duas fases. Uma primeira de pré-suavização que ocorre a eliminação de 

ruídos “sal e pimenta” para limpar a imagem. Uma segunda fase de pós-suavização é 

removido o efeito aliasing nos contornos para facilitar a extração de características. 

A pré-suavização é realizada pelo cálculo da média e a limiarização de uma 

vizinhança 3x3 na imagem binária. Após esse passo, a imagem é normalizada para um 

frame 32x32 pelo mapeamento do bounding box mínino. 

Para a pós-suavização, além do cálculo da média também é considerado a forma 

do contorno que pode ocasionar ruptura ou uma completa eliminação de traços finos.  

Para cada pixel p seja ele branco ou preto, é computado o número b(p) e o 

número Nc(p) de conectividade 8 como também os 8 vizinhos. O pixel atual p e os seus 

8 vizinhos são mostrados na figura. Então, b(p) e Nc(p) são calculados por: 

∑
=

=
7

0

)(
i

ixpb  (5.1) 
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∑
=

++ +=
3

0
8mod)12(122 )()(

i
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Nc(p) representa o número dos 8 componentes na vizinhança. Se Nc(p) é maior 

ou igual a 2, a mudança do seu atributo vai alterar a propriedade da conectividade. As 

seguintes regras têm objetivo de preservar a conectividade na suavização: 

 

Figura 5.2 – Regras de preservação da conectividade na suavização 

Incorporando essas regras o processo de suavização destrói menos a 

conectividade da imagem. Na Figura 5.3 é mostrado um exemplo de pós-suavização, 

onde (a) é a imagem normalizada, (b) o resultado da suavização e (c) o resultado com a 

preservação da conectividade. 

 

Figura 5.3 – Pós-suavização pela média e algoritmo e preservação da topologia 

5.5.2 Extração de Características Estatísticas 

A extração de característica estatística é uma representação de multi-resolução 

da direção do contorno dos traços. A direção dos pontos de contorno é quantizada em 4 

valores, desse modo a imagem do caractere é decomposta em 4 sub-imagens 

direcionais. Em cada sub-imagem, o filtragem multi-escalar e a amostragem ótima são 

realizados para obter as características de multi-resolução. 

(1) Para um pixel preto, se b(p) ≥ 4, a mudança não ocorre 
 senão se Nc(p) < 2, o pixel é alterado para branco 
 senão a mudança não ocorre. 
(2) Para um pixel branco, se b(p) < 5 a mudança não ocorre 
 senão se Nc(p) < 2, o pixel é alterado para preto 
 senão a mudança não ocorre.
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5.5.2.1 Decomposição Direcional 

A imagem do caractere é decomposta em 4 sub-imagens direcionais pelo 

procedimento a seguir. Para cada ponto de contorno, um código de direção é atribuído. 

Os códigos 0, 1, 2 e 3 correspondem a direção horizontal, diagonal esquerda, vertical e 

diagonal direita respectivamente. Um ponto de contorno deve ser atribuído mais de uma 

vez se ele for multiplamente conectado. Antes da decomposição, as 4 sub-imagens 

direcionais ( ) 3,2,1,0  ,, =dyxf d  são vazios, isto é, ( ) 0, =yxf d para todo x e y. Então para 

cada pixel preto na imagem do caractere f(x,y), denote seus 8 vizinhos por xi como na 

Figura 5.5. Se ( ) 1, =yxf  então para 3,2,1,0=i  

 

Figura 5.4 – Marcação da vizinhança do pixel 

Este procedimento tem o mesmo efeito do contorno de traçado, mas ele é muito 

mais fácil de implementar porque ele é terminado apenas pelo scaneamento da 

vizinhança. 

 

Figura 5.5 – Configuração da vizinhança do pixel p 

5.5.2.2 Filtragem Multi-escalar 

Depois da decomposição direcional, cada sub-imagem é filtrada com um passa-

baixo por um filtro Gaussiano com diferentes escalas e pode ser provado de acordo com 

Se 02 =ix  
 Se 112 =+ix  então 
  1),(),(,8mod)12( +=+= yxfyxfid dd  
 senão se 122 =+ix então 
  1),(),(,8mod)22( +=+= yxfyxfid dd  
 fim se 
fim se 
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o teorema da amostragem. A função da resposta do impulso do filtro Gaussiano é dada 

por: 

)
2
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2
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2
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yxh

σπσ
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−=  (5.3) 

que corresponde a função transferência de freqüência de 
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onde 
x

u πσ
σ

2
1

= . A filtragem passa-baixo de ),( yxf d é a convolução de ),( yxf d e 

h(x,y). 

De acordo com o teorema da amostragem, a faixa de largura da taxa de 

amostragem é relacionada pela equação abaixo: 

maxmax 2,2 vfuf yx ≥≥  (5.5) 

Assumindo na Figura 5.5 e substituindo uuuvu σπσσ 2ou  2,maxmax == é dado 

como um indício para a relação entre o parâmetro xσ e a taxa de amostragem xf . 

Usando uvu σ== maxmax como um exemplo, é obtido: 

x
uxf

πσ
σ 12 ==  (5.6) 

Além disso, a taxa da amostragem (fx, fy) e o intervalo de amostragem (tx, ty) são 

relacionados por yyxx tftf 1 e 1 == . Como o resultado, o parâmetro do filtro e o 

intervalo de amostragem são relacionados por: 
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π
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x
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quando a faixa de largura é uσ . Da mesma forma, 

uuvu σπσ 2 e 2maxmax == resulta 
2

 e 
2 x

x
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  , 321
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=== σ

π
σ

π
σ  neste trabalho. 

Pela Equação (5.7) é conveniente determinar o parâmetro do filtro a partir de um 

intervalo da amostragem pré-definido. De cada sub-imagem, amostragem de valores 

4x4 e 2x2 são computados a partir de uma imagem filtrada pelos filtros Gaussianos de 2 

escalas. Os intervalos de amostragem são 8== yx tt  e 16== yx tt  para 2 escalas 

respectivamente (imagem de tamanho 32x32). Conformemente, o parâmetro do filtro 

Gaussiano foi determinado pela Equação (5.7). Depois da convolução e amostragem das 

4 sub-imagens em 2 escalas, um vetor de características estatísticas com dimensões 

804)416( =×+ é obtido.  

Finalmente, esta extração de característica transforma a matriz binária 24 x 16 

de cada padrão em um vetor de oitenta características que variam de 0 a 1. 

 



6  
Experimentos em 
Reconhecimento de Manuscritos 

Este capítulo descreve os experimentos realizados nesta dissertação. 
A Seção 6.1 descreve como os experimentos foram realizados. A 
Seção 6.2 mostra como o conjunto de dados foi dividido. A Seção 6.3 
expõe as características e os resultados dos experimentos com o 
Clonale. Os resultados dos experimentos com o algoritmo Clonalg 
estão na Seção 6.4. Os experimentos realizados com o algoritmo k-
NN são descritos na Seção 6.5. Os experimentos com a Rede 
Perceptron Multi-Camadas são expostos na Seção 6.6. Na Seção 6.7 
é apresentada uma comparação entre as abordagens utilizadas nesta 
dissertação. 

6.1 Descrição dos Experimentos 

Para os experimentos realizados neste trabalho, cada algoritmo foi executado 

com o mesmo conjunto de dados de treinamento. Cada experimento constitui em 

analisar o desempenho dos algoritmos com um determinado subconjunto de 

treinamento. Essa motivação serve para testar a capacidade de generalização de cada 

algoritmo sob situações com diferentes quantidades de padrões de treinamento. 

Para fim de análises estatísticas, cada algoritmo foi executado trinta vezes 

obtendo seus percentuais de acerto. Com as informações amostrais, este trabalho 

apresenta os Intervalos de Confiança (IC) das amostras para os quatro algoritmos 

estudados. Estes intervalos servem para comparação fundamentada entre os algoritmos 

analisados. O nível de confiança considerado foi de 95%. 
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6.1.1 Detalhes de Implementação 

Neste trabalho quatro algoritmos foram implementados. Para o Clonale, o 

Clonalg e o k-NN foi utilizada a linguagem C# do Visual Studio 2005 com Service Pack 

1 e para a MLP o MATLAB utilizando a biblioteca Neural Network Toolbox. O 

computador onde foram realizados os testes foi um Pentium 4, com 3GHz de 

processamento e 1GB de memória RAM com Windows XP.  

6.2 Divisão dos Conjuntos de Dados 

Para os experimentos com os algoritmos descritos nas Seções 6.3, 6.4 e 6.5 foi 

utilizada a base de dados descrita na Seção 5. Os conjuntos de treinamento para o 

Clonale, Clonalg e o algoritmo k-NN descritos nas Seções 6.3, 6.4 e 6.5, 

respectivamente, estão divididos em onze experimentos com os seguintes tamanhos: 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 600 padrões por classe. Estes algoritmos não utilizam 

conjunto de validação. Para todos os testes, as classes possuem sempre as mesmas 

quantidades e os mesmos padrões. O conjunto de teste possui 100 padrões por classe 

totalizando 1.000 padrões. Estes padrões foram escolhidos aleatoriamente entre os 2.000 

disponíveis para teste. Não existem repetições nos conjuntos. 

O particionamento do conjunto de treinamento possibilita avaliar o desempenho 

do algoritmo de acordo com a quantidade de padrões. Assim é possível diminuir seu 

tamanho e conseqüentemente a complexidade na tarefa de reconhecimento dos dígitos, 

já que esta é diretamente proporcional ao tamanho da base. 

6.3 Experimento com o Clonale 

Para estes experimentos foi utilizado o modelo proposto publicado [Alexandrino 

e Carvalho Filho, 2006a, Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b] e descrito na Seção 4. 

Os parâmetros foram ajustados em tempo de projeto através de uma sintonia manual dos 
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valores dos parâmetros analisandos as configurações em que houve melhor 

desempenho. 

6.3.1 Parâmetros Utilizados 

Nesta arquitetura foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• Tamanho da população de anticorpos: 20 indivíduos; 

• Tamanho da população de clones: 40 indivíduos; 

• Taxa de mutação: 0,01; 

• Quatro operadores de variação: 

• Dois operadores de cruzamento: Simple-Crossover e Heuristic-

Crossover definidos nas seções 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente; 

• Dois operadores de mutação: Simple-Mutation e Total-Mutation 

definidos nas seções 4.3.3 e 4.3.4, respectivamente; 

• Percentual de aplicação dos operadores de variação: 30%; 

• Critério de parada: máximo de 50 gerações; 

• Função de avaliação: Distância Euclidiana definida na Seção 4.5; 

• População de memória com o mesmo tamanho da amostra do conjunto 

de treinamento.  

6.3.2 Resultados Obtidos 

Na Tabela 6.1 são mostrados os resultados alcançados pelo Clonale. O valor de 

SR (Seção 3.5.1.1) obteve um aumento maior no experimento com 512 padrões de 

treinamento o que leva a deduzir que o algoritmo convergiu com taxa média de acerto 

de 91,07%.  É importante observar o baixo desvio padrão da taxa de acertos deste 

algoritmo. Esse comportamento se deve a baixa variação dos resultados para as trinta 

execuções de cada experimento. 
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Tabela 6.1 – Desempenho do Clonale para os onze experimentos do conjunto de treinamento 

Experimentos Média Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança (IC) 

Valor 
Máximo SR Tempo(s) 

1 45,23% 0,90 [44,89; 45,57] 47,3% 3% 33,2 
2 50,12% 0,61 [49,89; 50,35] 51,3% 3% 63,14 
4 60,96% 0,70 [60,70; 61,22] 62,1% 3% 158,5 
8 71,91% 0,75 [71,63; 72,19] 73,6% 3% 331,37 
16 77,36% 0,53 [77,16; 77,55] 78,8% 3% 679,46 
32 83,31% 0,54 [83,11; 83,51] 84,3% 7% 1373.84 
64 85,26% 0,30 [85,15; 85,38] 86,0% 7% 2700,82 
128 87,88% 0,42 [87,72; 88,04] 88,6% 10% 5575.17 
256 89,27% 0,46 [89,10; 89,44] 90,1% 7% 11239.53 
512 91,07% 0,37 [90,93; 91,21] 91,5% 20% 22935.39 
600 90,91% 0,19 [90,84; 90,98] 91,3% 13% 26893.34 

 

O Clonale apresentou os melhores resultados alcançados entre todos as técnicas 

analisadas nesta dissertação para o reconhecimento da base de dígitos manuscritos. 

Na Figura 6.1 é mostrado o comportamento da taxa de acerto entre os 

experimentos estudados e sua convergência acontecendo entre 90,91% e 91,07% de taxa 

média. 
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Figura 6.1 – Gráfico da evolução das taxas de reconhecimento para o Clonale 
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A baixa variação do intervalo de confiança mostrada na Tabela 6.1 ocorre 

devido ao baixo desvio padrão dos resultados. Isso permite concluir que o algoritmo 

obteve uma solução bem próxima para a maioria das trinta execuções. 

6.4 Experimento com Clonalg 

O princípio da seleção clonal e o processo de maturação de afinidade constituem 

a base de uma resposta imune adaptativa. Os principais aspectos considerados para o 

desenvolvimento do algoritmo de seleção clonal (Clonalg – Clonal Selection Algorithm) 

foram [De Castro, 2001]: 

• Manutenção das células de memória funcionalmente independentes do 

repertório; 

• Seleção e reprodução (clonagem) das células mais estimuladas; 

• Morte das células menos estimuladas; 

• Maturação de afinidade e re-seleção dos clones com maiores afinidades 

antigênicas; 

• Geração e manutenção de diversidade; 

• Hipermutação proporcional à afinidade celular. 

O Clonalg possui duas versões do algoritmo disponíveis: a primeira para 

resolver problemas de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões e a 

segunda para resolver problemas de otimização [De Castro e Von Zuben, 2001b]. Para 

estes experimentos será utilizada a primeira versão. É suposta a existência de um 

repertório inicial aleatório de anticorpos com a finalidade de reconhecer uma população 

conhecida de antígenos.  

6.4.1 Parâmetros Utilizados 

Para o algoritmo Clonalg foram utilizados os seguintes parâmetros: 
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• Tamanho da população de anticorpos: 20 indivíduos; 

• Tamanho da população de clones: 40 indivíduos; 

• Taxa de mutação: 0,01; 

• Operadores de variação: 

• Dois operadores de cruzamento: Simple-Crossover e Heuristic-

Crossover definidos nas Seções 4.3.1 e 4.3.2, respectivamente; 

• Dois operadores de mutação: Simple-Mutation e Total-Mutation 

definidos nas Seções 4.3.3 e 4.3.4, respctivamente; 

• Percentual de aplicação dos operadores de variação: 30%; 

• Critério de parada: máximo de 50 gerações; 

• Função de avaliação: Distância Euclidiana definida na Seção 4.5; 

• Seleção de sobrevivente: Torneio realizado com os indivíduos da 

população principal e a de clones com pressão de seleção 2 [Eiben e 

Smith, 2003]; 

• População de memória com o mesmo tamanho da amostra do conjunto 

de treinamento.  

6.4.2 Resultados Obtidos 

De todos os algoritmos estudados neste trabalho o Clonalg apresentou a mais 

baixa taxa média de acertos de classificação. Na Tabela 6.2 é mostrado que esta taxa 

variou de 40,54% a 58,05% em todos os experimentos. Este resultado constitui um 

baixo rendimento para o problema de reconhecimento de dígitos manuscritos. 

Na Tabela 6.2 é mostrada a variação dos valores obtidos com os experimentos 

realizados com o Clonalg. O baixo desempenho de reconhecimento observado nos 

valores médio da taxa de acerto sugere a baixa eficácia deste algoritmo. Este rendimento 

determinou a menor capacidade de reconhecimento entre os quatro algoritmos 

estudados neste trabalho. 
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Tabela 6.2 – Desempenho do Clonalg para os onze experimentos do conjunto de treinamento 

Experimentos Média 
Acertos 

Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança (IC) 

Valor 
Máximo SR Tempo(s) 

1 41,93% 2,71 [40,91; 42,94] 48,9 3% 35,54 
2 40,54% 1,81 [39,86; 41,21] 43,2 10% 49,40 
4 42,94% 1,79 [42,27; 43,61] 46,1 7% 77,71 
8 49,38% 1,71 [48,75; 50,02] 52,1 7% 129,54 
16 48,96% 2,39 [48,07; 49,85] 54,6 7% 228,12 
32 50,19% 1,93 [49,47; 50,91] 53,7 7% 426,90 
64 50,55% 1,86 [49,86; 51,24] 53,8 7% 842,54 
128 53,31% 2,54 [52,36; 54,26] 57,7 7% 1700,93 
256 55,60% 1,57 [55,02; 56,19] 57,7 7% 3616,59 
512 55,41% 1,97 [54,68; 56,15] 58,7 7% 8121,21 
600 58,05% 1,44 [57,51; 58,59] 60,1 7% 13383,32 

Na Figura 6.2 é descrito o comportamento irregular da taxa de acerto nos 

experimentos realizados. Isso acontece devido à baixa capacidade de generalizar o 

resultado obtendo um valor muito variável em cada execução do algoritmo. Essa 

variação reflete diretamente na variação do intervalo de confiança mostrado na Tabela 

6.2. 
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Figura 6.2 – Gráfico da evolução das taxas de reconhecimento para o Clonalg 
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6.5 Experimento com k – Vizinhos mais Próximos 

O k-NN é um classificador que possui apenas um parâmetro livre (o número de k 

de vizinhos) que é controlado pelo usuário com o objetivo de obter uma melhor 

classificação. 

A quantidade de vizinhos pode variar de acordo com o tamanho da amostra de 

treinamento. Ele também pode ser definido pela raiz quadrada do tamanho total da 

amostra utilizada no treinamento. Neste trabalho foram utilizados os seguintes valores 

para a quantidade k de vizinhos: {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 600} - NN. São 

calculadas as distância entre o padrão de teste e todos os k vizinhos. Aquele que obtiver 

a menor distância será o vizinho mais próximo e indicará a classe vencedora. Em caso 

de empate, a classe vencedora é aquela mais frequente nos vizinhos que empataram. 

Persistindo o empate, é sorteada uma classe entre aquelas representadas pelos vizinhos 

empatados. Para cada configuração o algoritmo foi executado 30 vezes a fim de obter 

resultados para efetuar testes estatísticos.  

6.5.1 Resultados Obtidos 

Na Tabela 6.3 é indicado um comportamento crescente da taxa de acertos com a 

variação do valor k de vizinhos. O melhor desempenho ocorreu com o último 

experimento com todos os 600 padrões de treinamento escolhidos como protótipos. 

Neste caso foi atingida a taxa média de acerto de 90,20% do conjunto de teste. 

Tabela 6.3 – Desempenho do k-NN para os onze experimentos do conjunto de treinamento 

Valor de k Média Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança (IC) 

Valor 
Máximo SR Tempo(s) 

1-NN 41,60% 4,20 [39,78; 43,41] 49,3 3% 4,18 
2-NN 51,11% 3,54 [49,59; 52,64] 58,2 3% 8,62 
4-NN 60,92% 3,10 [59,58; 62,26] 67,2 3% 16,96 
8-NN 68,56% 1,55 [67,89; 69,23] 71,4 3% 35,24 
16-NN 75,26% 1,52 [74,60; 75,92] 78,6 3% 71,36 
32-NN 80,03% 1,00 [79,60; 80,46] 81,7 3% 134,17 
64-NN 83,91% 0,69 [83,61; 84,21] 85,5 3% 279,88 

128-NN 86,47% 0,64 [86,20; 86,75] 87,9 3% 561,62 
256-NN 88,66% 0,74 [88,39; 88,94] 90 3% 1097,37 
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512-NN 90,04% 0,27 [89,94; 90,14] 90,7 3% 2319,62 
600-NN 90,20% 0,00 [90,20; 90,20] 90,2 100% 2718,42 

 

Foi observado que o valor de SR permaneceu 3%, exceto para o 600-NN, o que 

indica que o algoritmo alcançou o melhor valor absoluto de classificação apenas uma 

vez. Na Tabela 6.3 é possível observar também um comportamento decrescente do 

desvio padrão das 30 execuções com o crescimento da quantidade de vizinhos. Esta 

característica permite inferir que os valores das taxas de acerto vão se aproximando de 

uma igualdade pela queda da variabilidade e o algoritmo vai convergindo em torno de 

um valor. 

Na Tabela 6.3 é mostrada a variação do intervalo de confiança (IC) para os onze 

experimentos analisados. O experimento com 600 vizinhos obteve o maior valor de 

todos os intervalos de confiança. Foi possível observar a decrescente variação entre o 

ponto mínimo e o máximo de todos os IC à medida que a quantidade de vizinhos k é 

aumentada. Esse comportamento significa que os resultados de classificação para as 

suas 30 execuções possuíram um desvio padrão baixo. 
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Figura 6.3 – Gráfico da evolução das taxas de reconhecimento para o k-NN 

Na Figura 6.3 é mostrado o comportamento das taxas médias de acerto e erro de 

classificação para as onze configurações. Foi observado que o maior valor da taxa 

média de acertos encontra foi de 90,20%. 
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6.6 Experimento com Perceptron Multi-Camadas 

As unidades de processamento das camadas, intermediária e de saída possuem 

função de ativação sigmóide logística [Prechelt, 1994]. A rede contém todas as 

possíveis conexões de propagação direta (feedforward) entre camadas adjacentes, sem 

possuir conexões que ligam unidades de processamento de camadas não-adjacentes.  

Foi utilizada apenas uma camada intermediária com taxa de aprendizado de 

0,005. A camada de entrada possui oitenta unidades de processamento, as quais 

correspondem aos valores das oitenta características extraídas das imagens dos dígitos 

descritas na Seção 5.5. A camada de saída possui dez unidades de processamento, cada 

uma correspondendo a uma das dez classes de dígitos a serem classificados. Neste 

experimento foi utilizada a codificação 1-of-m, onde m é o número de classes [Prechelt, 

1994]. 

A parada do treinamento ocorre se for satisfeito o critério GL5 do Proben1 

[Prechelt, 1994] por dez vezes (para evitar que o treinamento seja interrompido por 

oscilações iniciais no erro de validação), se for satisfeito o critério de progresso de 

treinamento do Proben1 [Prechelt, 1994], com P5(t) < 0.1, ou se a quantidade máxima 

de 6.000 iterações for alcançada. 

Existem técnicas automática que permitem a otimização simultânea de 

arquiteturas e pesos para a geração de redes neurais eficientes com topologias pequenas. 

[Yamazaki, 2004]. Esta técnica se baseia na combinação de técnicas tradicionais de 

otimização global, como simulated annealing e tabu search, com redes neurais artificiais 

e métodos baseados em gradiente é capaz de produzir sistemas híbridos bastante 

eficientes. Nesta dissertação, para a escolha da topologia para classificação dos dados 

foi realizado um estudo para definir qual a melhor quantidade de unidades de 

processamento na camada intermediária. Para isso foram treinadas seis topologias de 

rede distintas (com 4, 8, 12, 16, 20 e 30 unidades de processamento na camada 

intermediária), das quais se objetivou avaliar os resultados. Para este teste, todas as 

topologias foram treinadas com um conjunto de 6.000 padrões de treinamento, 1.000 

padrões para validação e 1.000 para o conjunto de teste.  
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Para cada configuração de topologia, foram realizadas trinta execuções com 

inicializações de valores diferentes e aleatórios para as conexões entre as camadas de 

processamento. Em todos os casos, a quantidade máxima de iterações escolhida foi de 

6.000.  

Para este estudo, o menor erro de classificação obtido dentre todas as topologias 

testadas foi de 17,32% de erro, obtido pela topologia com 12 neurônios na camada 

intermediária. Como pode ser observado na Tabela 6.4, esta topologia apresentou 

melhor desempenho que as demais topologias em todos os critérios observados nesta 

análise. Esta topologia também apresentou o menor desvio padrão em quatro dos cinco 

critérios analisados. O baixo desvio padrão indica uma maior uniformidade nos 

resultados. 

Tabela 6.4 – Pesquisa para descobrir qual a melhor topologia a ser considerada. 

Erro de 
Treinamento 

Erro de 
Validação Erro de Teste Erro de 

Classificação 
Épocas 

Treinadas 
Número 

de 
neurônios Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio

4 5585,14 2622,27 956,34 431,13 942,51 422,57 68,43 15,72 334,69 599,19
8 1839,49 1934,31 316,62 222,73 346,26 205,14 23,69 16,87 3631,97 2778,11
12 907,51 1272,43 214,31 196,28 252,74 182,97 17,32 16,11 5158,17 2027,83
16 1034,48 1263,59 226,93 189,73 263,09 177,51 18,43 15,84 4640,83 2249,90
20 1351,68 1433,65 263,79 192,15 296,26 179,09 21,23 16,23 4176,34 2604,70
30 3420,91 1890,31 613,85 283,20 615,45 255,83 51,77 23,59 2201,28 2773,94

Na Figura 6.4 é mostrado o comportamento das taxas de acerto e de erro de 

acordo com o aumento do número de neurônios da camada intermediária. Como 

especificado na Tabela 6.4, a topologia com 12 neurônios obteve a melhor média de 

classificação com 17,32% de erro do conjunto de teste. 
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Figura 6.4 – Gráfico da evolução das taxas de reconhecimento para a MLP 

Devido ao alto desvio padrão observado na Tabela 6.5, houve uma maior 

variação no intervalo de confiança dos resultados, como pode ser observado na Figura 

6.5.  
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Figura 6.5 – Intervalo de confiança da variação da taxa de erro da MLP para as topologias 

Este comportamento permite inferir que os valores obtidos da taxa de erro nos 

experimentos com 12 e 16 neurônios na camada intermediária são bem próximos. Para 

este estudo foram escolhidos 12 neurônios por apresentarem menor taxa de erro média 

no reconhecimento. 
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Tabela 6.5 – Análise do desempenho da taxa de erro da MLP na pesquisa da melhor topologia 

Neurônios Média Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança (IC) Valor Mínimo SR 

4 68,43% 15,72 [61,69; 73,64] 38,6 3% 
8 23,69% 16,87 [18,23; 33,57] 9,6 3% 
12 17,32% 16,11 [11,44; 23,26] 9,1 3% 
16 18,43% 15,84 [12,95; 24,69] 8,7 3% 
20 21,23% 16,23 [16,03; 29,87] 9,0 3% 
30 51,77% 23,59 [41,70; 59,60] 17,4 3% 

 

6.6.1 Divisão do Conjunto de Dados 

A base de dados de treinamento contém 6.000 padrões. Os 2.000 padrões de 

teste foram dividida para formar o conjunto de validação. Assim, as três partições estão 

dispostas da seguinte forma: conjunto de treinamento para a rede neural artificial 

contendo os 6.000 padrões; conjunto de validação, com 1.000 padrões de teste; e o 

conjunto de teste, correspondendo outros 1.000 restantes. 

É importante ressaltar que todos os conjuntos possuem a mesma quantidade de 

padrões por classe. O conjunto de treinamento possui 600 padrões para cada classe de 

dígito e os conjuntos de validação e teste possuem cada um 100 padrões por classe para 

cada uma das dez classes de dígitos. 

6.6.2 Resultados Obtidos 

Na Tabela 6.6 é apresentada a análise dos resultados da topologia com doze 

unidades de processamento na camada intermediaria, juntamente com os aspectos 

observados nas 30 execuções realizadas, bem como os valores de média e desvio padrão 

encontrados. Na seqüência são tecidos comentários sobre o desempenho da rede neural 

artificial, na resolução do problema de classificação de dígitos manuscritos.  

Mesmo sabendo que uma pequena quantidade de padrões por classe no 

treinamento (amostras com 1, 2, 4, 8) prejudica a generalização do resultado pela MLP, 

essas amostras foram utilizadas para avaliar o comportamento da taxa de acerto em 

relação aos outros algoritmos estudados neste trabalho. 
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Tabela 6.6 – Desempenho da MLP na classificação do conjunto de dados 

Erro de 
Treinamento 

Erro de 
Validação Erro de Teste Erro de 

Classificação Épocas TreinadasAmostra 
Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

1 4,74 4,50 912,4 286,66 934,49 279,94 70,38 11,84 52002,33 68897,51
2 5,68 5,78 782,06 91,16 783,8 91,54 60,34 11,59 50758,5 59587,06
4 2,73 2,29 600,96 41,75 636,63 44,04 44,52 4,51 77785,1 46852,03
8 0,82 0,62 379,19 16,52 432,08 20,70 28,12 1,53 117305,7 71204,81
16 9,47 7,54 345,53 39,69 399,13 32,49 25,99 3,34 44614,77 27402,97
32 19,27 14,91 266,37 37,47 306,19 35,34 19,12 3,70 34183,67 18709,31
64 13,31 5,64 194,52 7,01 250,37 6,05 15,37 0,38 22920,97 10861,99

128 86,76 43,59 190,6 30,84 238,58 33,53 14,94 3,43 10859,8 2858,65
256 123,14 20,76 154,99 5,33 200,58 4,86 12,05 0,41 9109,73 2441,32
512 467,53 704,65 169,32 122,10 212,35 112,66 12,86 8,06 9182,93 7078,19
600 1388,91 1361,89 286,69 206,88 318,14 191,13 21,36 16,58 5068,27 4640,41

 

Na Tabela 6.6 são apresentados os resultados do treinamento obtido com as 

Redes Neurais utilizando os onze experimentos do conjunto de treinamento testado. 

Nestes experimentos, o menor erro de classificação obtido entre os experimentos foi de 

12,05% no caso com 256 padrões de treinamento por classe. Na Figura 6.6 é mostrado o 

comportamento das taxas de acerto e erro para todos os experimentos estudados. 
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Figura 6.6 – Evolução das taxas de reconhecimento da MLP 
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Na Tabela 6.7 é mostrada a análise dos resultados obtidos pelas trinta execuções 

dos experimentos estudados através da taxa de erro obtida. O intervalo de confiança na 

Figura 6.7 mostra a variação desses resultados.  

Tabela 6.7 – Análise do desempenho da MLP para os onze experimentos do conjunto de 
treinamento 

Padrões Média Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
Confiança (IC) Valor Mínimo SR Tempo(s) 

1 70,38% 11,84 [65,96; 74,80] 56,4 3,33% 566,53 
2 60,34% 11,59 [56,01; 64,67] 45,5 3,33% 575,52 
4 44,52% 4,51 [42,83; 46,20] 37,4 3,33% 865,32 
8 28,12% 1,53 [27,55; 28,69] 25,3 3,33% 1429,10 

16 25,99% 3,34 [24,74; 27,24] 21 3,33% 612,410 
32 19,12% 3,70 [17,73; 20,50] 15,6 3,33% 544,48 
64 15,37% 0,38 [15,23; 15,51] 14,8 3,33% 483,68 

128 14,94% 3,43 [13,65; 16,22] 12,3 3,33% 330,66 
256 12,05% 0,41 [11,90; 12,20] 11,4 3,33% 463,36 
512 12,86% 8,06 [09,85; 15,87] 9,4 3,33% 917,25 
600 21,36% 16,58 [15,16; 27,55] 9,7 3,33% 619,79 

 

Outro fato a ser observado nesta análise, da mesma forma que o ocorrido com as 

redes Perceptron Multi-Camadas, o acréscimo no número de unidades de processamento 

na camada intermediária não melhora o desempenho da rede. Nos testes realizados, com 

a adição de unidades de processamento na camada intermediária o erro de classificação 

apresentado pela rede voltou a crescer e chegou até o valor médio de 51,77% de erro no 

caso com 30 neurônios. Na Figura 6.7 é mostrada a variação do intervalo de confiança 

dos resultados obtidos da taxa de erro para a MLP. 
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Figura 6.7 – Intervalo de confiança da variação da taxa de erro da MLP 

6.7 Estudo Comparativo 

Na Figura 6.8 é mostrado o comportamento das taxas de acerto das abordagens 

utilizadas neste trabalho. Considerando apenas o valor médio da taxa de acerto o 

algoritmo Clonale, obteve o melhor desempenho. 

Analisando o custo computacional dos quatro algoritmos, a MLP apresentou o 

melhor custo/benefício por proporcionar um tempo de treinamento bem menor em 

relação aos outros algoritmos. O Clonale apesar da melhor taxa de acerto encontrada 

apresentou o maior tempo de treinamento entre todos os algoritmos estudados. 

Dependendo do tipo de problema estudado e do tempo disponível para o treinamento 

esta variável pode ter uma relevância mais significativa. 
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Figura 6.8 – Evolução da taxa de acerto de todas as abordagens estudadas 

Mas em relação a análise dos padrões de teste, o Clonale, o Clonalg e a MLP 

apresentaram tempos semelhantes. O k-NN teve o maior tempo entre todos devido ao 

seu alto custo computacional. Essa característica já era esperada como foi descrito na 

Seção  6.5. 

Na Tabela 6.8 é mostrada a variação do intervalo de confiança dos quatro 

algoritmos estudados. O Clonale teve uma pequena variação do IC em todos os 

experimentos realizados. A MLP apesar dos bons resultados de reconhecimento 

demonstrou a maior variação de todos os algoritmos. Isso permite concluir que em 

algumas execuções o algoritmo não alcançou resultados ruins. Fato comprovado pelo 

alto valor do desvio padrão encontrado. 

Tabela 6.8 – Intervalo de confiança dos algoritmos estudados 

Padrões Clonale k-NN MLP Clonalg 
1 [44,89; 45,57] [39,78; 43,41] [65,96; 74,80] [40,91; 42,94] 
2 [49,89; 50,35] [49,59; 52,64] [56,01; 64,67] [39,86; 41,21] 
4 [60,70; 61,22] [59,58; 62,26] [42,83; 46,20] [42,27; 43,61] 
8 [71,63; 72,19] [67,89; 69,23] [27,55; 28,69] [48,75; 50,02] 
16 [77,16; 77,55] [74,60; 75,92] [24,74; 27,24] [48,07; 49,85] 
32 [83,11; 83,51] [79,60; 80,46] [17,73; 20,50] [49,47; 50,91] 
64 [85,15; 85,38] [83,61; 84,21] [15,23; 15,51] [49,86; 51,24] 
128 [87,72; 88,04] [86,20; 86,75] [13,65; 16,22] [52,36; 54,26] 
256 [89,10; 89,44] [88,39; 88,94] [11,90; 12,20] [55,02; 56,19] 
512 [90,93; 91,21] [89,94; 90,14] [09,85; 15,87] [54,68; 56,15] 
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600 [90,84; 90,98] [90,20; 90,20] [15,16; 27,55] [57,51; 58,59] 

  

Na Figura 6.9 é possível comparar isoladamente os resultados obtidos pelos 

algortimos imunológicos artificiais. É possível observar que o Clonale obteve resultados 

bem superiores ao Clonalg inclusive apresentando uma curva de comportamento mais 

suave do crescimento da taxa de reconhecimento. Ao contrário do que acontece com o 

Clonalg que apresenta maiores variações da taxa de acerto determinando uma curva 

sinuosa. 
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Figura 6.9 – Gráfico comparativo Clonale x Clonalg 

 Na Figura 6.10 é possível observar os melhores valores médios da taxa 

de reconhecimento encontrados por todos os algoritmos em todos os experimentos 

realizados. O Clonale obteve o melhor desempenho com 91,07%, seguindo próximo do 

k-NN com 90,2%, após a MLP com 86,88% e por último o Clonalg com 58,06% de 

acerto.  
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Figura 6.10 – Melhores valores de reconhecimento 

Considerando apenas os algoritmos imunológicos artificiais, o Clonale obteve 

desempenho superior ao Clonalg na taxa de reconhecimento de dígitos manuscritos. O 

k-NN obteve bons resultados, mas seu alto custo computacional pode inviabilizar o uso 

em aplicações que necessitem de uma resposta rápida. A MLP se mostrou a abordagem 

que oferece um bom resultado de classificação no menor tempo de treinamento de todos 

os algoritmos. 



 
 
 
 
 
 
 

7  
Conclusão 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho 
desenvolvido nesta dissertação. A Seção 7.1 apresenta algumas 
considerações sobre os resultados obtidos nos experimentos. Na 
Seção 7.2 são descritas as contribuições desta dissertação e a Seção 
7.3 apresenta algumas propostas para trabalhos futuros. 

7.1 Considerações Finais 

A construção de dispositivos que simulem o comportamento do SIN é uma área 

em forte expansão nos últimos cinco anos. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas 

com o intuito de simular as características deste sistema. A maioria dos esforços 

consiste em estudar características biológicas observadas na natureza e simular seu 

comportamento para uma arquitetura computacional. 

Este trabalho descreve uma arquitetura baseada em Algoritmos Imunológicos 

Artificiais. Novas características inspiradas biologicamente como o agrupamento de 

anticorpos semelhantes e a memória de anticorpos foram estudadas e implementadas 

para permitir uma evolução dos SIAs. O foco principal desta dissertação foi descrever o 

funcionamento da arquitetura do algoritmo Clonale buscando comparar seu 

desempenho com outras técnicas. 
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Foram apresentadas as seguintes abordagens para reconhecimento de padrões, 

como Clonale [Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b], a rede Perceptron Multi-

Camadas, o algoritmo de k – vizinhos mais próximos e o Clonalg. A base de dígitos 

manuscritos utilizada no estudo de caso da presente dissertação é composta por padrões 

com oitenta características extraídas de imagens de dígitos manuscritos.  

Dentre as abordagens estudadas, as redes Perceptron Multi-Camadas são as 

redes neurais artificiais mais utilizadas na literatura para reconhecimento de dígitos 

manuscritos. Algoritmos baseados em sistemas imunológicos artificiais são os modelos 

que tem apresentado promissores resultados no reconhecimento de padrões 

[Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b; De Castro, 2001].  

Nos resultados obtidos, a Rede Perceptron Multi-Camadas obteve erro médio de 

classificação de 13,12% enquanto o Clonale obteve resultado melhor com erro médio de 

8,93%. O k-NN teve taxa bem próxima com 9,80% de erro. O Clonalg teve o pior 

desempenho de todos os algoritmos estudados com erro de 41,95%. 

A utilização de um método de estudo do desempenho dos algoritmos com várias 

partições do conjunto de treinamento possibilitou avaliar o impacto do tamanho da base 

de dados em relação à taxa de reconhecimento. Assim é possível diminuir seu tamanho 

e conseqüentemente a complexidade na tarefa de reconhecimento dos dígitos, já que 

esta é diretamente proporcional ao tamanho da base. 

7.2 Principais Contribuições deste Trabalho 

Além dos resultados obtidos neste trabalho servirem de base para futuras 

comparações com novos sistemas propostos de sistemas de reconhecimento de padrões, 

outras contribuições podem ser destacadas como: 

• A memória biológica mostrou ser uma funcionalidade eficiente para 

hibridização, principalmente na construção da população principal de 
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anticorpos, constituindo uma visão evolucionária mais biologicamente 

plausível do que o algoritmo Clonalg; 

• A seleção de sobreviventes generacional se mostrou mais 

biologicamente plausível por sugerir uma organização dos anticorpos em 

ilhas de evolução durante o processo evolutivo. Este modelo permitiu 

uma evolução mais intuitiva dos anticorpos em paralelo.  

• Este trabalho oferece uma importante contribuição para a literatura por 

apresentar um modelo com resposta eficiente se comparada com outros 

algoritmos imunológicos artificiais, contribuindo de forma significativa 

para a melhora dos resultados. 

Este trabalho reforçou a eficácia do Clonale para o problema de reconhecimento 

de dígitos manuscritos. Seu desempenho já havia sido comprovado anteriormente 

[Alexandrino e Carvalho Filho, 2006a e Alexandrino e Carvalho Filho, 2006b]. A 

técnica de hibridização nos AMs mostrou capacidade do algoritmo de encontrar boas 

soluções rapidamente [Oliveira et al., 2006 e Smith e Krasnogor, 2005]. Essa 

característica teve fator importante no desenvolvimento da arquitetura do Clonale. 

7.3 Proposta para Trabalhos Futuros 

Considerando o desempenho apresentado pelos algoritmos estudados para o 

reconhecimento de dígito manuscritos, existe a possibilidade de verificar o desempenho 

de outras abordagens conhecidas, com a aplicação das características biológicas 

estudadas neste trabalho. O hibridismo com outras técnicas mostrou ser uma abordagem 

interessante para a construção de algoritmos dessa natureza. A pesquisa e a criação de 

novas características biológicas podem melhorar o desempenho da arquitetura e também 

sejam utilizadas em outros modelos. 

Outra possibilidade seria explorar o impacto das características extraídas das 

imagens no resultado final do reconhecimento. Procurar selecionar as características que 
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apresentam uma maior relevância na taxa final de reconhecimento para diminuir a 

quantidade de características dos padrões. Assim, permitiria uma redução na 

complexidade da tarefa de reconhecimento da base de dados. 

Outra interessante funcionalidade a ser adicionada na arquitetura é a atualização 

automática dos parâmetros de configuração devido a sua quantidade e dificuldade de 

otimização. Os parâmetros de configuração poderiam ser atualizados de forma 

automática a partir da evolução do próprio algoritmo, seguindo as técnicas de controle 

paramétrico explicadas na Seção 3.4. Este tipo de automatização pode resultar em 

sistemas de reconhecimento mais versáteis e independentes do tipo de problema que 

está sendo estudado. 

É necessário diminuir o custo computacional para o treinamento do algoritmo 

Clonale. Mesmo apresentando as melhores taxas de reconhecimento, seu alto tempo de 

treinamento pode tornar o algoritmo inviável para alguns tipos de problema, os quais 

necessitem de uma resposta mais rápida no treinamento. 
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