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Resumo

Este trabalho propõe uma metodologia de busca automática por Redes Neurais Artificiais
(RNA) quase-ótimas para problemas de classificação. A metodologia tem o intuito de buscar
redes com arquitetura simples, com aprendizagem rápida e com boa capacidade de classifica-
ção, ou seja, redes quase-ótimas. A motivação para o desenvolvimento do presente trabalho
está centralizada nas dificuldades de encontrar manualmente RNAs quase-ótimas. Essas di-
ficuldades são ocasionadas pelo grande número de parâmetros de RNAs que necessitam de
ajustes para que haja uma correlação entre esses parâmetros, a fim de contribuir para que redes
estruturalmente simples e com alto desempenho possam ser encontradas.

A busca automática por redes quase-ótimas engloba informações como pesos iniciais, ca-
madas escondidas, nodos por camada, tipos de funções de ativação e algoritmos de aprendi-
zagem para redes Multi-Layer Perceptron (MLP), completamente conectadas. O mecanismo
de busca é composto por uma combinação de Algoritmos Genéticos (AG) e de RNAs. Nessa
combinação, primeiramente é executada uma busca global pelos parâmetros de RNAs, posteri-
ormente executa-se uma busca local com RNAs por meio de seus algoritmos de aprendizagem,
para refinar e avaliar a solução encontrada. Essa forma de busca é consagrada e apresentou
bons resultados em outros trabalhos encontrados na literatura. O diferencial do método desen-
volvido é o foco na simplificação de arquiteturas com um alto desempenho de classificação,
exigindo poucas épocas de treinamento.

Com o método desenvolvido foram realizados experimentos em cinco domínios de proble-
mas conhecidos, a saber: Câncer, Vidros, Coração, Cavalos e Diabetes. Os resultados apontam
uma melhor eficácia do método desenvolvido na busca por redes quase-ótimas perante o mé-
todo de busca manual e também em relação a outros métodos da literatura. As redes encontra-
das para cada um dos domínios de problemas apresentam uma baixa complexidade e também
um baixo erro de classificação. Esses resultados são extremamente importantes para mostrar
a capacidade do método desenvolvido e justificar o esforço investido no desenvolvimento de
métodos de busca por RNAs quase-ótimas.

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Algoritmos Genéticos, Algoritmos Meméticos,
Redes quase-Ótimas, Parametrização Automática de Redes Neurais Artificiais.
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Abstract

This works introduces a methodology to searching automatically near-optimal Artificial Neural
Networks (ANN) for classification problems. The methodology aim is to search networks with
a simple architecture, that learning faster and with a good classification ability, in other words,
near-optimal networks. The motivation for development of the current works is centered at
the difficulties of searching near-optimal ANNs with the manual methods. Those difficulties
are occasioned due to the large amount of neural networks parameters that must be adjusted in
order of producing a good correlation between those parameters which contribute to obtainment
of simples networks with high performances.

The automatic search of near-optimal networks including information such as initial weights,
hidden layers, nodes per layers, activation functions and learning algorithms of full-connected
Multi-Layer Perceptron (MLP). The search mechanism is composed by combination of Genetic
Algorithms (GA) and ANNs, whereby firstly is executed a global search with AG by parame-
ters of ANNs and after is executed a local search with ANNs learning algorithms to refine and
evaluate the founded solution. This kind of search is established and presented great results on
previous works founds on literature. The differential of the current method is the focus at the
simplified architectures, with high classification performance in few epochs of training.

With the developed method experiments are performed using five well-know classifications
problems, Cancer, Glass, Heart, Horse and Diabetes. The results show a better effectiveness
of the method to searching near-optimal ANNs than the manual method and other methods
in literature. The networks founds for each domain problem presents low complexity and
low classification error too. Those results are extremely important to show the capacity of
the developed method and also for justify the spend efforts in the development of methods to
searching near-optimal ANNs.

Keywords: Artificial Neural Networks, Genetic Algorithms, Memetic Algorithms, near-
Optimal Nets, Automatic Parametrization of Artificial Neural Networks.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

Redes Neurais Artificiais são aplicadas com sucesso na solução dos mais variados tipos de
problemas, principalmente em problemas de reconhecimento de padrões [Bis95], reconheci-
mento de fala [BM93], processamento de sinais [Mas94] e aproximação de funções [DW94,
Yao99, Abr04]. Tal sucesso alimenta ainda mais o crescente interesse pela adoção de RNAs na
solução de problemas. Desta forma, normalmente, o usuário gera uma grande expectativa de
bom desempenho em torno de uma aplicação que usa RNAs. Nem sempre essa expectativa é
atingida. Isto se deve principalmente à dificuldade de projetar uma rede neural específica para
um problema de tal forma a obter um bom resultado ou até mesmo atingir as expectativas tão
positivas geradas no início do projeto. A dificuldade de projetar uma rede neural específica,
com eficácia e eficiência para solucionar um determinado problema, é o principal motivo para
a aceitação de técnicas que sejam mais fáceis de se usar do que RNAs.

Uma rede neural deve ser especialmente definida para a solução de um dado problema. Essa
definição diz respeito à escolha de seus parâmetros de tal forma a obter um modelo de RNAs
que possua um bom desempenho final com um custo computacional e tempo de processamento
aceitáveis. Isso caracteriza uma rede neural quase-ótima, sendo que para uma rede ótima,
segundo alguns autores, a rede deve ser simples com um custo computacional baixo, tendo
uma rápida aprendizagem e com um ótimo desempenho final [Yao99, Abr04]. A busca por
RNAs quase-ótimas ou ótimas é fundamentada, por exemplo, na necessidade de encontrar redes
que sejam passíveis de utilização de sistema de tempo real, onde há uma exigência por redes
simples e com rápida aprendizagem, mas com um alto desempenho.

A busca por modelos quase-ótimos normalmente é realizada com repetidas tentativas de
ajustes dos parâmetros de RNAs, até serem obtidos resultados satisfatórios. A dificuldade de
construção de modelos quase-ótimos de RNAs envolve problemas como: a existência de um
número exponencial de parâmetros que necessitam de ajustes (número de camadas escondidas,
número de unidades escondidas, algoritmos de treinamento e parâmetros dos mesmos, funções
de ativação, taxa de aprendizado, etc); a necessidade de um conhecimento a priori sobre o
domínio do problema e funcionamento de RNAs para assim poder definir os parâmetros su-
pracitados; e a presença de um especialista quando não há tais conhecimentos [AL06, AL07].
Todos esses problemas se tornam mais claros e evidentes quando a complexidade do problema
aumenta e/ou quando se busca por resultados mais refinados/otimizados.

A exigência de um ajuste particular dos parâmetros de RNAs para o trabalho com um dado
problema é explicada pelas peculiaridades dos problemas, que conseqüentemente necessitam
de ajustes distintos para a obtenção de resultados satisfatórios. Um outro fator que também
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1.1 MOTIVAÇÃO 2

explica essa exigência é o impacto dos parâmetros da rede neural sobre o resultado final. Por
exemplo, uma rede neural com poucas conexões pode não ser capaz de resolver a tarefa com
eficiência, devido à quantidade insuficiente de parâmetros ajustáveis. Por outro lado, se a rede
possuir conexões demais, pode haver um ajuste excessivo aos dados de treinamento, prejudi-
cando a capacidade de generalização da rede. Além disso, estudos mostram que não somente a
quantidade de conexões de uma rede neural pode interferir no desempenho da mesma, as fun-
ções de ativação utilizadas e os parâmetros dos algoritmos de treinamento também impactam
no resultado final, de forma positiva ou negativa, dependendo da atenção despendia a esses
componentes [KD04]. Alguns dos componentes/parâmetros de RNAs não são considerados
quando se efetua uma busca manual por modelos quase-ótimos. Isso é devido ao impacto não
ser tão significante ou por não haver conhecimento por parte do usuário no trabalho com essas
informações. Além disso, o trabalho de buscar manualmente todos os componentes/parâmetros
de RNAs torna a tarefa cansativa, pouco produtiva e tendenciosa a erros [AL06, AL07].

O desenvolvimento de métodos que realizam a busca automática por RNAs quase-ótimas
e até ótimas é cada vez mais explorado, tendo em vista os benefícios obtidos com tais méto-
dos [Bul05]. Na literatura, podem ser encontrados trabalhos recentes com diferentes aborda-
gens para a busca automática de RNAs, de forma a reduzir o esforço humano em tal busca e
também em encontrar modelos realmente melhores que aqueles encontrados com a busca ma-
nual. Alguns desses métodos são focados na busca por parte das informações necessárias para
o funcionamento de uma rede neural, porém poucos deles englobam todas as informações de
RNAs no processo de busca. Isso é ocasionado pelo aumento do tempo gasto na busca auto-
mática e da complexidade de desenvolvimento, devido ao tratamento especial que dever ser
dado a cada tipo de informação de RNAs. Como algumas informações de RNAs não interfe-
rem significativamente no desempenho da rede, passam a ser ignoradas em grande parte dos
métodos de busca, contudo essas informações podem fazer a diferença quando não se consegue
obter redes ótimas com as tradicionais informações utilizadas na busca. Além disso, a busca
por todos os parâmetros de RNAs facilita ainda mais o trabalho do usuário de redes neurais e
também possibilita a exploração de configurações de redes não executadas/obtidas com a busca
manual.

Mesmo levando em consideração regras e padrões definidos para auxiliar o desenvolvi-
mento de RNAs (relatório PROBEN1 [Pre94]), a busca manual por RNAs quase-ótimas conti-
nua a ser um desafio. Dessa maneira, a busca automática de modelos de RNAs quase-ótimos
surge como uma boa solução para os problemas encontrados no processo manual de busca.
Grande parte dos métodos de busca por RNAs utilizam Algoritmos Evolucionários (AE), onde
essas duas técnicas são combinadas para que modelos quase-ótimos possam ser encontrados
para quaisquer problema. Dessa união sugiram as RNAs Evolucionárias (RNAE) descritas
em detalhes por Yao [Yao99]. As RNAEs são definidas como uma classe especial de RNAs
que permitem a exploração de muitos aspectos e componentes necessários para a construção
de modelos de RNAs quase-ótimos ou até ótimos. O uso das RNAEs capacita a busca por
pesos iniciais da rede, funções de ativação, configuração topológica e regras de aprendizado
(parâmetros do algoritmo de treinamento). Os objetivos deste trabalho são fundamentados na
necessidade de construção de métodos que busquem automaticamente por RNAs quase-ótimas
para qualquer problema; no crescente interesse por esses tipos de métodos; na existência de



1.2 OBJETIVOS 3

uma classe especial de RNAs voltada para a busca automática e na ausência de métodos que
englobem todos os parâmetros de RNAs na busca.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia de busca automática por RNAs
quase-ótimas. Essa metodologia foi planejada com base em importantes trabalhos da litera-
tura que apresentaram e utilizaram a classe de RNAEs para a busca de redes neurais quase-
ótimas. Dessa forma, o presente trabalho implementa as RNAEs com modificações, fato que
o distingue e o destaca entre os demais trabalhos da literatura que utilizam essa mesma classe
de RNAs. Essa distinção está ligada ao fato do método proposto buscar por todos os com-
ponentes de RNAs, priorizando a capacidade de classificação, a simplicidade das redes e o
pouco tempo necessário para o aprendizado das mesmas. Um outro ponto que o destaca é a
forma particular de execução das buscas evolucionárias, que trabalham com indivíduos que
usam valores reais como forma de codificação. Diferente de outros métodos que codificam e
decodificam informações a todo momento para a definição/utilização de indivíduos, o presente
trabalho possui operadores genéticos especialmente desenvolvidos para o trabalho com valores
reais. O desenvolvimento desses operadores genéticos é a principal contribuição do presente
trabalho, tendo em vista a ausência de tais operadores para a busca por componentes de RNAs.
Um outra contribuição é a busca por redes levando em consideração todos os seus aspectos,
de desempenho, simplicidade e velocidade. Dessa forma, com essa metodologia pretende-se
encontrar redes neurais quase-ótimas para uma base de dados qualquer, reduzindo o esforço
humano normalmente gasto em uma busca manual.

Para o desenvolvimento do método proposto, há necessidade de uma pesquisa sobre o im-
pacto dos diferentes componentes de RNAs sobre o trabalho e desempenho final de uma rede.
Essa pesquisa destina-se a busca de trabalhos recentes sobre a análise de cada um dos compo-
nentes de RNAs, ou seja, como definir melhor uma rede neural para que ela possa obter sucesso
na resolução de uma tarefa. Esse estudo é necessário para a coleta de informações que possam
contribuir com o desenvolvimento do método de busca automática, de modo que o mesmo con-
siga encontrar redes realmente úteis e melhores que aquelas obtidas por meio do processo de
busca manual. Essa pesquisa tem a finalidade de contribuir para a construção de uma compi-
lação atual sobre a importância de cada um dos componentes de redes neurais e maneiras por
meio das quais se pode obter sucesso com a utilização de RNAs. Além disso, é com base nessa
pesquisa que foram definidos os parâmetros em relação às RNAs considerados pelo método de
busca automática proposto.

A análise de métodos de busca automática por RNAs também esta incluída no escopo deste
trabalho. Isso se faz necessário para a aquisição de informações úteis que ajudem a guiar de
forma coerente o desenvolvimento do método proposto e a contornar alguns problemas encon-
trados nos trabalhos de referência. Esses trabalhos também são úteis para uma comparação
de resultados com o presente método, com isso obtém-se uma visão mais ampla da capaci-
dade do método perante seus antecessores. Vale ressaltar que para essas comparações deve-se
levar em consideração não somente as soluções finais mas também fatores de complexidade.
Dessa maneira, espera-se realizar uma experimentação do método proposto com um número
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maior de problemas do que normalmente é utilizado nos métodos existentes, e também seguir
os procedimentos recomendados no trabalho de Cantú-Paz e Kamath [CPK05], para haver mais
confiança nos resultados obtidos, por meio da utilização de testes estatísticos. Além do objetivo
de desenvolver um método de busca eficiente por RNAs quase-ótimas, com o presente trabalho
espera-se prover um material útil para auxílio ao desenvolvimento de métodos de busca por
quaisquer componentes de RNAs, caracterizando mais outra contribuição deste trabalho.

1.3 Organização da dissertação

Neste capítulo introdutório, a motivação e os objetivos deste trabalho foram apresentados.
O Capítulo 2 apresenta a definição e também uma compilação de recentes trabalhos que

tratam da análise dos diferentes componentes de RNAs. Com base nesses trabalhos de análises
são realizadas discussões sobre as melhores formas de escolha dos componentes de RNAs.
Fundamentadas nessas discussões também são obtidas as informações sobre RNAs utilizadas
pelo método desenvolvido para a busca de redes quase-ótimas.

O Capítulo 3 possui um complemento da revisão de literatura iniciada no Capítulo 2. Esse
complemento faz uma apresentação de diferentes trabalhos recentes da literatura que tratam da
busca por redes quase-ótimas. Os métodos desses trabalhos são classificados como evolucio-
nários e não-evolucionários, tais tipos de métodos são definidos no capítulo em questão.

O Capítulo 4 trata da metodologia proposta, apresentando os detalhes de funcionamento
do método desenvolvido que busca pelos diferentes componentes de RNAs para constituir um
modelo quase-ótimo.

O Capítulo 5 mostra a forma de realização dos experimentos e também os resultados obti-
dos para cada um dos domínios de problemas, tanto com o método desenvolvido quanto com
uma simulação da busca manual. Além disso, também são apresentadas comparações com
outros métodos da literatura; discussões sobre a capacidade das redes quase-ótimas encontra-
das; discussões sobre o desempenho geral para cada domínio de problema e uma análise do
comportamento do método desenvolvido como um todo.

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas com o trabalho desenvolvido e as
possibilidades de atividades futuras.



CAPÍTULO 2

Utilização de redes neurais artificiais

2.1 Introdução

O emprego de Redes Neurais Artificiais é realizado com sucesso nos mais variados tipos de
problemas, porém a utilização bem sucedida é condicionada a uma escolha apropriada do mo-
delo de RNAs e de seus parâmetros para o emprego em um dado problema. A dificuldade de
realizar essas escolhas para que o emprego de RNAs seja bem sucedido é grande, tendo em
vista a quantidade de modelos existentes e o número de parâmetros para cada um desses mode-
los. Dessa forma, se faz necessário um conhecimento mínimo tanto sobre RNAs como sobre o
domínio do problema, para que se possa ao menos definir uma configuração de RNAs que seja
aplicável ao problema, mesmo que ela não obtenha o sucesso desejado.

As RNAs são definidas como sistemas paralelos distribuídos, compostos por unidades de
processamento simples (nodos) que calculam determinadas funções matemáticas normalmente
não-lineares [Hay99]. Essas unidades geralmente são distribuídas em camadas e estão inter-
ligadas por conexões normalmente unidirecionais. Em grande parte dos modelos de RNAs
as conexões possuem pesos associados, que são responsáveis por armazenar o conhecimento
representado no modelo e também por ponderar a entrada recebida por cada nodo da rede.

A larga utilização de RNAs na solução dos mais variados tipos de problemas tem ocor-
rido principalmente pela ocorrência de muitos sucessos e aplicações promissoras em tarefas de
otimização [Abr04]. O processo de solução de um dado problema com a utilização de RNAs
passa, inicialmente, por uma fase de aprendizagem, onde um conjunto de exemplos do pro-
blema é apresentado para a rede, que por sua vez extrai as características necessárias para criar
a representação da informação fornecida. Essa representação é criada com o objetivo de tornar
possível a geração de respostas para o problema.

Como mencionado, as RNAs possuem a capacidade de aprender por meio de exemplos
e também de generalizar o conhecimento adquirido. A generalização das RNAs diz respeito
ao poder de resposta a dados de entrada nunca vistos, de forma coerente com as características
aprendidas anteriormente com um conjunto de exemplos visto. Dessa forma, as RNAs possuem
a capacidade de extrair informações não-apresentadas anteriormente de forma explícita através
de exemplos. As RNAs também são capazes de atuar como aproximadores universais de fun-
ções multivariáveis, possuem a capacidade de auto-organização e de processamento temporal,
entre outras características descritas em [Hay99, BLC00].

Apesar das RNAs possuírem uma boa aceitação, a presença de alguns complicadores difi-
cultam o aumento da amplitude de seu uso. Exemplos desses complicadores são: a existência
de um grande número de parâmetros que necessitam ser ajustados (número de camadas, quan-
tidade de nós por camada, algoritmo de treinamento empregado, funções de ativação, taxas de

5



2.2 MODELO DE MÚLTIPLAS CAMADAS DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 6

aprendizado, etc.); a necessidade de um conhecimento a priori sobre RNAs e sobre o domínio
do problema para que os parâmetros possam ser ajustados da forma mais apropriada a fim de se
obter resultados satisfatórios; e por fim, no caso da ausência desse conhecimento é necessária
a presença de um especialista em RNAs para que se obtenha uma melhor configuração da rede
com base no problema a ser trabalhado.

Levando em consideração as características das RNAs, bem como a quantidade de possibi-
lidades de configurações para um dado problema, pode-se considerar que a escolha da melhor
configuração não é uma tarefa fácil. Isso fica mais claro quando não se tem um conhecimento
a priori sobre RNAs ou quando a complexidade da RNAs aumenta, requerendo, assim, ajustes
ainda mais suaves e precisos para a obtenção de resultados otimizados [Abr04, AL06, AL07].
O relatório de PROBEN1 [Pre94] possui um conjunto de regras básicas para a utilização de
RNAs, porém, até para utilizar essas regras, é necessário que se tenha um bom conhecimento
sobre RNAs.

Neste capítulo serão apresentados os componentes necessários para a utilização de RNAs
em um dado problema. Além disso, também serão apresentadas definições que facilitam a
utilização de RNAs, devido principalmente à grande quantidade de modelos e parâmetros ajus-
táveis. Este capítulo será focado no modelo de RNAs com múltiplas camadas, e apresentação
de sua composição para o uso em problemas de classificação. Maiores detalhes sobre outros
modelos de RNAs, bem como sobre seu histórico e princípios básicos, são encontrados nos
seguintes livros [Hay99, BLC00].

2.2 Modelo de múltiplas camadas de redes neurais artificiais

O modelo Perceptron de Múltiplas Camadas [RHW86], mais conhecido pelo acrônimo MLP
(do inglês, Multi-Layer Perceptron) foi o adotado para o desenvolvimento deste trabalho de-
vido a sua larga utilização e aceitação. Esse modelo é constituído de um conjunto de no-
dos interligados por conexões unidirecionais com pesos [Cyb88, RHW86]. Assim, as dis-
cussões no decorrer deste trabalho serão voltadas para o referido modelo. Deve-se conside-
rar, contudo, a existência de outros modelos, como os seguintes: RBF (Radial Basis Functi-
ons) [Pow87, Pow88, Lig93], SVM (Support Vector Machines) [BGV92, CV95], SOM (self-
Organize Maps) [Koh90], dentre outros descritos detalhadamente em [Hay99].

Um neurônio artificial, também chamado de nodo, unidade ou elemento de processamento,
neurônio binário ou neurônio de McCulloch-Pitts [MP43], é uma abstração dos neurônios bio-
lógicos, sendo a unidade básica em uma rede neural artificial. O neurônio artificial recebe uma
ou mais entradas (representando um ou mais dendritos) e soma essas entradas produzindo uma
saída (sinapse). Usualmente, a soma realizada por cada nodo é ponderada, e a soma é passada
através de uma função não-linear conhecida como função de ativação ou função de transferên-
cia. A forma canônica das funções de transferência é sigmóide, mas a partir dela outras funções
podem ser obtidas.

A arquitetura de uma MLP é determinada pela sua estrutura topológica, ou seja, pela conec-
tividade utilizada na rede e funções transferência/ativação empregadas a cada nodo [Yao99].
Em termos de conectividade, as RNAs são dividas em duas classes, uma delas possui conexões
entre os nodos de diferentes camadas e que seguem uma única direção, originadas da camada
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de entrada, passando pelas camadas intermediárias e terminando na camada de saída. Como
pode ser observado na Figura 2.1, esse tipo de rede neural é denominado de feedforward. A
outra classe é caracterizada pela existência de conexões de várias direções como, por exemplo,
conexões diretas de realimentação entre os nodos da camada de saída com os nodos da camada
de entrada [Cyb88]. A arquitetura de uma rede neural de múltiplas camadas consiste em:

• uma camada de entrada: definida pelo número de componentes In do espaço de entrada;

• uma camada de saída: definida pelo número de componentes Og do espaço de saída ou
pelo número de classes a serem consideradas pelo discriminante;

• uma ou mais camadas escondidas: definidas empiricamente pelo número de unidades
escondidas Hk j que são responsáveis por tornar mais complexa a superfície de separação
do MLP.

H11

H1j H2j

H12 H22

O2H13 H23

H21

O1

Og

I1

I2

I3

In

W1(H1j x In) W2(H2j x H1j) W3(Og x H2j)

Sinal de
entrada
(dados)

Sinal de
saída

(resposta)

Camada de
entrada

Primeira
camada

escondida

Segunda
camada

escondida

Camada de
saída

Figura 2.1 Exemplo de uma Rede MLP, feedforward, completamente conectada, com duas camadas
escondidas, quatro camadas ao todo.

No exemplo da Figura 2.1, o I descreve os nodos de entrada da rede e n a quantidade, H
descreve nodos das k camadas escondidas com j nodos por camada e O descreve os nodos
de saída da rede e g a quantidade. A camada de entrada da rede propaga as informações
recebidas para a próxima camada que possui nodos capazes de gerar uma saída por meio da
utilização de um função de ativação, que é representada na figura por uma espécie de “S”
desenhado nos nodos. Entre as camadas da rede, são localizadas as matrizes de pesos das
conexões representadas por W, onde p é o número de matrizes. Cada unidade escondida H1 j da
primeira camada traça um hiperplano no espaço de entrada a partir da matriz W1 dos pesos entre
as camadas I e H1, e do vetor de dados de entrada que é apresentado à camada I. Cada unidade
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H2 j da segunda camada escondida combina os hiperplanos traçados pelas camadas escondidas
anteriores formando polígonos de separação. A próxima camada escondida (se houver) ou a
camada de saída combina estes polígonos, criando estruturas de separação mais complexas, de
acordo com o ajuste dos parâmetros livres (pesos wp) situados entre duas camadas adjacentes.

Em uma rede MLP, cada conexão possui um peso associado, que em conjunto são responsá-
veis por armazenar o conhecimento representado na rede e também por ponderar as entradas de
cada unidade que a constitui. O processo para obtenção de conhecimento por uma rede neural
é denominado de aprendizado. Nesse processo, os exemplos do problema são apresentados à
rede, que, por sua vez, emite uma resposta para cada exemplo. Com base na diferença entre a
resposta da rede (obtido) e a resposta real do exemplo (desejado) é que os pesos das conexões
são ajustados (treinados). Esse ajuste ocorre com base em alguma regra de aprendizagem, que
extrai características dos exemplos para então construir o conhecimento que ficará armazenado
na rede.

Existe essencialmente três tipos de aprendizado para RNAs, denominados de aprendizado
supervisionado, não-supervisionado e por reforço [Hay99]. No aprendizado supervisionado,
ocorre a comparação direta entre o resultado obtido pela rede e o resultado desejado, assim, o
ajuste dos pesos normalmente é realizado com base na informação da diferença entre o resul-
tado obtido e o desejado. No aprendizado não-supervisionado, é realizada apenas uma corre-
lação entre os dados de entrada, neste caso não há informação sobre a saída correta ou a saída
desejada. Por fim, o aprendizado por reforço é considerado um caso especial do aprendizado
supervisionado, neste caso não se tem a direção exata para a saída desejada, porém, há um
reforço para o processo de aprendizagem que indica se a solução encontrada é ou não correta.
Vale ressaltar que todos os exemplos utilizados ao longo deste trabalho são direcionados para
o aprendizado supervisionado.

Para o treinamento de redes MLP existe uma grande variedade de técnicas, a mais popular
é a retro-propagação do erro (error back-propagation) [RHW86]. Com essa técnica, os valores
de saída da rede são comparados com os valores corretos dos exemplos para assim se com-
putar o valor de erro da rede com base em uma função de erro previamente definida. Usando
essa informação, o algoritmo ajusta os pesos de cada conexão com o objetivo de reduzir o erro
da rede. Após a repetição desse processo por um número suficiente de ciclos/épocas de trei-
namento a rede irá convergir para algum estado onde o erro da rede é pequeno. Dessa forma,
fala-se que a rede aprendeu uma certa função objetivo. Várias técnicas de aprendizado utilizam
a retro-propagação do erro através da rede, algumas dessas técnicas serão discutidas na seção
de Algoritmos de Aprendizagem. A velocidade de convergência de uma rede MLP diz respeito
ao tempo gasto no aprendizado da rede e essa velocidade varia de acordo com a definição dos
parâmetros de uma MLP.

A essência da aprendizagem/treinamento de redes MLP está em codificar um mapeamento
de entrada-saída (representado por um conjunto de exemplos) nos pesos da rede. Com o ob-
jetivo de obter sucesso na construção do mapeamento, o conjunto de exemplos de um dado
problema é dividido aleatoriamente em dois subconjuntos, denominados de conjunto de trei-
namento e conjunto de teste. Após isso, o conjunto de treinamento é dividido adicionalmente
em dois subconjuntos: estimação e validação. O subconjunto de estimação freqüentemente na
literatura é chamado de conjunto de treinamento, pois é com base nos exemplos desse conjunto
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que ocorre o ajustes dos pesos da rede (treinamento). Os exemplos do conjunto de validação
são utilizados para a identificação do momento de parada do treinamento, que normalmente
ocorre quando o erro de validação começa a subir em relação ao erro de treinamento, ou seja,
é quando a rede começa a “decorar” os dados. O conjunto de teste, que não possui os mesmos
exemplos dos demais conjuntos, é utilizado para testar a capacidade da rede em generalizar o
conhecimento adquirido.

A obtenção de conhecimento por uma rede neural torna possível a sua capacidade de ge-
neralização, que é o poder de resposta, a dados de entrada nunca vistos, de forma coerente
com as características aprendidas anteriormente com base nos exemplos já vistos. A generali-
zação de uma rede neural é influenciada pelo tamanho e pela organização de sua distribuição
topológica. Assim, uma rede neural com poucas conexões pode não ser capaz de resolver
uma tarefa, devido à quantidade insuficiente de parâmetros ajustáveis, fenômeno denominado
de sub-treinamento (underfitting - a rede não converge durante o seu treinamento). Por outro
lado, se a rede possuir conexões demais, pode haver um ajuste excessivo aos dados de treina-
mento, e um fenômeno conhecido como sobre-treinamento (overfitting) ocorre, prejudicando a
capacidade de generalização da rede.

A utilização de RNAs não é uma tarefa fácil, devido à dificuldade de ajuste dos parâmetros,
de modo que haja um bom desempenho da rede no problema para o qual foi desenvolvida. Ao
longo deste capítulo serão apresentadas discussões e definições que ajudam na definição dos
parâmetros de RNAs. Como a definição da quantidade de camadas e nodos escondidos influ-
encia diretamente no desempenho de uma rede neural, na seção seguinte serão apresentadas
informações que ajudam na definição de uma arquitetura para um dado problema.

2.3 Arquitetura

Com base na definição de Rumelhart, uma rede neural deve possuir no mínimo duas camadas,
a de entrada de dados e a da saída dos resultados [RSMH86]. Devido ao desempenho limi-
tado desse tipo de rede, o acréscimo de camadas escondidas se faz necessário com o objetivo
de melhorar seu desempenho. Aliado a isso, também é necessário a definição do número de
nodos em cada uma das camadas escondidas, que venham a ser adicionadas. Essas definições
são importantes para um bom desempenho do modelo e nem sempre são facilmente realizadas,
sendo gasto um enorme tempo com tentativas e erros para se conseguir encontrar uma quan-
tidade de camadas e nodos escondidos corretos para um dado problema. Essas informações
dizem respeito à definição da arquitetura de uma rede neural, que pode ser completamente ou
parcialmente conectada.

Uma arquitetura completamente conectada é ilustrada na Figura 2.1(ver página 7), onde há
conexões entre todos os nodos de camadas adjacentes. A arquitetura parcialmente conectada
é caracterizada quando essa completude de conexões entre nodos de camadas adjacentes não
existe. Essas conexões podem ser do tipo feedforward, no qual a informação apresentada na
camada de entrada da rede segue somente uma direção, a diante, passando pelos nodos escon-
didos até os nodos de saída, não há conexões que formem ciclos de realimentação como no tipo
feedback. Neste trabalho são utilizadas redes completamente conectadas com conexões do tipo
feedforward.
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A quantidade de camadas escondidas e do número de nodos dessas camadas influenciam
diretamente o desempenho na solução de um dado problema [ES06, TMMG04, KD04]. Para
a solução de um dado problema, a escolha de uma quantidade excessiva de nodos e camadas
acarreta na memorização dos dados disponíveis para o aprendizado da rede, impossibilitando a
capacidade de generalização. Por outro lado, uma quantidade reduzida de camadas e nodos faz
com que a rede gaste tempo em excesso na tentativa de encontrar uma solução ótima, fazendo
com que os nodos fiquem sobrecarregados e incapazes de obter uma boa solução, ou seja, uma
boa generalização para o problema.

Para alguns problemas, redes com configurações simples possuindo uma camada escondida
com uma unidade/nodo, são suficientes para uma boa solução do problema, já outros problemas
podem exigir mais camadas e milhares de unidades. Sabe-se que uma camada escondida é sufi-
ciente para aproximar qualquer função contínua e que duas camadas escondidas são suficientes
para aproximar qualquer função matemática [Cyb88, Cyb89, HKP91]. Inúmeros trabalhos
encontrados na literatura seguem fielmente essas definições e obtiveram sucesso, em alguns
problemas a utilização de apenas uma ou duas camada escondias gera a necessidade de uma
quantidade elevada de nodos por camadas para que a rede possa ter uma boa capacidade de
generalização.

A definição da quantidade de camadas e de nodos escondidos é influenciada pelos seguin-
tes fatores: número de exemplos disponíveis para o aprendizado da rede; quantidade de ruído
presente nos exemplos e pela complexidade do problema a ser abordado [BLC00]. Uma forma
de tentar definir a quantidade de nodos é através da análise do número de conexões da rede,
que deve ser dez vezes menor que a quantidade de exemplos disponíveis, a aplicação dessa
recomendação reduz a incidência de overfitting. Por outro lado, se o número de exemplos for
muito maior que o número de conexões, a possibilidade de overfitting é pouco provável, porém
aumenta a possibilidade de underfitting [Ree93]. Dessa forma, a definição do número de nodos
torna-se dependente do problema a ser trabalhado. Essa quantidade deve ser definida especi-
almente para a solução do problema de acordo com os interesses do usuário. Na maioria das
vezes, essa definição é realizada de forma empírica, com várias tentativas e erros, escolhendo
a melhor configuração após vários testes.

Como mencionado, cada conexão entre nodos possui um peso associado, sendo assim, en-
tre camadas adjacentes existe uma matriz de pesos (como ilustrado na Figura 2.1) que varia a
dimensão de acordo com a quantidade de nodos de ambas as camadas. Uma rede com uma
quantidade elevada de nodos por camada exige mais tempo e memória para o seu processa-
mento (treinamento) devido à dimensão da(s) matriz(es) de pesos. Além disso, a presença de
muitos nodos aumenta a probabilidade de redundância dos valores dos pesos, fazendo com
que a rede encontre soluções estáveis ruins e que não melhore seu desempenho ao longo do
aprendizado [KD04, AL06, AL07]. Uma forma de reduzir o custo computacional gerado du-
rante o treinamento de uma rede e melhorar seu desempenho é aumentar a quantidade de ca-
madas escondidas de tal forma a reduzir o número de nodos por camada. Essa opção não é
justificável se for levado em consideração que duas camada escondidas são suficientes para
resolução de quaisquer problemas, porém pode ser adotada por ocasionar a diminuição do
tempo e processamento, do custo computacional e melhora da capacidade de generalização da
rede [KD04, AL06, AL07].
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O número máximo de camadas escondidas depende do problema a ser trabalhado, porém
é aconselhável utilizar no máximo duas camadas escondidas de forma geral e três camadas
quando se deseja otimizar a complexidade da rede [KD04, AL06, AL07]. A utilização de mais
do que três camadas escondidas deteriora a capacidade de aprendizagem existente na rede.
Quando um exemplo é apresentado à rede através da camada de entrada, suas características
são propagadas até a camada de saída, onde o valor obtido é confrontado com o valor corres-
pondente do exemplo (desejado). Assim, na camada de saída é calculado o erro da rede que é
a diferença entre o valor obtido e o desejado, esse valor é utilizado para o ajuste dos pesos da
rede e necessita ser retro-propagado para as demais camadas. Somente a camada saída é quem
conhece precisamente o erro da rede, a última camada escondida receberá apenas uma estima-
tiva do erro oriundo da camada de saída para o ajuste dos pesos, a penúltima camada receberá
uma estimativa da estimativa da última camada escondida, e assim por diante [Hay99, BLC00].
Dessa forma, três pode ser considerado como o número máximo de camadas escondidas acon-
selhável, porém a quantidade exata varia para cada domínio do problema e necessidade do
usuário [AL06, AL07].

Tendo em vista que, tanto a quantidade de camadas escondidas quanto o número de nodos
são definidos empiricamente, e que não há uma regra eficaz que ajude nessa definição, a auto-
mação desse processo de escolha de camadas e nodos com base nos dados do problema torna-se
necessária para ajudar na definição de uma rede neural com mais eficácia e com menos esforço
humano. Apesar da quantidade de camadas escondidas e de nodos influenciarem fortemente o
desempenho de uma rede neural, existem também outros fatores que interferem diretamente na
performance da rede, dentre esses fatores estão as funções de ativação que são discutidas em
mais detalhes na seção seguinte.

2.4 Funções de Ativação

Os neurônios artificiais são simulações dos neurônios biológicos e são vistos tipicamente como
funções de uma ou mais dimensões. Esses neurônios recebem uma ou mais entradas e realizam
a soma dessas entradas para então produzir a saída. Normalmente, as somas realizadas pelos
neurônios artificiais são ponderadas e submetidas a uma função normalmente não-linear deno-
minada de função de ativação ou função de transferência. Tipicamente, as funções de ativação
mantêm os valores de saída dentro de um limite previamente especificado.

As funções de ativação podem influenciar fortemente as propriedades de convergência das
RNAs [KD04]. Existem variados tipos de funções de ativação, alguns simples e outros mais
complexos. Uma rede neural com um grande número de neurônios com funções de ativação
simples pode ter o mesmo poder que uma rede pequena com funções mais complexas [DJ01,
DJ99]. Uma rede neural pode ter apenas um mesmo tipo de função de ativação utilizada por
todos os neurônios ou pode ter um tipo diferente de função de ativação para cada neurônio
ou camada da rede. A maioria das utilizações de RNAs adotam apenas um mesmo tipo de
função de ativação para toda a rede, poucos experimentos são encontrados na literatura sobre a
utilização de múltiplos tipos de funções de ativação em RNAs.

A resposta de uma rede à apresentação de um exemplo de um dado problema é dada após
uma série de cálculos. O processo inicia com a apresentação do vetor exemplo à primeira ca-
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mada da rede responsável por propagar os dados recebidos para a camada seguinte. A partir
de então, o sinal de saída de cada neurônio será obtido através da soma ponderada das entra-
das pelos pesos das conexões, que compõe a função de ativação. Assim, para um neurônio
k que tem m entradas, recebendo o sinal xk1 até xk j e com pesos wk1 até wk j para cada sinal
junto com bias bk, é computado o campo local induzido do neurônio k, formalizado através da
Equação 2.1.

αk =
m

∑
j=0

wk j x j + bk (2.1)

A representação da função de ativação por Φ(α) define a saída de um neurônio em termos
do campo local induzido α . A escolha de qual tipo de função de ativação deve ser utilizado
em uma rede neural não é simples devido a grande variedade de funções com diferentes com-
portamentos. Um dos tipos mais simples é a função de ativação linear que é definida pela
Equação 2.2:

Φ(α) = xα (2.2)

Nesse esquema, x é um número real que define a saída linear e α é a soma dos valores de
entrada que é descrita na Equação 2.1. As funções de ativação lineares tendem a simplificar o
processamento de dados realizado pela rede, tornando-a mais simples e rápida, porém esse tipo
de função de ativação contribui para a redução da capacidade de redes MLP trabalharem com
problemas complexos não-lineares. A função de ativação linear pode ser utilizada em toda uma
rede MLP para um problema não-linear, porém a velocidade de convergência e a capacidade
de generalização da rede fica comprometida, tendo em vista que a maioria dos algoritmos de
aprendizado exigem funções mais elaboradas para um bom desempenho [KD04].

A função sigmoidal, que é conhecida também por S-shape e que está presente na descrição
dos neurônios da Figura 2.1 (representada por uma espécie de “S” desenhado nos nodos), é a
base das funções de ativação não-lineares. Essa função é semilinear, limitada e monotônica,
sendo possível realizar a definição de várias funções sigmoidais, devido a essa flexibilidade e
pelo fato do bom desempenho com grande parte dos algoritmos de aprendizado, as funções
sigmoidais são encontradas na construção de diversos modelos de RNAs nas mais variadas
áreas [BLC00]. Além disso, funções sigmóides atendem todos os requisitos para um bom
desempenho dos algoritmos de aprendizado baseados no gradiente do erro [Hay99].

Existem duas formas mais populares de funções não-lineares sigmóide, uma delas é a fun-
ção logística que é definida de forma geral por:

Φ(α) =
1

1+ exp(−aα)
a > 0, −∞ < α < ∞ (2.3)

Nesse esquema, α é a soma ponderada das entradas pelos pesos das conexões do neurônio
e a é uma constante que determina a suavidade da curva da função logística. Dessa forma, a
amplitude da saída gerada pela função logística se localiza dentro do intervalo de 0 � Φ(α) �
1. A função tangente hiperbólica é a outra forma normalmente utilizada de função não-linear
sigmóide, que é definida geralmente por:
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Φ(α) = tanh(α) (2.4)

Normalmente, apenas um mesmo tipo de função de ativação é utilizada por todas as unida-
des de uma rede neural, essa função de ativação é escolhida a partir de experimentações com
um conjunto de funções disponíveis, ou apenas com a especificação de uma função de ativação
sem a realização de testes. A seleção e/ou otimização de funções de ativação são formas pouco
exploradas de tentar melhorar a performance de RNAs quando aplicadas a problemas comple-
xos [DJ01]. Em princípio, uma rede neural pode aprender determinadas informações de um
problema, mas a sua capacidade interna de velocidade de aprendizado (convergência) em um
dado problema pode requerer funções de ativação flexíveis (ou “brain modules”) para que o
problema possa ser solucionado de forma eficaz. Grande parte das pesquisas sobre otimização
de desempenho de RNAs concentram-se nos algoritmos de aprendizagem e arquiteturas, porém,
em alguns casos, o trabalho na busca por arquiteturas e algoritmos que ajudem no desempenho
da rede não é suficiente. Isso ocorre devido a nenhum algoritmo de aprendizado ser realmente
superior a outro em todos os aspectos, fazendo com que outros pontos importantes sobre RNAs
sejam também considerados na busca por RNAs ótimas ou quase-ótimas [DJ01, AL06, AL07].

Como já mencionado, poucas experiências são encontradas na literatura com a otimização
ou seleção de funções de ativação para RNAs. Alguns trabalhos apontam que RNAs usando
diferentes funções de ativação devem usar menos nodos, fazendo com que a função executada
pela rede seja mais transparente, ou seja, mais facilmente compreendida [DJ99, DJ01]. Isso
ocorre devido a diversidade de funções existentes, que podem ser adaptativas com parâmetros
para regular a saída gerada pela função; ou funções não-adaptativas nas quais os parâmetros são
constantes. De fato, assim com as outras informações mencionadas sobre RNAs, as funções de
ativação também não são facilmente definidas quando se busca por resultados otimizados ou
quando se busca por redes que serão aplicadas em problemas de tempo real.

O impacto das funções de ativação sobre o desempenho de RNAs é significante e pouco
explorado no que diz respeito à utilização de múltiplos tipos de funções em uma mesma rede.
Anteriormente foram descritos os tipos principais de funções para redes MLP. Existem outros
tipos que são derivações dos tipos já citados. Tanto os modelos citados quanto outros existentes
na literatura podem se tornar modelos adaptativos. Isso pode tanto contribuir para a melhoria do
desempenho da rede como também para uma maior dificuldade de visualizar o processamento
de informações pela rede. Por outro lado, a utilização de múltiplas funções não-adaptativas
em uma rede pode produzir resultados otimizados em relação à utilização de um único tipo de
função. De qualquer forma, o problema de escolha da função de ativação torna-se dependente
do domínio do problema e também dos interesses do usuário, que podem desejar resultados
mais otimizados ou não. Um outro componente de RNAs que também influencia o desempenho
da rede são os pesos iniciais. Mais detalhes dessa influência são apresentados na seção seguinte.

2.5 Inicialização de pesos e bias

A aquisição de conhecimento realizada por uma rede neural é fortemente relacionada e possível
devido aos pesos da rede. Os pesos de uma rede MLP permitem que um dado conhecimento seja
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inserido por meio do ajuste dos pesos com base no erro produzido pela rede, posteriormente,
com o fim do processo de treinamento da rede, o conhecimento pode ser recuperado/testado
com a apresentação de informações não vistas durante o treinamento da rede. Na ilustração da
Figura 2.1(ver página 7), pode ser observado a presença de uma matriz que contém os pesos das
conexões entre camadas adjacentes. Vale ressaltar que nessa ilustração não há distinção entre
o bias e os pesos comuns. O bias é um peso especial que normalmente é aplicado nas camadas
de uma rede neural para aumentar os graus de liberdade, permitindo uma melhor adaptação,
por parte da rede neural, ao conhecimento à ela fornecido. Para este trabalho, o bias é tratado
como mais um peso da rede, assim como em diversas aplicações [FRHE01, WHHM01].

A inicialização de pesos é considerada como um passo importante quando se usa RNAs em
problemas do mundo real, mas não se restringe apenas a esse domínio de problemas. A defini-
ção da forma de inicialização está diretamente relacionada à taxa de convergência do algoritmo
de aprendizado empregado, que pode influenciar também a probabilidade de convergência e a
capacidade de generalização da rede neural [WHHM01, FRHE00, FRHE01]. Do ponto de vista
da taxa ou velocidade de convergência de uma rede neural, a inicialização da rede pode produ-
zir um conjunto de valores que estejam bem próximos ou distantes daqueles valores obtidos no
final do processo de aprendizado da rede. Dessa forma, o número de iterações do algoritmo de
aprendizado e a taxa de convergência vão variar dependendo da forma de inicialização dos pe-
sos. A influência na probabilidade de convergência de uma rede é dada a partir do histórico de
produção de soluções verdadeiras ou falsas originadas da forma de inicialização, ou seja, como
certos pesos iniciais podem produzir resultados bons e ruins, a probabilidade é dada por uma
análise quantitativa desses resultados que se originam do método de inicialização utilizado. O
último ponto de influência da inicialização dos pesos diz respeito à generalização da rede. Com
duas inicializações de pesos é possível obter duas convergências bem sucedidas, mas com dois
mínimos locais diferentes. Neste caso, consideram-se aceitáveis as performances dos mínimos
locais, mas como eles são diferentes, logo, a generalização também será. Dessa forma, fica
claro que é alto o impacto da inicialização dos pesos no trabalho com RNAs, necessitando
assim de uma atenção nos pesos com o objetivo de obter redes com um bom desempenho.

Na literatura são encontrados vários métodos de inicialização de pesos, alguns mais sim-
ples e outros mais complexos, com o objetivo de tentar melhorar o desempenho de RNAs e
também diminuir o tempo excessivo, às vezes gasto com o treinamento de redes. Os métodos
de inicialização podem ser classificados, de acordo com [WHHM01], em três classes:

1. O método de inicialização aleatório de pesos é o mais simples e robusto entre todos os
métodos conhecidos. Esse método é freqüentemente preferido devido a sua simplicidade
e habilidade em produzir múltiplas soluções, contribuindo com a convergência da rede
na obtenção de resultados diferentes e satisfatórios. Esse método de inicialização não
exige nenhum tipo de informação empírica dos dados do problema ou da estrutura da
rede para que sejam produzidos os pesos iniciais. Devido a essa imparcialidade para a
geração dos pesos iniciais, é exigida uma definição concreta da faixa de valores onde os
pesos serão gerados e também do tipo de aleatoriedade, para que, assim, a rede possa
ter uma boa capacidade de generalização e também não consuma muito tempo no pro-
cesso de treinamento. Existem inúmeras discussões sobre qual faixa de valores é ideal
para a geração de pesos iniciais, algumas discussões apontam para pesos entre [−1,1],
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outros defendem que os valores estejam entre [−0.1,0.1], porém uma das mais acei-
tas é [−0.05,0.05] [FRHE00, FRHE01]. A geração de pesos iniciais por meio de uma
distribuição aleatória e uniforme também é recomendada e aceita entre a comunidade
científica. Além disso, existem ainda métodos de inicialização aleatórios que procuram
utilizar informações da estrutura da rede para que assim melhores pesos possam ser ge-
rados. De acordo com alguns estudos [WHHM01, FRHE00, FRHE01], esses métodos
não apresentaram resultados significantemente melhores que a inicialização aleatória co-
mum, o mesmo ocorre com métodos que utilizam informações dos dados do problema,
esse métodos constituem a segunda classe de métodos de inicialização de pesos;

2. Uma outra classe de métodos para a inicialização de pesos de redes MLP procura en-
volver extensivas análises estatísticas e geométricas dos dados do problema para assim
tentar obter um melhor conjunto de pesos iniciais. Esses métodos terminam por consumir
muito tempo com essas análises e mesmo assim não conseguem obter resultados expres-
sivamente melhores que aqueles obtidos com o método tradicional [WHHM01, FRHE00,
FRHE01]. Os métodos dessa classe tentam produzir uma matriz de pesos iniciais com
base em um conjunto de dados específico por meio da extração de algumas características
ou regularidades contidas nos dados. Essa etapa pode ser eficientemente executada por
métodos estatísticos, porém uma grande quantidade de tempo deve ser despendido para
que esse passo possa ser executado [WHHM01], podendo aumentar ainda mais o tempo
gasto para a definição/utilização de uma rede neural. Um outro ponto de vista sobre esta
classe de métodos é que, além das dificuldades em se trabalhar com RNAs, o usuário terá
que se deparar com a necessidade de um conhecimento extra sobre análises estatísticas
e/ou geométricas com o objetivo de gerar um conjunto de pesos iniciais para a sua rede,
agregando ainda mais complexidade ao uso de RNAs;

3. A terceira classe engloba os demais métodos de inicialização de pesos que são baseados
em propriedades específicas de redes e não podem ser aplicados a outros tipos de RNAs,
como, por exemplo, o método de inicialização de pesos de RBF considerado um método
eficiente, mas atrelado às propriedades desse tipo de RNAs.

A influência da inicialização dos pesos sobre o tempo gasto no treinamento e o poder de
generalização de RNAs é forte e é motivo de diversos trabalhos encontrados na literatura.

Existe uma influência da inicialização dos pesos sobre o tempo gasto no treinamento e o po-
der de generalização de RNAs. Vários trabalhos são encontrados na literatura [SH96, FRHE00,
WHHM01, FRHE01, GBFRPSAB06]. Alguns estudos sobre formas de inicialização foram re-
alizados e mostraram comparações entre as duas primeiras classes desses métodos descritas
anteriormente. Como já mencionado, esses estudos apontaram que alguns novos métodos de
inicialização conseguiram obter resultados superiores ao método tradicional, porém essa su-
perioridade não é tão expressiva e necessita de mais estudos para se comprovar o real poder
desses novos métodos [FRHE00, FRHE01]. Dessa forma, a inicialização dos pesos por meio
de uma distribuição aleatória e uniforme com valores entre [−0.05,0.05] é o método mais reco-
mendado, porém com esse método podem ser obtidas inicializações que influenciam de forma
positiva ou não o desempenho da rede. Essa variedade de inicializações para uma rede é comu-
mente utilizada para se encontrar um conjunto de pesos que contribua para o bom trabalho da
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rede em um dado problema. A dificuldade de se encontrar (ou adivinhar) um bom conjunto de
pesos para uma rede é tamanha, que alguns estudos revelam que para certos casos a utilização
de repetidas inicializações em redes pode ser a forma mais rápida para a rede convergir [SH96].
Em outros casos a forma de inicialização pode contribuir para uma redução drástica da quanti-
dade de ciclos de treinamento normalmente exigidos, sem que haja degradação da performance
da rede [AL06, AL07].

O impacto da forma de inicialização dos pesos varia de acordo com o algoritmo de treina-
mento adotado, ou seja, o algoritmo Back-propagation (BP) é o que mais sofre influência dentre
os algoritmos citados a seguir. Dessa forma, uma inicialização de pesos inadequada contribui
para o aumento do tempo necessário para se ajustar os pesos de uma rede com o BP e também
para uma não convergência, mesmo com um grande tempo gasto para o treinamento. Por ou-
tro lado, uma boa inicialização apresenta um efeito totalmente contrário, como a redução do
tempo de treinamento, uma boa convergência e generalização [GBFRPSAB06, AL06, AL07].
Novamente, a forma de inicialização dos pesos depende do domínio do problema e deve ser
pensada para tal. Em alguns casos, a interferência ocasionada pela inicialização dos pesos é
pequena, principalmente quando da utilização de algoritmos de treinamento que trabalham com
informações de segunda-ordem [AL06, AL07]. Esses algoritmos possuem uma forma mais rá-
pida e eficaz de ajuste dos pesos e, dessa forma, não dependem tanto como o BP da forma
de inicialização dos pesos para obter bons resultados. De qualquer forma, a inicialização im-
pacta no desempenho de uma rede independente do algoritmo de aprendizagem utilizado. A
melhor forma de inicialização é ainda a aleatória e uniforme de valores entre [−0.05,0.05],
porém ainda faz-se necessário realizar várias inicializações para que se obtenha sucesso com
algoritmos como BP e evitar a complexidade computacional dos algoritmos de segunda-ordem.
Na seção seguinte serão apresentados mais detalhes sobre os algoritmos de aprendizagem de
primeira e segunda-ordens utilizados no presente trabalho.

2.6 Algoritmos de aprendizagem

A metodologia de trabalho das RNAs permite o desenvolvimento de sistemas úteis não-lineares
que aceitem um grande número de entradas, onde o desenvolvimento é baseado apenas nas
relações entre instâncias de entrada-saída [Abr04]. Para um conjunto de treinamento T que
consiste de n vetores exemplos, tendo uma componente x em um espaço d-dimensional e um
valor alvo t que será aproximadamente a saída da rede neural, a função de aproximação pode
então ser representada como

T = {(xi, ti) : i = 1 : n} (2.5)

Em grande parte das aplicações, o conjunto de treinamento T é tido como ruidoso, e o
objetivo de uma aplicação de RNAs é que esse ruído não seja exatamente reproduzido pela
rede, mas sim utilizado para construir uma rede neural que generalize bem, quando novos
valores desse conjunto forem apresentados a essa rede. A constante manipulação dos pesos de
uma rede (ajuste) tem o único objetivo de tentar aprender de forma coerente as informações
existentes no conjunto de treinamento disponível. A noção de proximidade entre o conjunto
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de treinamento T e o conhecimento em relação a esse conjunto adquirido pela rede neural é
tipicamente formalizado através de uma função de erro na forma da Equação 2.6, onde yi é a
saída da rede neural.

ξT =
n

∑
i=1
‖yi− ti‖2 (2.6)

O objetivo é encontrar uma rede γ tal que a saída obtida yi = (xi,w) esteja próxima da
saída desejada ti (w representa os pesos das conexões da rede). O erro ξT = ξ (w) é uma
função de w, pois y = γ depende dos parâmetros w que definem a rede neural γ selecionada. A
função objetivo ξ (w) para uma rede neural com muitos parâmetros define uma superfície de
busca bastante irregular com vários mínimos locais, grandes regiões com pequenas inclinações
e simetria [Abr04]. A idéia que fundamenta os algoritmos de aprendizagem é então utilizar a
informação do erro da rede e, assim, realizar o ajuste dos pesos de tal forma que o conhecimento
da rede esteja próximo ao existente nos dados de treinamento, e que a rede consiga generalizar
esse conhecimento para o conjunto de teste. Esse ajuste é realizado de diferentes formas,
dependendo do algoritmo de aprendizagem empregado, esses algoritmos tentam realizá-lo de
maneira que a rede não caia em mínimos locais, fazendo com que o desempenho da rede fique
comprometido.

2.6.1 Mínimos locais

Os mínimos locais são reconhecidos como verdadeiras “maldições” para a performance da
rede e dos algoritmos de aprendizagem [RM86, MP88, Abr04]. Essa constatação é possível
por meio da análise da superfície de erro e da performance do algoritmo, que na busca por uma
solução pode encontrar múltiplos pontos estacionários, incluindo múltiplos mínimos locais.
Esses mínimos locais podem se localizar próximos ou não dos chamados mínimos globais,
desejados para o treinamento de RNAs. Como os mínimos locais podem estar localizados
longe da solução almejada, é indesejável que o processo de treinamento termine em um mínimo
local. No aprendizado por retropropagação, essa “maldição” dos mínimos é mais perceptível,
pois esse método de aprendizagem é basicamente uma técnica de “subida da encosta”, que corre
o risco de ficar presa em um mínimo local, onde toda pequena variação nos pesos sinápticos
causa aumento da função de custo, sendo que em outro lugar do espaço de pesos existe um
conjunto de pesos para o qual a função de custo é menor [MP88]. De acordo com [AHW96],
considerando uma rede neural simples com uma camada escondida e um nodo nesta camada
com d entradas, o nodo possui d pesos w ∈ Rd . Dessa forma, uma rede neural simples com
n vetores exemplos de treinamento e Rd entradas pode acabar encontrando �n/d�d mínimos
locais. Sendo assim, os mínimos locais não somente existem realmente como também podem
ser encontrados em abundância.

Diferentes algoritmos de aprendizagem são encontrados na literatura, sendo alguns mais
preferidos que outros, devido a melhorias que objetivam a aquisição de melhores desempenhos
que alguns algoritmos de aprendizagem tradicionais. Na prática, existem quatro tipos de algo-
ritmos que podem ser usados para minimizar a função ξ (w), que são: Gradiente Descendente,
Gradiente Conjugado, quase-Newton e o algoritmo de Levenberg e Marquardt. Os três primei-



2.6 ALGORITMOS DE APRENDIZAGEM 18

ros possuem o comportamento de exigir mais iterações para conseguir um bom desempenho,
já o último tende a ser um algoritmo de rápida convergência, exigindo poucas iterações para
a obtenção de bons resultados. Todos esses algoritmos possuem peculiaridades para escapar
dos mínimos locais, alguns são rápidos para convergir, mas com um alto custo computacional
em termos de memória e processamento, já outros possuem um baixo custo computacional e
um longo período de tempo necessário para uma boa convergência. Maiores detalhes desses
algoritmos serão apresentados nas subseções seguintes.

2.6.2 Algoritmo de retropropagação

O algoritmo de retropropagação do erro (backwards propagation of errors) comumente cha-
mado de back-propagation ou simplesmente de BP [RM86], é o algoritmo de aprendizagem
para RNAs mais utilizado. O BP resolveu de forma eficiente o problema da estimativa do erro
total da rede em função de cada neurônio (nodo) das camadas escondidas [Hay99]. Este pro-
blema, durante muitos anos, impediu que a já conhecida arquitetura de Perceptrons de múltiplas
camadas fosse utilizada efetivamente para o tratamento de problemas de não-separabilidade li-
near. O algoritmo BP é baseado na regra delta, também chamada de regra delta generalizada.
Esse algoritmo realiza o ajuste dos pesos por meio da utilização do gradiente do erro produzido
pela rede [RM86]. Assim, a função de custo a ser minimizada é uma função de erro definida
pela soma quadrática dos erros, como representado pela Equação 2.7:

E =
1
2 ∑

p

o

∑
i=1

(dp
i −yp

i )2 (2.7)

Nesse esquema, E é a medida do erro total, p é o número de padrões existente, o é o número
de unidades de saída da rede, di é a i-ésima saída desejada e yi é a i-ésima saída gerada pela
rede. Dessa forma, com a Equação 2.7 pode ser obtido tanto o erro total cometido pela rede,
como também a quantidade com que os padrões p diferem das saídas produzidas pela rede.

Como o algoritmo BP é baseado na regra delta, os nodos devem utilizar apenas funções
de ativação contínuas, diferenciáveis e geralmente não-decrescentes da entrada total recebida
pelo nodo [Hay99]. Essas funções são denominadas de semilineares e a Equação 2.8 ilustra o
cálculo do valor de ativação.

yp
j = f j(netp

j ) (2.8)

onde netp
j é definido como:

netp
j =

n

∑
i=1

xp
i w ji (2.9)

A constante n representa o número de conexões de entrada do nodo j, e w ji, o peso da
conexão entre a entrada xp

i e o nodo j. Um resumo do treinamento com o uso do algoritmo BP
é dado a seguir:

1. Apresenta-se um padrão do conjunto de treinamento à rede.
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2. Propaga esse padrão através da rede, com o cálculo dos sinais de saída de cada nodo, por
meio da função de ativação.

3. Compara a saída produzida pela rede com a saída desejada. Calcula-se então o erro de
cada unidade de saída.

4. Para cada nodo da camada de saída, calcular a proporção de ajuste para os pesos que se
conectam à unidade.

5. Para os nodos das demais camadas, realizar o cálculo com base no erro da camada se-
guinte, ou seja, a última camada escondida terá que ajustar os pesos com base em uma
estimativa do erro da camada de saída. A penúltima camada escondida utilizará uma
estimativa da estimativa do erro da última camada escondia, e assim por diante.

6. Repetir os passos acima até que o número de ciclos de treinamento seja atingido ou
quando algum outro critério de parada for atendido (i.e., baseado no conjunto de valida-
ção).

Como pode se perceber, o algoritmo BP propaga o erro mensurado na camada de saída para
as demais camadas, tendo como objetivo realizar o ajuste dos pesos de tal forma a reduzir o
erro total da rede. Para isso, existem duas formas diferentes de cálculo do gradiente do erro,
onde para um nodo j da camada de saída o gradiente local δ j é dado pela Equação 2.10.

δ j = (d j−y j) f ′(net j) (2.10)

Neste caso, o gradiente local é igual ao produto do sinal do erro correspondente ao nodo
j pela derivada da função de ativação associada f ′(net j). Dessa forma, quando um nodo está
localizado na camada de saída, o cálculo do erro é direto, pois cada nodo possui uma resposta
desejada particular, no caso de um nodo oculto existem mais complicadores. Os nodos ocultos
não são acessíveis diretamente, mas compartilham a responsabilidade por qualquer erro come-
tido na saída da rede. O problema passa a ser como penalizar ou recompensar nodos ocultos
pela sua parcela de responsabilidade sobre o erro produzido, esse é o problema da atribuição
de crédito [Min95].

No caso de um nodo oculto j o cálculo do gradiente do erro é dado pela Equação 2.11,
denominada também de fórmula de retropropagação [RM86].

δ j = f ′(net j) ∑
n

δn wn j (2.11)

O cálculo do fator f ′(net j) presente na Equação 2.11 depende unicamente da função de
ativação associada ao nodo oculto j. No somatório de n, os δn requerem o conhecimento dos
sinais de erro En, para todos os nodos da camada imediatamente à direita e conectados ao nodo
oculto j, os demais termos, os wn j, consistem dos pesos associados às referidas conexões.

Com a definição das duas formas de cálculo do gradiente do erro, pode-se, então, apresentar
a fórmula de ajuste dos pesos, dada pela regra delta, na Equação 2.12.

Δw ji = η δ j xi (2.12)
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Nesse esquema, o Δw ji representa a correção aplicada ao peso da conexão do nodo i ao
nodo j. O η é a taxa de aprendizagem, que determina o tamanho do ajuste empregado no
peso. O δ j irá variar se o nodo é de saída ou não. Caso seja um nodo da camada de saída,
utiliza-se então a Equação 2.10. Sendo j um nodo oculto, o δ j é igual ao produto da derivada
associada a f ′(net j) pela soma ponderada dos δ , calculados para os nodos na camada adiante,
essa operação está expressa na Equação 2.11. Por fim, o xi é o sinal de entrada do nodo j.

O algoritmo de retropropagação, como mencionado, possui uma taxa de aprendizagem η .
Quanto menor for essa taxa, menor serão as variações nos pesos da rede de uma iteração para
outra, sendo mais suave a trajetória no espaço de pesos. Dessa forma, o algoritmo gasta muito
tempo para convergir, mas se o η for muito grande com o fim de acelerar a convergência da
rede, ocorrerá grandes ajustes nos pesos e a rede pode se tornar instável [Hay99]. Uma forma
considerada simples de aumentar o η evitando o perigo da instabilidade é modificar a regra
delta da Equação 2.12, incluindo um termo de momento. Onde a regra de ajustes dos pesos
com o termo de momento passa a ser dada pela Equação 2.13.

w ji(k +1) = w ji(k)+η δ j(k)xi(k)+α (w ji(k)−w ji(k−1)) (2.13)

Nesse esquema, o α é usualmente um número positivo chamado de constante de momento
que controla o laço de realimentação que age em torno do peso nos tempos k e k− 1. A
inclusão do termo de momento α na fórmula de ajuste dos pesos aumenta a velocidade do
treinamento em regiões muito planas da superfície do erro e suprime a oscilação dos pesos em
vales, reduzindo o perigo da instabilidade [RHW86].

No treinamento de redes MLP com o BP podem ser encontrados outros problemas, um deles
é a ocorrência de overfitting. Como mencionado anteriormente, a ocorrência de overfitting se dá
quando, após um certo ciclo de treinamento, a rede, ao invés de melhorar, começa a piorar sua
taxa de acertos para padrões diferentes dos utilizados no ajuste dos pesos [BLC00]. Nesse caso,
diz-se que a rede memorizou os padrões de treinamento, inclusive os ruídos, o que contribui
para uma piora na capacidade de generalização da rede. Um modo de tentar evitar o overfitting
é tentar identificar o momento certo do encerramento do treinamento da rede, denominado
também de critério de parada. Alguns critérios de parada são: o encerramento do treinamento
após N ciclos; encerrar quando o erro médio atingir um valor desejado; e encerrar o treinamento
mais cedo, quando o erro de validação começar a subir. Esse último critério é mais aceito, pois
o conjunto de validação tem um papel de ser uma estimativa do conjunto de teste, logo, quando
o erro piora no conjunto de validação, o mesmo poderá acontecer no conjunto de teste, então,
encerra-se o treinamento com o intuito de ter uma boa generalização no conjunto de teste.

O algoritmo BP possui algumas deficiências, a saber: ocorrência de overfitting; a neces-
sidade de um grande número de ciclos de treinamento para que a rede possa convergir e di-
ficuldade de trabalho com problemas mais complexos, dentre outros. Mesmo apresentando
esses problemas, o BP continua a ser o algoritmo mais utilizado, porém para a sua utilização
é necessário a definição de seus parâmetros. Esses parâmetros são especificamente a taxa de
aprendizagem e o termo de momento, descritos anteriormente. Para que o algoritmo tenha um
bom desempenho, é preciso que esses parâmetros sejam bem escolhidos, porém não existem
valores únicos e universais para esses parâmetros aplicados a uma rede para a solução de qual-
quer problema. Vale ressaltar que o BP sofre uma forte influência dos referidos parâmetros,



2.6 ALGORITMOS DE APRENDIZAGEM 21

daí vem a grande necessidade de atenção para a definição dos mesmos. Dessa forma, a esco-
lha dos parâmetros deve ser realizada especificamente para um dado problema com o objetivo
de melhorar a performance final da rede. O valor da taxa de aprendizado e de momento é
recomendada em alguns trabalhos para que esteja entre [0.05,0.25] [Abr04]. A partir disso,
a dificuldade passa a ser encontrar o valor ideal para um dado problema. Normalmente, essa
busca é similar aos demais parâmetros de uma rede, ou seja, por meio de inúmeras tentativas e
erros se escolhe então o valor que contribui para uma melhor solução.

Tendo em vista os problemas existentes com o BP, como a dificuldade de definição de seus
parâmetros e o seu fraco desempenho em problemas mais complexos, alguns outros algoritmos
foram propostos. Um desses algoritmos com um desempenho melhor que o BP é apresentado
na subseção seguinte.

2.6.3 Algoritmo do gradiente conjugado escalonado

A apresentação do algoritmo do Gradiente Conjugado Escalonado (Scaled Conjugate Gradi-
ent - (SCG)), definido por Møller [Møl93], inicia a discussão sobre algoritmos de ordem mais
elevada que o algoritmo de retropropagação. Esses algoritmos utilizam informações mais com-
plexas com o objetivo de melhorar o desempenho em relação ao BP, como também sanar os
problemas do referido algoritmo. Antes da apresentação da forma de funcionamento do SCG, é
preciso mostrar que a superfície do erro de uma MLP supervisionada é uma função não-linear
do vetor de pesos w. Tendo ξmed(w) como a função de custo, que calcula a média sobre a
amostra de treinamento, e usando a série de Taylor, pode-se então expandir essa função em
torno do ponto corrente sobre a superfície do erro w(n), como expresso na Equação 2.14:

ξmed(wk +Δwk) = ξmed(wk +gT
k Δwk)+

1
2

ΔwT
k HkΔwk

+ (termos de terceira ordem e de ordem mais elevada). (2.14)

Nesse esquema, o gk é o vetor de gradiente local da derivada da função de custo ξmed(w)
em relação à derivada do vetor de peso wk, e Hk é a matriz hessiana local, definida por

Hk =
∂ 2ξmed(w)

∂w2 (2.15)

No algoritmo de retropropagação, o ajuste do Δwk que é aplicado ao vetor de peso wk utiliza
o método da descida mais íngreme (i.e. busca uma direção para a mudança de peso que reduza
o valor de ξ , por isso a inserção do sinal negativo), definido por

Δwk =−ηgk (2.16)

Nesse esquema, o η é o parâmetro da taxa de aprendizagem. O BP opera segundo uma
aproximação linear da função de custo na vizinhança local do ponto de operação wk, então,
esse algoritmo se baseia no vetor de gradiente gk como única fonte de informação local sobre
a superfície do erro [Hay99]. Como essa informação é utilizada para a atualização dos pesos
da rede, a restrição da informação leva a uma lenta taxa de convergência, quando da aplicação
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do algoritmo na solução de problemas de grande escala. A inclusão do termo de momento
no algoritmo BP, na tentativa de melhorar o seu desempenho, é considerada como uma forma
grosseira de inserir informação de segunda ordem no algoritmo [Hay99]. Como dito anterior-
mente, a adição desse parâmetro contribui tanto para uma melhora do algoritmo como também
para o aumento da dificuldade de uso do mesmo, já que é necessário a especificação de mais
um parâmetro além da taxa de aprendizagem.

Segundo Haykin [Hay99], uma forma de melhora significativa da convergência de MLP
treinadas com BP, é a utilização de informação de ordem mais elevada no processo de treina-
mento. Isso pode ser realizado com uma aproximação quadrática da superfície do erro em torno
do ponto corrente wk. Com base na Equação 2.14, pode-se definir o valor ótimo de ajuste Δwk

aplicado ao vetor de peso wk como

Δwk = H−1
k gk (2.17)

Nesse esquema, H−1
k é a inversa da matriz hessiana Hk, assumindo que ela exista. A Equa-

ção 2.17 é a essência do algoritmo de aprendizagem de Newton, que consegue convergir rapi-
damente para uma solução ótima. Caso a função de custo ξmed(w) seja quadrática, o algoritmo
converge em apenas uma iteração [Hay99]. Apesar do algoritmo de Newton apresentar uma
convergência bastante acelerada, na prática o algoritmo apresenta alguns problemas, como: um
custo computacional muito alto para ser calculada a H−1

k ; a necessidade da matriz hessiana H
ser não-singular para ser computável; caso não seja, a tarefa computacional se torna ainda mais
difícil e, caso a função de custo seja não-quadrática, o algoritmo passa a não ter garantia de
convergência. Uma forma de superar todos esses problemas do algoritmo de Newton é utilizar
o algoritmo quase-Newton, que possui melhorias a fim de sanar os problemas de seu precursor.
O algoritmo quase-Newton será descrito na subseção seguinte.

O algoritmo do gradiente conjugado (GC) pertence à classe dos algoritmos de segunda or-
dem, sendo visto como um método intermediário entre algoritmo de primeira ordem do BP e
o algoritmo de Newton. O objetivo principal do GC é acelerar a taxa de convergência normal-
mente lenta com o uso do BP, evitando os custos computacionais com a manipulação da matriz
hessiana, como ocorre no algoritmo de Newton. O GC é reconhecido, dentre os algoritmos
de segunda ordem, como o único que pode ser aplicado a problemas de grande escala, com
centenas ou milhares de parâmetros ajustáveis [Fle87]. O algoritmo SCG é uma versão melho-
rada do GC. Sendo assim, é importante apresentar este último, para então mostrar as melhorias
realizadas com o SCG.

Como descrito anteriormente, no BP o ajuste dos pesos é realizado com o método da descida
mais íngreme (negativo do gradiente), na direção onde a função de custo decresce mais rapi-
damente. Embora a função decresça mais rapidamente na direção do negativo do gradiente, a
velocidade de convergência não é rápida. No GC, a busca pela minimização da função de custo
ocorre ao longo de direções conjugadas, que produzem geralmente uma taxa de convergência
maior que o método da descida mais íngreme. No algoritmo BP, a taxa de aprendizagem é
fixa durante todo o processo, e é usada para determinar o tamanho do ajuste que será aplicado
aos pesos (tamanho do passo do algoritmo). Na maioria dos algoritmos baseados no método
do gradiente conjugado, o tamanho do passo é ajustado a cada iteração. A busca é feita ao
longo da direção do gradiente conjugado para determinar o tamanho do passo que minimiza a
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função de custo ao longo dessa linha, ou seja, por meio de um procedimento de busca em linha.
O procedimento de busca em linha é iterativo, gerando uma seqüência de estimativas ηk para
cada iteração do algoritmo GC. A busca em linha termina quando uma solução satisfatória é
encontrada. Esse tipo de busca é realizada ao longo de cada sentido da direção de busca obtida
pelo GC.

Todos os algoritmos GC iniciam a busca no sentido da descida mais íngreme, na primeira
iteração.

P0 =−g0 (2.18)

Após este processo, a busca em linha é executada para determinar a distância ótima (passo)
para se mover no sentido da atual direção de busca. Após esse procedimento de busca do η , os
pesos são então atualizados.

wk+1 = wk +ηkPk (2.19)

Então, a próxima direção de busca é determinada de modo que os sentidos das buscas
anteriores sejam conjugados. O procedimento geral para determinar o novo sentido da busca
deve combinar o novo sentido da descida mais íngreme com o sentido precedente da busca.

Pk =−g0 +βkPk−1 (2.20)

As várias versões dos algoritmos do GC são distinguidas pela maneira como a constante βk

é calculada. Na versão de Fletcher-Reeves, o procedimento de atualização é dado por

βk =
gT

k gk

gT
k−1gk−1

(2.21)

O cálculo da constante βk é realizado para determinar a direção da busca Pk sem o conhe-
cimento explícito da matriz hessiana Hk, evitando assim as dificuldades de manipulação de tal
matriz. O algoritmo GC, então, repete as etapas descritas acima até que o critério de parada
seja atendido.

O algoritmo GC consegue convergir mais rapidamente e obtém melhor performance que
o algoritmo BP, mas possui o problema de exigir uma busca em linha a cada iteração. Essa
busca em linha é computacionalmente muito custosa, pois requer que a resposta da rede a
todas as entradas de treinamento seja computada várias vezes para cada busca. Dessa forma,
o algoritmo SCG desenvolvido por Møller foi projetado para evitar o custo computacional da
busca em linha. O SCG combina a abordagem do modelo de região de confiança utilizado no
algoritmo Levenberg-Marquardt, com a abordagem do GC [Møl93].

Ao invés de utilizar a busca em linha, o algoritmo SCG utiliza uma aproximação do cálculo
da matriz hessiana. Para que o algoritmo tenha sucesso, essa matriz deve ser definida positi-
vamente. Alguns experimentos mostraram que essa definição não é sempre encontrada, então,
a inclusão de um escalar λk foi aplicada à fórmula que estima a hessiana com o objetivo de
regular a falta de definição da matriz, sendo então dada por

sk =
ξ ′(wk +ηkpk)−ξ ′(wk)

ηk
+λkpk (2.22)
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Nesse esquema, em cada iteração ocorre o ajuste de λk com base na informação de δk =
pT

k ξ ′′(wk)pk, que revela se a matriz hessiana é definida positiva ou não. Caso o δk ≤ 0 então o
λk é elevado e o sk é estimado novamente. Além disso, no SCG existe também o parâmetro σ
que ajuda a regular a aproximação da segunda derivada. A seguir será apresentado por completo
o algoritmo SCG com base na descrição de Møller [Møl93].

1. Escolher o vetor de pesos w1 e os escalares σ > 0, λ1 > 0 e λ̄1 = 0.

2. Faça p1 = r1 = ξ ′(w1), k = 1 e sucesso = true.

3. Se sucesso = true, então calcular a informação de segunda ordem:

σk =
σ
| pk | , (2.23)

sk =
ξ ′(wk +σkpk)−ξ ′(wk)

σk
, (2.24)

δk = pT
k sk. (2.25)

4. Faça:

sk = sk +(λk− λ̄k)pk, (2.26)

δk = δk +(λk− λ̄k) | pk |2 . (2.27)

5. Se δk ≤ 0 então, faça a matriz hessiana definida positiva:

sk = sk +(λk−2
δk

| pk |2 )pk, (2.28)

λ̄k = 2(λk
δk

| pk |2 ), (2.29)

δk = −δk +λk | pk |2, λk = λ̄k. (2.30)

6. Calcular o tamanho do passo:

μk = pT
k rk, ηk =

μk

δk
. (2.31)

7. Com o objetivo de ter uma melhor aproximação da informação de segunda ordem, um
mecanismo que ajude a estimar mais precisamente o aumento do λk foi desenvolvido,
onde:

Δk =
2δk[ξ (wk)−ξ (wk−ηkpk)]

μ2
k

(2.32)
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8. Se Δk ≥ 0 então uma redução no erro poderá ser realizada com sucesso:

wk+1 = wk +ηkpk, (2.33)

rk+1 = −ξ ′(wk+1), (2.34)

λ̄k = 0, sucesso = true. (2.35)

(a) Se k mod N = 0 então reinicie o algoritmo: pk+1 = rk+1. Senão crie uma nova
direção conjugada:

βk =
| rk+1 |2 −rk+1rk

μk
, (2.36)

pk+1 = rk+1 +βkpk. (2.37)

(b) Se Δk ≥ 0.75 então reduzir a escala do parâmetro: λk = 1
2λk.

9. Se a redução do erro não for possível: λ̄k = λk, sucesso = false.

10. Se Δk < 0.25 então aumentar a escala do parâmetro: λk = 4λk

11. Se a direção da descida mais íngreme rk 	= 0 então definir k = k +1 e voltar para o passo
3, senão terminar e retornar wk+1 como o mínimo desejado.

Apesar do SCG possuir uma maior quantidade de passos e cálculos que o BP, o algoritmo
consegue convergir rapidamente e com uma boa performance em relação ao BP. Como pode
ser observado ao longo da descrição do SCG, existem dois parâmetros que necessitam ser de-
finidos para o funcionamento do algoritmo, mais especificamente o parâmetro σk, que é uma
ponderação para o cálculo da aproximação da informação de segunda ordem, e o parâmetro λk,
que ajuda a regular a falta de definição da matriz hessiana [Møl93]. Dessa forma, o problema
de definição de parâmetros também está presente no algoritmo SCG. Esses parâmetros podem
influenciar o desempenho do algoritmo, já que o mesmo necessita deles para o início do pro-
cesso de busca de uma solução. Caso esses parâmetros não sejam bem especificados, a busca
pode tomar uma direção onde a convergência pode não ser tão rápida, podendo não encontrar
bons resultados. Sendo assim, deve ser dada uma atenção a esses parâmetros com o objetivo
de defini-los de acordo com o domínio do problema. Como no caso do BP, os parâmetros para
o SCG são a princípio definidos de forma empírica, não havendo uma definição de valores
únicos, aceitáveis, para o emprego em qualquer domínio de problema.

2.6.4 Algoritmo quase-Newton

O método de Newton é uma alternativa em relação ao método do GC para rápida otimização
dos pesos da rede. O passo básico do método de Newton é

wk+1 = wk−H−1
k gk (2.38)

onde H−1
k é a inversa da matriz hessiana (derivada segunda) do índice de performance dos

valores atuais de pesos e bias. O método de Newton freqüentemente converge mais rápido
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que o método do GC. Lamentavelmente, o método de Newton é mais complexo e caro para
o treinamento de RNAs, pois é necessário computar a matriz hessiana. Existe uma classe de
algoritmos baseados no método de Newton que não requerem diretamente o cálculo da segunda
derivada, denominados de algoritmos quase-Newton (quasi-Newton Algorithms) QNA. Esses
métodos calculam uma aproximação da matriz hessiana a cada iteração por meio da utiliza-
ção do gradiente. O método/algoritmo mais bem sucedido para o cálculo da aproximação da
hessiana foi publicado por Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) [Fle87].

Os QNA são basicamente métodos do gradiente descritos pela equação de atualização de
pesos:

wk+1 = wk +ηksk (2.39)

O parâmetro ηk é o tamanho do passo do algoritmo ou taxa de aprendizagem, esse parâme-
tro é definido por meio de um procedimento de busca em linha. Um procedimento que é bem
adotado para busca em linha nos QNA é a busca com retrocesso (backtracking). Esse proce-
dimento inicia a busca com o passo atual multiplicado por 1 e então retrocede até que valores
que produzam reduções aceitáveis na performance sejam obtidos. Para isso, esse procedimento
necessita de alguns parâmetros, como: o tamanho do passo (taxa de aprendizagem) η , um li-
mite para o tamanho do passo a ser localizado σ , um fator de escala que determina o tamanho
do passo a cada tentativa do procedimento ς e um fator de escala que determina a performance
que deve ser obtida a cada passo do algoritmo τ [Hay99, Abr04]. Retomando a discussão sobre
a equação anterior, o vetor de direção sk é definido em termos do vetor de gradiente gk por

sk =−Skgk (2.40)

A matriz Sk é definida positiva, sendo ajustada de uma iteração para a seguinte, de tal forma
que o vetor sk se aproxime da informação de segunda ordem. Essa aproximação é realizada sem
realmente requerer o conhecimento da matriz hessiana H. Isso é possível por meio da utilização
de dois vetores iterativos sucessivos wk e wk+1, juntamente com os respectivos vetores de
gradiente gk e gk+1, sendo que

qk = gk+1−gk, (2.41)

pk = wk+1−wk. (2.42)

Como mencionado, a aproximação da matriz hessiana é realizada a cada iteração. Sendo
assim, a aproximação da matriz hessiana Hk+1 é dada por:

Hk+1 = Hk +
qkqT

k

qT
k pk
− HkpkpT

k Hk

pT
k Hkpk

(2.43)

Por sua vez, a aproximação do inverso da matriz H−1
k+1 a cada iteração, ou seja, a matriz

Sk +1, é definida como:

Sk +1 = Sk +
(

1+qT
k Skqk

qkpk

)
pkpT

k

pT
k qk
− pkqT

k Sk +SkqkpT
k

qT
k pk

(2.44)
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Existem outras formas para se obter a aproximação da matriz hessiana, porém o método
BFGS é considerado o melhor na maioria dos casos de utilização de RNAs [Fle87, Hay99]. A
seguir serão apresentados os passos do algoritmo QNA com o método BFGS.

1. Escolher o vetor de pesos w0, os parâmetros η , σ , ς , τ e definir S0 = I.

2. Para um k definir sk =−Skgk.

3. Computar o tamanho do passo η por meio de um procedimento de busca em linha
ψ(wk +ηsk) usando os parâmetros η , σ , ς e τ .

4. Atualizar os pesos wk+1 = wk +ηksk.

5. Calcular o ajuste que será aplicado à aproximação da matrix hessiana Su
k de acordo com

a fórmula do método BFGS, usando os valores qk, pk e Sk.

6. Definir Sk+1 = Sk +Su
k .

7. Finalizar se o critério de parada for atendido, caso contrário, voltar ao passo 2.

Como o QNA-BFGS é baseado no gradiente, o mesmo deve ser calculado a cada iteração
do algoritmo. O QNA-BFGS consegue ser melhor do que os algoritmos baseados no GC,
pois trabalham com uma aproximação para a matriz hessiana inversa. Dessa forma, quando
a busca em linha é precisa, com uma matriz hessiana definida positiva, o QNA se aproxima
do método de Newton, logo, consegue alcançar uma convergência mais rápida do que seria
possível com o algoritmo do SCG. Em contrapartida, devido a utilização do procedimento de
busca em linha, o QNA-BFGS sofre os mesmos problemas apresentados nos GC, com um alto
custo computacional para a execução do procedimento de busca em linha. Além disso, o QNA
exige, por exemplo, o armazenamento da matriz Sk, o que não ocorre no caso do GC, portanto
a complexidade dos algoritmos baseados no GC é menor e são preferíveis em problemas de
larga escala [Hay99].

A aplicação do QNA na prática é restrita ao projeto de redes neurais de pequena escala [Hay99].
Isso se deve principalmente à alta complexidade do algoritmo se comparado ao SCG. Um outro
problema do QNA é a necessidade de definição de vários parâmetros. Isso dificulta o projeto
de redes neurais com o QNA, pois a taxa de aprendizagem (passo do algoritmo) deve ser bem
definida para que o algoritmo consiga identificar uma direção com base na variação dessa taxa
e no erro produzido pela rede. Além disso, os demais parâmetros do algoritmo também in-
terferem no resultado da rede, já que são utilizados diretamente no procedimento de busca em
linha, onde podem, tanto contribuir com a restrição do espaço de busca do parâmetro da taxa de
aprendizagem, como podem dificultar a busca, por deixar o espaço de variação do parâmetro
muito grande. Assim, a dificuldade de definição de todos esse parâmetros contribui para que o
algoritmo QNA seja o mais complexo em termos de utilização.
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2.6.5 Algoritmo Levenberg-Marquardt

Assim como o QNA, o algoritmo Levenberg-Marquardt (LM) foi desenvolvido como uma abor-
dagem que usa informação de segunda ordem para aumentar a velocidade de treinamento, sem
a necessidade de computar diretamente a matriz hessiana. O algoritmo explora o fato de que a
função de custo é a soma quadrática dos erros, como apresentada na Equação 2.6, assim, intro-
duz a seguinte notação do vetor de erros e sua matriz Jacobiana com respeito aos parâmetros w
da rede:

J = Ji j =
∂e j

∂wi
, i = 1, ..., p, j = 1, ...,n. (2.45)

Nesse esquema, o J é a matriz Jacobiana que contém as derivadas de primeira ordem dos
erros da rede e com respeito aos pesos e bias w. A matriz Jacobiana é uma larga matriz pxn,
onde todos os elementos são calculados diretamente com a técnica do BP. O gradiente g na
dimensão p para a função de custo quadrática pode ser expresso como

g(w) =
n

∑
i=1

ei∇ei(w) = Je (2.46)

e a matriz hessiana poder ser expressa como

H = Hi j =
n

∑
k=1

(
ek

∂ 2ek

∂wi∂w j
+JikJ jk

)
. (2.47)

Então definimos que D = ∑n
i=1 ei∇2ei, que produz a expressão

H(w) = JJT +D. (2.48)

O ponto chave do algoritmo LM é aproximar resultado dessa expressão à matriz hessiana,
substituindo a matriz D que envolve a derivada segunda, pela matriz positiva escalada, muito
mais simples λ I. Dessa forma, a aproximação da matriz hessiana é dada por

Mk = [JJT +λkI]−1 (2.49)

e a atualização dos pesos é realizada por

wk+1 = wk−Mkg(w) (2.50)

O termo λ I foi introduzido com o objetivo de garantir que JJT seja não-singular (inversí-
vel). Além disso, esse termo também possui a propriedade de controlar a região de confiança
da aproximação à matriz hessiana. Quando o cálculo da aproximação da hessiana produzir uma
redução no erro da rede, o λ é reduzido, decaindo a penalização a passos largos, aumentando a
região de confiança e acelerando a convergência para um ótimo local. Caso ocorra um aumento
no erro da rede, o λ é aumentado, penalizando passos largos, diminuindo a região de confiança
e desacelerando a convergência. Dessa forma, a definição inicial do parâmetro λ é de funda-
mental importância para um bom desempenho do LM, pois é partindo desse valor inicial que o
algoritmo inicia a busca por um ótimo local.
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Os passos do algoritmo LM são apresentados a seguir:

1. Definir o parâmetro λ , apresentar os padrões à rede e calcular a soma quadrática dos
erros.

2. Calcular a matriz Jacobiana usando 2.45.

3. Usar 2.48 para o cálculo da hessiana.

4. Definir wo = wk e atualizar os pesos usando 2.49.

(a) Se o erro diminuiu, então decrescer o fator λ e aceitar a atualização dos pesos.

(b) Caso contrário, aumentar o fator λ . Rejeitar o ajuste dos pesos wk+1 = wo. Voltar
para o passo 3.

5. Repetir até o critério de parada ser satisfeito.

O tamanho da matriz J às vezes pode ser muito grande, então, é preciso tomar cuidado
com o gerenciamento de memória, quando da avaliação do produto JJT . O algoritmo LM
consegue treinar de forma muito rápida redes de tamanho moderado, até com cem pesos a
serem ajustados. Em redes moderadas e principalmente em redes maiores, o LM demanda um
alto custo computacional, que é recompensado pelos ótimos resultados encontrados. Esse bom
desempenho, além da forma de atualização dos pesos, é fruto da união de uma boa escolha
do parâmetro λ (que pode ser visto também com a taxa de aprendizagem para o LM) e do
tamanho da rede. Experiências com o treinamento de centenas de redes MLP, com diferentes
configurações de tamanho e de λ , foram realizas e mostraram que quando não há uma boa
definição desses parâmetros, a rede treinada com LM pode levar um tempo muito maior de
processamento do que se fosse treinada com o BP, por exemplo, e sem considerar o altíssimo
consumo de memória [AL06, AL07].

Assim como os demais algoritmos de aprendizagem para redes MLP, o LM também apre-
senta a necessidade de definição de seu único parâmetro para um bom funcionamento do al-
goritmo. Dentre os algoritmos apresentados, o LM pode ser considerado o mais simples em
termos de uso, pois exige a definição de um único parâmetro. Em termos de desempenho,
o LM é superior a todos os demais, desde que a rede e a taxa de aprendizagem sejam bem
definidos. Vale ressaltar que o LM também é o que possui o maior custo computacional. O
LM consegue se destacar melhor em problemas mais complexos onde os demais algoritmos
não conseguem obter soluções aceitáveis, já que em problemas mais simples algoritmos menos
complexos podem ser utilizados com sucesso.

2.7 Comentários finais

Neste capítulo foram descritos os artefatos necessários para a utilização de RNAs, atentando
principalmente as suas diversidades, fazendo com que o usuário de RNAs possa definir redes
com diferentes objetivos. Desde a escolha do tipo de rede neural, passando pela definição da
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arquitetura, funções de ativação, pesos iniciais e algoritmos de aprendizagem, são encontra-
das variadas formas de definição que interferem na capacidade da rede aprender e generalizar
o aprendizado adquirido. Como levantado anteriormente, a dificuldade de definição/escolha
dos artefatos (componentes) de uma rede neural e a ausência de conhecimento sobre RNAs
contribuem diretamente para o aumento da dificuldade do emprego de RNAs em um dado pro-
blema, e até para a adoção de uma outra técnica de uso não tão complexo como redes neurais.
O problema de definição de RNAs que consigam obter bons resultados é um desafio que per-
siste até os dias de hoje, não havendo uma definição concisa que guie a busca por redes com
performances boas ou até ótimas para emprego em certos domínios de problemas.

Como abordado, a utilização de RNAs deve ser realizada de modo que uma configura-
ção seja construída exclusivamente para o problema a ser trabalhado. Essa definição deve ser
realizada com base nos interesses do usuário, ou seja, caso o usuário não tenha restrições com-
putacionais de memória e processamento, a especificação pode ser mais facilmente realizada,
já que a rede não precisa ser tão pequena e um algoritmo de segunda ordem pode também ser
empregado tendo em vista a disponibilidade de processamento. Por outro lado, quando o usuá-
rio tem restrições computacionais de memória, processamento e ainda deseja uma rede com
boa performance, a busca por essa rede se torna mais complexa e demorada, pois é necessário
considerar e ajustar cada um dos artefatos discutidos neste capítulo, para assim tentar encon-
trar uma solução de acordo com as restrições/objetivos. Normalmente, essa busca é realizada
pelo usuário por meio de inúmeras tentativas e erros, após isso, o usuário escolhe a melhor
configuração dentre o conjunto que foi testado.

A busca manual por configurações de RNAs que atendam às necessidades do usuário não
são simples, fáceis e nem sempre produzem bons resultados. Dessa forma, tendo todos os
artefatos de RNAs em mãos, juntamente com as necessidades do usuário, um método de busca
automático pode ser definido de tal forma que o desgaste humano com buscas manuais não
seja necessário, e que os objetivos sejam alcançados. No capítulo seguinte, serão apresentados
métodos que realizam a busca automática por configurações de RNAs que tenham uma alta
performance.



CAPÍTULO 3

Metodologias de busca automática por RNAs
quase-ótimas

3.1 Introdução

A aplicação de RNAs para a modelagem de processos não-lineares possui, como principal des-
vantagem, a ausência de um método preciso para a escolha de seus componentes que são mais
apropriados para o trabalho em um dado problema [Fer05, AL06, AL07]. Esses componentes
são: número de camadas e nodos escondidos, tipo de funções de ativação, pesos iniciais e parâ-
metros do algoritmo de aprendizagem. Isso é causado pela existência de um grande conjunto de
componentes de RNAs para diversos fins com diferentes comportamentos. Uma rede deve ter
um conjunto de componentes específicos para um dado problema. Normalmente a escolha des-
ses componentes é realizada de forma manual e apresenta problemas, como mencionado. Com
o método de busca manual não há garantia de que redes quase-ótimas ou até ótimas serão encon-
tradas, pois normalmente o espaço de busca é pequeno e também por a mesma ser executada de
forma aleatória. Uma rede neural ótima pode ser vista como uma instância de RNAs especial-
mente modelada para um problema específico, que possui uma arquitetura pequena com rápida
convergência e com uma alta performance de generalização [Yao99, Abr04, AL06, AL07]. A
definição correta e específica dos componentes de uma rede neural (quase-ótima) para um certo
problema por meio de tentativa e erro é uma tarefa tediosa, pouco produtiva e tendenciosa a
erros [Abr04, AL06, AL07].

A busca manual por RNAs costuma ser realizada com base no conhecimento que o usuário
possui sobre os diferentes aspectos de RNAs e do domínio do problema. Quando a comple-
xidade do problema aumenta, requerendo uma rede com ajustes mais sutis, a busca manual
se torna mais difícil e as vezes intratável [Abr04]. Nos últimos anos, um grande esforço foi
empregado a fim de tornar o processo de busca por RNAs quase-ótimas mais sofisticado e
menos dependente de humanos [Fer05]. Esses esforços são motivados pelas dificuldades exis-
tentes para a utilização de RNAs, discutidas anteriormente. Um método de busca automática
por RNAs é útil no sentido de que o usuário pode dedicar todo o tempo que seria gasto na
busca manual ao trabalho numa outra atividade, enquanto o método realiza a busca da melhor
configuração de rede para o problema com o qual se trabalha. Um sinal de que é concreta a
necessidade de métodos que busquem automaticamente por RNAs, especificamente modeladas
para um problema, é a existência de trabalhos recentes que tratam da análise das várias abor-
dagens para busca de redes e também análise da real viabilidade de utilizar tais métodos de
busca [CPK05, Bul05].

As pesquisas voltadas para o desenvolvimento de métodos de busca automática por RNAs
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quase-ótimas podem ser classificadas pela abordagem de busca adotada. Algumas pesquisas
seguem a abordagem evolucionária e outras, não-evolucionárias. Essas abordagens serão apre-
sentadas mais adiante. Neste capítulo, além da apresentação dessas duas abordagens, também
serão apresentados trabalhos da literatura que seguem essas abordagens.

3.2 Abordagem Evolucionária

A caracterização da abordagem evolucionária para a busca de redes quase-ótimas se dá pela
utilização de técnicas da Computação Evolucionária (CE). Essas técnicas, como os Algoritmos
Evolucionários (AE), se baseiam no processo genético de organismos biológicos, com repro-
dução, evolução e morte de indivíduos [Gol89]. Algoritmos Genéticos é o tipo de AE mais
freqüentemente aplicado na construção de metodologias de busca automática por RNAs. A
forma de utilização dos AGs na busca de redes varia de metodologia para metodologia, ou seja,
em algumas são utilizados para buscar todas a informações necessárias para o funcionamento
de uma rede neural, já em outras buscam apenas a arquitetura e o conjunto de pesos iniciais,
por exemplo. Existem outros pontos de divergências, tais como: a forma com que os indivíduos
são codificados e a ordem do processo de evolução desses indivíduos, dentre outros. Um exem-
plo da utilização de AGs são as RNAs Evolucionárias (RNAE), que possuem as características
de ambas as técnicas e surgiram com o objetivo de tentar encontrar automaticamente RNAs
quase-ótimas ou até ótimas [Yao99].

As RNAEs se referem a uma classe especial de RNAs que utilizam AGs, considera-se a
evolução para esta classe de RNAs como uma outra forma de adaptação em adição ao processo
de aprendizado tradicional [Yao99]. Os AGs podem ser utilizados para diferentes tarefas, como
a execução do treinamento dos pesos, definição da arquitetura da rede, busca por parâmetros dos
algoritmos de aprendizado, busca por inicializações dos pesos das conexões, dentre outras. As
RNAEs possuem a capacidade de se adaptarem ao ambiente onde são empregadas, bem como
às mudanças que podem ocorrer nesse ambiente. Isso acontece pela existência de duas formas
de adaptação, a evolução originada dos AGs e o processo de aprendizado pela atualização dos
pesos das RNAs, fazendo com que sua adaptação seja mais efetiva e eficiente [Yao99]. Os
conceitos de AGs presentes nas RNAEs serão discutidos em mais detalhes a seguir.

3.2.1 Algoritmos Genéticos

Os AEs são métodos adaptativos que utilizam conceitos baseados no processo genético de or-
ganismos biológicos. Esses métodos podem ser utilizados para a resolução de problemas de
otimização. A idéia dos AEs é encontrar soluções para um determinado problema por meio
de várias gerações de indivíduos, o processo imita a idéia claramente estabelecida por Charles
Darwin em “A Origem das Espécies” [Dar59]. Seguindo a idéia de Darwin, os AEs podem
“evoluir” soluções para um problema real, o sucesso dessa evolução é dependente da correta
codificação dos indivíduos. Uma classe dos AEs são os AGs que necessitam de uma represen-
tação clara e precisa para que possam funcionar de acordo com a sua definição [Gol89].

Para se entender e utilizar os AGs, faz-se necessária a contextualização de alguns pontos.
Uma solução possível do problema, antes da codificação, recebe o nome de fenótipo. Cada
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fenótipo é codificado em uma estrutura, que recebe o nome de indivíduo, cromossomo ou
genótipo. Algoritmos genéticos trabalham com um conjunto de indivíduos simultaneamente,
e este conjunto recebe o nome de população. Cada indivíduo da população é associado a
uma aptidão, que representa a capacidade da solução candidata de resolver o problema de
interesse [Hol75].

O funcionamento de um algoritmo genético envolve uma seqüência de iterações, que tam-
bém são chamadas de gerações. A cada geração, a população passa pelos processos de seleção
(escolha dos indivíduos a serem reproduzidos) e reprodução (combinação e/ou modificação
dos indivíduos selecionados, produzindo os indivíduos da próxima geração) [Gol89]. Um dos
métodos de seleção mais utilizados é o da roleta, em que cada indivíduo ocupa, em uma roleta,
uma área proporcional a sua aptidão. A roleta é girada N vezes, sendo escolhidos os N indi-
víduos que participarão da fase de reprodução. Dessa forma, indivíduos com maiores aptidões
ficam com maiores probabilidades de serem escolhidos e, portanto, de transferirem suas carac-
terísticas para a população seguinte. Um outro tipo de seleção é por torneio, onde um conjunto
de k indivíduos é selecionado através de uma disputa. Esse tipo de seleção também inclui um
termo de pressão da seleção p que faz com o torneio não seja tão elitista quanto a roleta, pois
a diversidade de indivíduos em uma população é de fundamental importância para o bom de-
sempenho da busca. Na seleção por torneio, dois indivíduos são selecionados aleatoriamente
de uma população, de acordo com a pressão aceita-se o indivíduo com maior aptidão entre os
dois ou do menor aptidão, e repete-se o processo diminuindo a pressão a cada nova seleção, de
tal forma a aceitar depois de um certo tempo apenas indivíduos com maior aptidão.

A reprodução é feita por meio de operadores genéticos, que procuram manter as carac-
terísticas dos indivíduos selecionados nos novos indivíduos a serem gerados. Os operadores
genéticos principais são o cruzamento e a mutação [Gol89]. O cruzamento é responsável pela
combinação de características dos pais (indivíduos originais), a fim de gerar os filhos (indiví-
duos criados pela reprodução), sendo aplicado com uma determinada taxa, chamada de taxa de
cruzamento. A mutação procura manter a diversidade genética na população, fazendo modifi-
cações arbitrárias em uma ou mais partes de indivíduos escolhidos aleatoriamente [Gol89]. A
taxa com que este operador é aplicado recebe o nome de taxa de mutação.

A forma de codificação dos indivíduos pode influenciar o desempenho do AGs. No caso da
codificação binária, muitos bits podem ser requeridos para a representação precisa de um indi-
víduo, assim o desempenho do AGs pode ser prejudicado pela dificuldade de manipulação de
grandes cadeias de bits. Por outro lado, se forem usados pouco bits para representar um indiví-
duo, este pode não ter algumas características importantes presentes no processo de evolução,
fazendo com que soluções viáveis não sejam encontradas. Um outro problema encontrado com
a codificação binária é a permutação da cadeia de bits. Esse problema influencia o AG a gerar
indivíduos estruturalmente diferentes, mas com uma aptidão equivalente. Isso faz com que o
AGs gaste mais gerações para encontrar uma solução, pelo fato da presença de indivíduos si-
milares em termos de estrutura [PHU05]. A codificação real trabalha com as informações reais
do problema. Tem-se então a vantagem da não codificação e decodificação constante dos dados
do problema. Por outro lado, os tradicionais operadores genéticos de cruzamento e mutação
não podem ser aplicados.

Os AGs são considerados métodos de otimização global, logo, são ineficientes para o treina-
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mento refinado de RNAs. Da união de RNAs e AGs obtém-se as RNAEs, que possuem grande
parte das características de AGs descritas até agora. Como as RNAs são consideradas métodos
de otimização local, a união de AGs e RNAs se mostra promissora para uma busca eficiente
por RNAs quase-ótimas. A idéia de utilização de AGs está ligada à localização de bacias de
atração na superfície de busca para que, a partir dessas bacias, possam ser empregados métodos
de otimização local, como RNAs, a fim de refinar a busca. Para a busca de RNAs quase-ótimas
é necessário a definição de uma metodologia concisa, pois, com AGs podem ser buscados di-
ferentes componentes de RNAs em separado ou em conjunto, que vão desde os pesos iniciais
até o melhor algoritmo de aprendizado a ser utilizado no processo. Serão informados a seguir
maiores detalhes sobre algumas metodologias que têm esse propósito.

3.2.2 Metodologias evolucionárias

Uma metodologia que torna possível a busca por todos os componentes de RNAs necessários
para o seu funcionamento foi proposta por Yao [Yao99]. As RNAEs possuem a capacidade de
buscar todos ou apenas alguns dos componentes de uma rede neural. Essa metodologia utiliza
AGs juntamente com RNAs para a busca automática de redes quase-ótimas. Isso caracteriza o
desenvolvimento de um Algoritmo Memético (AM), que é o casamento entre um procedimento
de busca global baseado em populações de indivíduos (AGs) com uma heurística de busca
local realizada por cada um desses indivíduos (RNAs) [Mos89]. No trabalho de Yao [Yao99],
são encontradas diversas definições a respeito da utilização de AGs e RNAs. Dentre elas se
encontra a descrição do arcabouço para a busca de redes (RNAEs). Esse arcabouço engloba
todas as informações sobre RNAs necessárias para a busca automática das mesmas para um
determinado problema.

No arcabouço definido por Yao [Yao99], os componentes de RNAs estão organizados em
uma estrutura de níveis. Em cada nível realiza-se a busca pelo(s) componente(s) descrito(s) no
mesmo. Essa organização é apresentada logo abaixo.

• No mais baixo nível ocorre a busca evolucionária pelos pesos iniciais de uma rede neural;

• Em um nível intermediário ocorre a busca evolucionária pela regra de aprendizagem da
rede. A busca evolucionária pelos parâmetros dos algoritmos de treinamento é conside-
rada uma forma de busca por regras de aprendizagem;

• No mais alto nível ocorre uma busca evolucionária por configurações da arquitetura:
conexões entre neurônios, quantidade de neurônios por camada, quantidade de camadas
escondidas, funções de ativação por camada ou por nodos (unidades escondidas).

No arcabouço descrito, a busca evolucionária por pesos das conexões é processada em um
nível mais baixo e em uma escala de tempo mais rápida, pois trata-se de um ambiente de busca
com o número de arquiteturas e de regras de aprendizado previamente delimitados. Neste
caso, realiza-se uma busca mais extensa pelos pesos da rede. Porém modificações podem ser
realizadas nesse arcabouço para que o alvo da busca seja diferente. As mudanças vão depender
das necessidades da construção do ambiente de busca, permitindo que a busca por regras de
aprendizado esteja no nível mais alto do arcabouço e a busca por arquiteturas esteja no nível
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Busca evolucionária por algoritmos de treinamento e seus parâmetros
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Figura 3.1 Modelo com várias camadas de buscas evolucionárias, onde cada camada é responsável por
buscar diferentes componentes de RNAs.

intermediário, no caso de haver um interesse especial por um tipo específico de regra ou quando
há um maior conhecimento a respeito desse tipo de informação. A presença de conhecimento
sobre os níveis das buscas do arcabouço contribui para a possibilidade de se restringir a busca
e assim reduzir o espaço de realização da mesma, colaborando para o aumento da rapidez do
ambiente em encontrar soluções.

Na Figura 3.1 é ilustrada uma outra forma de organização das buscas por diferentes com-
ponentes de RNAs. Esse formato de organização foi adotado por Abraham [Abr04], que focou
em buscas mais extensas por arquiteturas e pesos iniciais, tendo as regras de aprendizagem
parcialmente definidas. Dessa forma, a busca é executada a fim de se encontrar redes para os
tipos especificados de regras de aprendizagem. Como já relatado no capítulo anterior, tanto os
algoritmos de aprendizagem quanto a composição da arquitetura interferem no treinamento e
performance de RNAs. As buscas por essas informações são realizadas por meio da variação
dos parâmetros dos algoritmos e também variação das camadas e nodos escondidos, funções
de transferência e conexões. A variação dessas informações ocorre seguindo o caráter genético
da busca. O mesmo ocorre com os pesos iniciais.

Os AGs são responsáveis por encontrar as possíveis bacias de atração do processo de busca
por RNAs quase-ótimas. Por conseguinte, métodos de otimização local são empregados com o
objetivo de explorar a bacia de atração identificada e com isso encontrar uma possível solução
ótima. Neste caso, os métodos de otimização local são os algoritmos de treinamento das RNAs.
Na Figura 3.2 é ilustrado um exemplo de bacias de atração identificadas pelo AGs e também a
localização de melhores soluções com o emprego dos métodos de otimização local (algoritmos
de treinamento). Os pontos I1 e I2 representam as soluções quase-ótimas globais encontradas
que delimitam as bordas das bacias de atração. Esses pontos originam as matrizes de pesos WI1

e WI2 respectivamente. Logo em seguida, os métodos locais de otimização são empregados e
com isso são localizados os pontos A e B, sendo que o ponto B representa a solução ótima local
encontrada, que é representada pela matriz de pesos WB e a outra solução por WA.
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Figura 3.2 Exemplo da interação de métodos globais e locais de busca para a identificação de bacias de
atração onde possam ser localizados ótimos conjuntos de pesos

Como pode ser observado, o arcabouço definido por Yao [Yao99] possibilita a busca por
diferentes componentes de RNAs. Isso é motivado pelos fatores discutidos na seção anterior,
deixando claro que a definição dos parâmetros de uma rede neural é totalmente dependente
do domínio do problema. Logo, uma busca automática por esses parâmetros se faz necessária
para ajudar no trabalho com RNAs. O arcabouço descrito foi utilizado com sucesso em alguns
trabalhos para a construção de sistemas de busca automática por redes quase-ótimas, empre-
gadas para o tratamento de séries temporais e também em sistemas de produção de plantas
hidropônicas [Abr04, Fer05].

No trabalho de Abraham [Abr04], o arcabouço de Yao [Yao99] foi fielmente adotado para
o desenvolvimento do método de busca. Tendo em vista a não localização de outros artigos
que utilizam RNAEs, a implementação de Abraham pode ser considerada a primeira utilização
prática e com sucesso das RNAEs. O método seguiu a utilização da busca em níveis, mas com
uma organização diferente, priorizando a busca por redes para tipos pré-definidos de regras
de aprendizagem (algoritmos de aprendizagem). Isso fez com com que a variação da busca
ocorresse mais sobre os pesos iniciais e configurações de arquiteturas, devido à falta de conhe-
cimento sobre esses componentes. O trabalho foi voltado para a utilização do método em séries
temporais e, de acordo com os resultados reportados, o método obteve alta performance com
redes compactas. A comparação do método com outros não foi realizada, tanto devido à restri-
ção do tipo de base de dados utilizada nos experimentos, como, também, pelo pouco número
de trabalhos até então voltados para esse tipo de busca. Outro ponto que merece atenção é a
forma com que a busca foi guiada, ou seja, a forma do cálculo da aptidão dos indivíduos que
utiliza o erro obtido do conjunto de testes.
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A construção de um classificador ou de um construtor de classificadores não pode levar
em consideração durante sua execução a utilização do conjunto de testes. Esse conjunto deve
ficar reservado para a avaliação final do(s) classificador(es). Isso é recomendado por diversos
autores e, recentemente, foi bastante frisado no trabalho de Cantú-Paz e Kamath, que trata de
uma análise sobre diversos tipos de combinações de AGs e RNAs para problemas de classifi-
cação [CPK05]. Essa forma de guiar a busca utilizando o erro do conjunto de teste prejudica a
real capacidade do classificador (da rede neural) em lidar com novas situações, novos exemplos
no futuro, fazendo com que a generalização da rede fique comprometida.

No trabalho de Abraham [Abr04], são buscados todos os componentes de RNAs. Nessa
busca os componentes da rede neural são codificados na forma binária, não há relatos sobre
a presença ou não do problema da permutação de bits, já que, de acordo com a codificação
expressa no trabalho, grandes cadeias de bits são geradas e esse problema é passível de ocorrer.
Um outro detalhe do trabalho refere-se ao tempo muito pequeno que é gasto na busca por
redes quase-ótimas. Essa observação foi levantada com base na quantidade definida de 500
épocas de treinamento executadas para cada uma das 70 redes por geração, sendo definida 50
gerações com o uso de variados tipos de algoritmos de treinamento. Vale ressaltar que não
são apresentados detalhes específicos da sua metodologia, como, por exemplo, os critérios de
parada para os AGs empregados e também para o treinamento das redes. Mesmo apresentando
pontos conflitantes e sendo restringido apenas ao trabalho com séries temporais, a metodologia
de Abraham [Abr04] serviu de inspiração para o desenvolvimento de outros trabalhos.

São poucos os trabalhos que tratam da busca por todos os componentes de RNAs. Recente-
mente, um trabalho que executa a busca por parte dos componentes de RNAs foi desenvolvido
por Ferentinos [Fer05]. Esse trabalho foi baseado nas várias possibilidades de buscas por redes
neurais descritas por Yao [Yao99], porém, ele não utiliza o arcabouço da mesma forma que
Abraham [Abr04]. No trabalho de Ferentinos, a rede (parâmetros do algoritmo de aprendiza-
gem, arquitetura e tipos de funções de ativação) é codificada em uma única cadeia de bits, que
é utilizada por apenas um AGs, que está inserido em um processo maior para a busca da rede.
Nesse trabalho não ocorre a separação clara dos componentes de redes neurais como acontece
no arcabouço; a busca pelos componentes ocorre usando uma cadeia de bits (indivíduos). Essa
cadeia de bits a cada iteração deve ser decodificada para que a solução (rede) possa ser avaliada,
e também codificada para que a solução possa ser evoluída pelo AGs.

Os pontos positivos do trabalho de Ferentinos dizem respeito aos bons resultados obtidos
em seus experimentos. De acordo com os relatos, as redes obtidas são pequenas e possuem uma
performance satisfatória. Porém, no trabalho em questão não há relatos explícitos do tempo
que foi gasto para a obtenção dos resultados. Assim como no trabalho de Abraham [Abr04],
o trabalho de Ferentinos não verificou a capacidade do método desenvolvido em buscar redes
para outros domínios de problemas, para que assim se pudesse ter uma visão mais ampla do
poder do método. Mesmo não apresentado estudos mais amplos sobre os métodos de busca
desenvolvidos, os dois trabalhos mostram que a busca automática por RNAs é possível e bons
resultados podem ser conseguidos, o que valida a idéia de Yao [Yao99]. Não somente trabalhos
baseados no arcabouço são encontrados na literatura. Alguns outros trabalhos também recentes
e que seguem a abordagem evolucionária são encontrados, apresentando ótimos resultados, mas
com conceitos diferentes da forma adotada por Yao [Yao99].
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A co-evolução de módulos cooperativos de MLP (CMCM) é uma nova abordagem bas-
tante recente para a busca de RNAs quase-ótimas. A CMCM é focada na co-evolução de
sub-componentes sem a necessidade de interferência externa, onde um número de espécies de
indivíduos evoluem em conjunto, cooperando entre si a fim de alcançar um determinado ob-
jetivo [GPHMOB05]. Dessa maneira, nos trabalhos de García-Pedrajas et al. [GPHMOB05]
a CMCM é utilizada com conceitos de Ensembles, onde os nodos de camadas escondidas de
uma rede são divididos em módulos que operam separadamente, mas que em conjunto pos-
suem um único propósito. O trabalho se concentra no desenvolvimento de redes com no má-
ximo duas camadas escondidas e também em redes sem camadas escondidas, ou seja, lineares.
Um dos pontos positivos desse trabalho é a integração entre redes não-lineares e lineares, onde
pode haver conexões diretas entre a camada de entrada e a de saída. Segundo os autores,
alguns problemas do mundo real podem exigir essa composição. No caso do arcabouço de
Yao [Yao99], essa combinação também é possível, pois, quando funções de ativação lineares
são utilizadas em uma rede tida com não-linear (com camada escondidas), tem-se então um
sistema linear [DJ99, DJ01].

Como afirmado anteriormente, nos trabalhos de García-Pedrajas et al. [GPHMOB05] a
busca por uma rede neural se dá com a divisão de suas unidade escondidas em módulos que
são utilizados no processo de evolução. Assim, ocorre a evolução (busca evolucionária) por um
conjunto de módulos que juntos possam obter um ótimo desempenho e conseqüentemente uma
rede relativamente pequena. O processo evolucionário no qual os módulos estão inseridos esco-
lhe qual é o melhor conjunto de dados de entrada para cada um dos módulos. A última camada
da rede (saída) tem a responsabilidade de combinar todas as saídas de cada módulo, para então
apresentar o resultado da rede. Esses trabalhos realizam buscas apenas pela configuração da ar-
quitetura da rede. Os pesos da rede são atualizados seguindo uma versão modificada do BP. Em
termos de performance do erro, os trabalhos de García-Pedrajas et al. [GPHMOB05] obtive-
ram resultados muito bons, com erros muito baixos para problemas de classificação tidos como
difíceis. Em contrapartida, não foram apresentadas claramente a configuração final das redes
encontradas e nem tampouco o tempo que é gasto para a execução do método de busca. Em seus
primeiros trabalhos, García-Pedrajas et al. [GPOBHM04, GPHMMP03, GPHMMP02] adota-
ram CMCM com conceitos de Ensembles, porém no trabalho seguinte [GPHMOB05] o con-
ceito uma busca evolucionária para a construção de Ensembles de RNAs foi mais claramente
utilizado, tornando ainda mais complexo o método de busca. Mesmo assim, os resultados de
performance de erro são considerados os melhores da literatura até então.

Um outro recente trabalho para a busca automática por RNAs foi desenvolvido por [PHU05].
Esse trabalho realiza a busca por arquiteturas e pesos da rede seguindo a abordagem evolucio-
nária. A busca por pesos possui como operador de mutação o algoritmo BP. Dessa maneira, a
cada iteração da busca evolucionária aplica-se o operador nos filhos, com o objetivo de ajustar
os pesos e conseqüentemente contribuir para o cálculo da aptidão dos indivíduos, seja de arqui-
tetura ou de pesos. Além disso, ao longo da execução do método são realizadas avaliações das
redes para verificar a taxa de overfitting e com isso identificar o momento mais apropriado para
a parada de todo o processo de busca. Os experimentos realizados com o método apresentaram
bons resultados, mas ficaram restritos a poucos domínios de problemas. As redes apresenta-
ram um bom desempenho com arquitetura simples. Aparentemente, o método não gasta muito
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tempo na busca, porém não há relatos do tempo gasto.
As metodologias que seguem a abordagem evolucionária tendem a fazer uma busca ex-

tensa por redes quase-ótimas para um dado problema. Trabalhos recentes da literatura com-
provam a sua eficácia, porém um ponto negativo da abordagem evolucionária é o alto tempo
necessário para que bons resultados sejam obtidos. Como alternativa, existe a abordagem não-
evolucionária que procura acelerar essa busca por meio da otimização propriamente dita e não
tanto da busca como acontece na abordagem evolucionária. Maiores detalhes da abordagem
não-evolucionária e de metodologias que seguem essa abordagem serão apresentados a seguir.

3.3 Abordagem não-Evolucionária

A abordagem não-evolucionária tem o caráter de procurar otimizar o desempenho da rede uti-
lizando técnicas que realizam modificações na rede durante a fase de treinamento. Isso ocorre
sem haver necessidade de um demorado processo de busca, como acontece na abordagem evo-
lucionária. Essas técnicas foram desenvolvidas com o objetivo de ajudar no treinamento de
redes e com isso obter melhores redes em um menor tempo. Uma dessas técnicas é chamada
de weight decay [GN87], que, por definição, penaliza pesos da rede com valores elevados, que
podem prejudicar o poder de resposta da rede devido ao tratamento de valores muito eleva-
dos. Dessa forma, um termo regulador é inserido na função de custo da rede para que ocorra
essa penalização e então seja realizada uma normalização dos valores dos pesos da rede. Essa
modificação é descrita como:

ξwd =
1
2

k

∑
i=1

(di−yi)2 +
1
2

λ‖w‖2 (3.1)

Nesse esquema, o k é o número de nodos de saída, di, a saída desejada do nodo i, yi, a
saída gerada pelo nodo i, e w, o vetor de pesos. Com isso, os pesos maiores são penalizados
e a partir de um certo tempo os pesos passam a estar em uma mesma escala de tamanho. A
técnica de weight decay é comumente utilizada em conjunto com a técnica de pruning [Ree93],
que envolve a eliminação de pesos e nodos irrelevantes para uma função executada pela rede.
Essa técnica possui duas formas de funcionamento. Na primeira, os pesos e nodos de uma rede
são removidos com base em uma avaliação de sensibilidade verificada na saída da rede. Dessa
forma, caso a retirada de um elemento não cause grande variação no erro, este é tido como
pouco sensível pela rede e pode ser retirado sem perda de capacidade. Em alguns casos, essa
forma de funcionamento pode causar danos, pois ela não leva em consideração a correlação que
pode existir entre um nodo que é removido e outro próximo a ele que não pode ser removido. A
segunda forma de funcionamento utiliza a técnica de weight decay, onde os pesos com valores
altos são penalizados durante o treinamento, e quando alguns pesos passam a ter valores muito
pequenos, são então considerados irrelevantes e eliminados. Um problema da técnica de weight
decay é a dificuldade em encontrar um valor adequado para o parâmetro λ , pois quando esse
valor é nulo não ocorre penalização, já quando ele é muito alto tende a penalizar excessivamente
todos os pesos.

Uma outra técnica não-evolucionária utilizada é Cascade-Correlation (CC) [FL90]. O CC
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é considerado ao mesmo tempo como uma arquitetura e um algoritmo de aprendizagem. Isso
ocorre devido a sua forma de funcionamento, onde, ao invés de apenas ajustar os pesos da rede
com arquitetura fixa, o CC inicia com uma rede de tamanho mínimo e então automaticamente
ajusta os pesos e adiciona novas unidades uma a uma, criando uma MLP. Uma vez que novas
unidades são adicionadas à rede, os pesos dessas unidades escondidas são congelados. Es-
sas unidades se tornam permanentes detectores de características na rede, e ficam disponíveis
para produzir saídas ou para a construção de outras unidades, mais complexas em termos de
detecção de características. O CC possui várias vantagens, tais como: aprendizagem rápida,
auto-construção da rede em termos de topologia e tamanho, não requer a retropropagação do
sinal do erro através da conexões da rede, dentre outras. Por outro lado, as redes construídas
com CC geralmente possuem muitas camadas, e a cada nova inserção de uma unidade torna o
aprendizado da rede mais lento [BLC00]. Uma técnica similar ao CC é o Dynamic Node Cre-
ation [Ash89] (DNC), que constrói redes com apenas uma camada escondida, mas com várias
unidades nessa camada. O principal problema do DNC é a dificuldade das redes em lidar com
problemas mais complexos devido a serem redes com apenas um camada escondida. Essas
técnicas apresentadas até agora são as mais conhecidas e a partir delas foram desenvolvidos
trabalhos com variação das mesmas.

O trabalho de Islam e Murase [IM01] propõe uma metodologia para a construção de RNAs
compactas com no máximo duas camadas escondidas. Esse trabalho utiliza a união de CC, pru-
ning e uma técnica denominada de weight freezing, para assim produzir redes compactas e com
um alto poder de generalização. A idéia geral da metodologia proposta é utilizar CC e pruning
para a construção da arquitetura da rede, onde nodos e conexões são adicionados e removidos
ao longo do processo. Além disso, a técnica da weight freezing é utilizada para congelar os pe-
sos de entrada de um determinado nodo [IM01]. Esse congelamento é realizado quando a saída
do nodo não muda por um certo tempo de treinamento. Isso faz com que os pesos dos nodos
não sejam ajustados a todo momento, mantendo estável os pesos e conseqüentemente o conhe-
cimento previamente adquirido. Os resultados obtidos foram satisfatórios, porém o método foi
avaliado em apenas três domínios de problemas. O tempo de processamento reportado pelos
autores é relativamente pequeno, porém o custo de processamento é elevado devido à necessi-
dade da constate realização de cálculos para a aplicação das técnicas relatadas anteriormente.
Além disso, devido à utilização do BP, as redes encontradas necessitam de muitas épocas de
treinamento, o que as tornam pouco aceitáveis. Mesmo atuando em um espaço restrito para a
definição de arquiteturas e utilizando apenas o BP como algoritmo de treinamento, o trabalho
de Islam e Murase apresentou bons resultados em termos de taxa de erro e complexidade das
redes, para um pequeno número de problemas.

Um outro trabalho que também utiliza técnicas não-evolucionárias foi desenvolvido recen-
temente por Khorasani [MK04]. Nesse trabalho é proposta uma nova estratégia de treinamento
para redes neurais construtivas por meio da utilização de CC e pruning. Diferente deste traba-
lho de mestrado, que é focado em problemas de classificação, o trabalho de Khorasani é focado
em problemas de regressão. Faz-se necessário citar esse tipo de trabalho para enfatizar a cres-
cente necessidade de construção de sistemas automáticos de definição de RNAs para diferentes
domínios de problemas. Os experimentos realizados no trabalho de Khorasani foram direciona-
dos para comparações de erro e quantidades de nodos da rede. De fato as redes construídas são
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relativamente pequenas e apresentaram uma boa performance, porém não existem discussões
a respeito do tempo gasto para se obter essas redes, como também sobre a complexidade das
mesmas. Seguindo a linha de trabalhos que utilizam técnicas não-evolucionárias, o trabalho de
Khorasani possui um caráter de otimização e por isso propõe novas formas de treinamento e
pruning. A metodologia trabalha principalmente com redes de apenas uma camada escondida
e foi testada em apenas um domínio específico de problemas. Não há uma realização de tes-
tes em outros domínios, para assim obter uma real comprovação da eficiência da metodologia
desenvolvida.

Um outro exemplo da utilização de técnicas não-evolucionárias foi recentemente apresen-
tado por [LYZ06]. No trabalho de Ludermir et al. é realizada uma combinação das vantagens
de técnicas de otimização global como: simulated annealing [KGV83] e tabu search [GL93] e
otimização local, como o BP. Nessa metodologia, um conjunto de novas soluções é gerado em
cada iteração. A melhor solução é selecionada de acordo com uma função de custo, que é exe-
cutada por tabu search. Porém, a melhor solução não é sempre aceita, visto que essa decisão é
guiada por uma distribuição de probabilidade, que é a mesma usada pelo simulated annealing.
Durante a execução da metodologia, a topologia e os pesos são otimizados até que a melhor
solução seja encontrada. Como dito, o método é focado na otimização da arquitetura e pesos
de redes MLP, com apenas uma camada escondida. Os resultados reportados foram melhores
que a busca manual, simulada no trabalho, e também foram melhores em relação à utilização
das demais técnicas em separado. Os resultados do método não foram comparados com outros
da literatura, que também utilizam os mesmo domínios de problemas. Além disso, também não
há comentários sobre o tempo de processamento dessa metodologia.

Com o objetivo de obter melhores resultados, ou seja, RNAs com melhores desempenhos,
recentemente foi proposto um método inovador que combina as vantagens de técnicas não-
evolucionárias com uma técnica evolucionária [ZL06]. Assim como o método descrito no
parágrafo anterior, o método em questão também utiliza simulated annealing, tabu search, o
algoritmo BP e ainda AGs para otimizar pesos de conexões de RNAs. O método trabalha com
rede que possuem apenas uma camada escondida treinadas com BP. Como o método utiliza
AGs, existe uma população com indivíduos constituídos da especificação de um da rede neural
e as matrizes de pesos da mesma rede. Em suma, o AG presente no método é utilizado para
gerar novas soluções (redes). Essas soluções são avaliadas (com o BP) e a melhor solução é
escolhida por meio da técnica tabu search. Se a solução encontrada possui um custo menor que
a atual “melhor solução” ela é aceita como tal. Caso contrário, de acordo com uma dada proba-
bilidade ela também pode ser aceita ou não, usando então a técnica de simulated annealing. Os
resultados reportados foram muito bons em relação à busca manual e em relação à utilização
das técnicas em separado. Não houve comparações com outros métodos existentes na literatura
e nem tampouco uma análise temporal do método desenvolvido.

O desenvolvimento de metodologias tanto evolucionárias quanto não-evolucionárias é cada
vez maior e diversificado, aplicadas em diferentes domínios de problemas. Isso mostra o real
interesse por trás de métodos que realmente consigam ajudar no processo de definição de RNAs
sem a necessidade de um árduo esforço humano. Exemplos do crescente interesse pela cons-
trução de métodos de busca automática por RNAs quase-ótimas são encontrados na literatura,
como, por exemplo, a existência de trabalhos recentes que tratam da verificação de viabilidade
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de tais métodos e também de tentativas para a padronização da união de AGs e RNAs para a
construção dos referidos métodos.

3.4 Estudos relacionados

A busca automática por RNAs quase-ótimas é continuamente explorada e cada vez mais é
foco de pesquisas. Como frutos dessas pesquisas, são encontrados importantes trabalhos que
lidam com uma outra perspectiva, a de avaliar os métodos de busca e os esforços gastos para
o desenvolvimento dos mesmos. Um importante trabalho desenvolvido por Bullinaria [Bul05]
trata especificamente da verificação da necessidade e da recompensa obtida com o esforço
gasto com a união de AGs e RNAs para a busca de RNAs quase-ótimas. Com base em estudos
realizados com variados tipos de simulações de buscas evolucionárias, ficou constatado que o
esforço é válido principalmente quando se deseja aplicar RNAs em sistemas de tempo real,
ou seja, quando se necessita de redes eficientes, eficazes, com alta performance e estrutura
relativamente pequena. A busca evolucionária por RNAs tende a obter resultados otimizados
que para alguns casos não são necessários devido à flexibilidade em termos da disponibilidade
de recursos computacional necessário para o funcionamento de RNAs [Bul05]. Tendo em vista
que alguns métodos gastam muito tempo para encontrar redes quase-ótimas, pode-se optar
então por incluir alguns componentes (não todos) de RNAs na busca, a fim de reduzir o tempo
gasto para encontrar soluções.

Com o objetivo de analisar os aspectos da construção de sistemas de busca automática por
RNAs, Cantú-paz e Kamath [CPK05] apresentam diversas possibilidades de combinação de
AGs e RNAs. No trabalho em questão são encontradas discussões que abrangem desde traba-
lhos pioneiros como o de Yao [Yao99] até trabalhos recentes com Ensembles e redes Modula-
res. Além disso, são realizados diversos experimentos com diferentes formas de combinação
de AGs e RNAs e são discutidos importantes detalhes que normalmente não são considerados
na definição de sistemas de buscas por redes quase-ótimas. O trabalho de Cantú-paz e Kamath
por meio de seus experimentos, valida a construção de sistemas de busca por redes neurais e
comprova que métodos de busca aparentemente simples podem obter resultados superiores se
comparado a métodos mais complexos [CPK05]. Além do mais, as avaliações de sistemas re-
centes como os Ensembles evolucionários de RNAs devem ser realizadas com cuidado devido
a não haver estudos mais extensivos para comprovar realmente a eficácia e eficiência dessas
novas técnicas. Dessa forma, levando-se em consideração os trabalhos de Cantú-paz e Kamath,
e de Bullinaria, torna-se clara a eficiência e a necessidade do desenvolvimento de sistemas de
busca por RNAs quase-ótimas. Uma outra contribuição desses trabalhos é a definição de regras
para a construção e avaliação dos métodos de buscas, provendo recursos importantes para o
desenvolvimento de métodos robustos.

3.5 Comentários Finais

A necessidade de busca automática por RNAs para um dado problema é evidente, tendo em
vista a existência de vários trabalhos na literatura abordando tanto o desenvolvimento de méto-
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dos de busca quanto a análise dos variados tipos de métodos existentes. Neste capítulo foram
apresentadas duas abordagens para a construção de métodos de busca por RNAs: a abordagem
evolucionária, que tem um caráter de realização de extensas buscas em um grande espaço de
possibilidades, e a abordagem não-evolucionária, com um caráter de otimização da estrutura da
rede enquanto a mesma é treinada. Ambas as abordagens possuem vantagens e desvantagens,
sendo que no caso da abordagem evolucionária a tendência de encontrar soluções quase-ótimas
é mais provável, devido ao grande espaço de busca que é considerado pelos métodos que se-
guem a abordagem evolucionária. Por outro lado, a abordagem evolucionária tem como des-
vantagem um longo tempo de busca necessário para encontrar soluções aceitáveis. Os métodos
da abordagem não-evolucionária, que normalmente só manipulam arquiteturas, são suscetíveis
a ficarem presos em uma estrutura ótima local, pois somente investigam subconjuntos restritos
de topologias ao invés da completa classe de arquiteturas de RNAs, como acontece na aborda-
gem evolucionária.

O arcabouço desenvolvido por Yao [Yao99] possibilita o desenvolvimento de uma metodo-
logia eficiente de busca por RNAs, como comprovado no trabalho de Abraham [Abr04]. Isso
é facilitado devido à separação clara dos componentes de rede em níveis, onde esses compo-
nentes podem ser objetos de buscas separadas, que em conjunto compõe todo um método. Um
outro ponto positivo do arcabouço é a possibilidade de mudar o foco da busca, ou seja, a busca
pode ser focada em redes com uma arquitetura pré-definida, tendo uma maior variação no tipo
de regra de aprendizagem, ou, ao contrário, dependendo do interesse pela rede. Tendo em vista
a existência de desvantagens em ambas as abordagens, uma possível união de técnicas dessas
abordagens pode ser realizada com o objetivo de suprir as respectivas deficiências, porém mais
estudos são necessários para verificar essa possibilidade.

Uma outra utilização do arcabouço de Yao [Yao99] será apresentada no capítulo seguinte,
com algumas modificações em relação ao método de Abraham [Abr04], que também utiliza
o arcabouço. Essas modificações visam melhorar o desempenho e também aplicar o método
desenvolvido neste trabalho em outros domínios de problemas. Maiores detalhes desse método
serão relatados a seguir.



CAPÍTULO 4

Metodologia desenvolvida de busca por RNAs
quase-ótimas

4.1 Introdução

Com base nas discussões dos capítulos anteriores, pode-se perceber a necessidade de métodos
que realizem buscas automáticas por RNAs, como também se percebe a existência de estudos
e métodos voltados para essa necessidade. As vantagens de construir tais métodos são relativas
a uma maior exploração do poder das RNAs, e também em auxiliar o usuário na definição de
redes específicas para um dado problema. Recentes trabalhos mostram o sucesso de alguns
métodos de busca e, também, a definição de metodologias, como as RNAEs, que enfatizam
ainda mais a necessidade desses métodos e revelam uma preocupação com o desenvolvimento
dos mesmos. Tendo em vista essa necessidade e existência de subsídios em termos de técnicas
já apresentadas, o desenvolvimento de uma metodologia que priorize a busca por redes quase-
ótimas é desejado.

Neste capítulo será descrito em detalhes o método desenvolvido de busca por RNAs quase-
ótimas. Denominado de AGRN-CODR (AGs + RNAs - CODificação Real), o método utiliza o
arcabouço de Xin Yao [Yao99] e baseia-se na implementação do mesmo arcabouço por Ajith
Abraham [Abr04]. Diferentemente da implementação de Abraham [Abr04], que codifica as
informações das RNAs de forma binária, o método desenvolvido utiliza valores reais sem a
necessidade de constante decodificação e codificação a cada iteração do processo de busca.
O AGRN-CODR realiza a busca por RNAs, MLP, feedforward, completamente conectadas,
com aprendizagem supervisionada, que possuem arquitetura simples, rápida convergência em
poucas épocas de treinamento (especificamente 5, Abraham [Abr04], por exemplo, utiliza 500
épocas de treinamento nas redes encontradas pelo seu método) e alta performance. Tendo em
vista que todos os indivíduos possuem valores reais como forma de codificação, os tradicionais
operadores genéticos foram remodelados a fim de tratar tais valores para o AGRN-CODR.

O método AGRN-CODR utiliza o procedimento de buscas evolucionárias em níveis. Esses
níveis seguem a mesma organização utilizada no trabalho de Abraham [Abr04]. Onde em um
nível mais baixo busca-se por pesos iniciais, em um nível intermediário busca-se por configu-
rações de arquitetura e funções de ativação e em um nível mais elevado busca-se por regras de
aprendizagem (algoritmos de aprendizagem). Dessa forma, há um AGs para cada um desses
níveis e conseqüentemente uma população de regras de aprendizagem (PRA), outra de arquite-
turas e funções de ativação (PAF) e outra de pesos iniciais (PPI).

Como já mencionado, o método AGRN-CODR utiliza indivíduos com valores reais em cada
uma das populações. Tendo em vista que as informações dos indivíduos da PPI são especifica-
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mente matrizes de pesos, a codificação e decodificação de uma matriz de números fracionados
poderia apresentar problemas como imprecisão de representação de números muito grandes.
Com a utilização dos valores reais, esse problema é suprimido, não havendo possibilidade de
ocorrência, o mesmo acontece para os demais indivíduos das outras populações. Por outro lado,
essa adoção de valores reais gera a necessidade da criação de operadores genéticos especiais
para o tratamento dessas informações, de tal forma que os algoritmos genéticos empregados
no método tenham sucesso na realização de suas buscas. A construção de todos os operado-
res relativos às PPI, PAF e PRA foi realizada em estágios, onde se definiu a idéia e após uma
série de experimentações conseguiu-se obter os atuais operadores. A construção desses ope-
radores, que por sua vez conseguem realmente executar com êxito suas tarefas, é a principal
contribuição do presente trabalho, pois não foi encontrado na literatura operadores genéticos
para o trabalho com a busca de RNAs que utiliza codificação real. A seguir, serão apresentadas
em detalhes cada uma das buscas evolucionárias e os operadores genéticos desenvolvidos em
detalhes. Posteriormente, será descrito o funcionamento do método como um todo, que integra
os diferentes níveis de busca.

4.2 Busca evolucionária por pesos iniciais

A deficiência do algoritmo BP em necessitar de um grande número de épocas de treinamento
pode ser corrigida com o emprego de uma busca global por pesos das conexões da rede de modo
a ajudar o algoritmo. Essa correção seria voltada para que a busca global encontre um ótimo
conjunto de pesos iniciais (o bias é tratado com mais um peso da rede), de tal forma a reduzir o
número de épocas de treinamento. Assim, uma busca global por pesos pode ser formulada, onde
a arquitetura da rede é pré-definida e fixa durante a evolução. Dessa forma, os pesos da rede
podem ser representados como uma cadeia de bits de um certo tamanho. Essas representações
são os indivíduos que evoluirão para que uma solução ótima possa ser encontrada com base nas
definições da busca evolucionária. Tendo em vista que os pesos da redes são valores fracionados
com várias casas decimais, a representação binária pode apresentar alguns problemas. Por um
lado, se todos os pesos da rede forem fielmente representados em bits, o tamanho da cadeia de
bits pode ser muito grande e de difícil manipulação. Por outro lado, se a representação binária
dos pesos utilizar poucos bits, possivelmente informações úteis para encontrar ótimas soluções
não serão repassadas para a busca evolucionária.

Devido às complicações apresentadas com a codificação binária, o método AGRN-CODR
utiliza valores reais, onde cada indivíduo da população de pesos iniciais trabalha diretamente
com as matrizes de pesos de uma rede. Dessa forma, não há necessidade de a todo instante
realizar uma decodificação dos indivíduos para saber quais os valores reais dos pesos. Por ou-
tro lado, adotando valores reais, os tradicionais operadores genéticos devem ser modificados,
pois tradicionalmente esses operadores trabalham com informações no formato binário. Sendo
assim, para o AGRN-CODR foram desenvolvidos os operadores de cruzamento, mutação e
seleção. Não há distinção entre a forma de seleção dos indivíduos para o cruzamento e para
definição dos sobreviventes, ou seja, é utilizado um mesmo procedimento de seleção para am-
bas as etapas. Na seleção é adotado o sistema de torneio [MG95], com elitismo e uma pequena
parcela de aleatoriedade (pressão).
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A princípio, o método da roleta foi adotado para a seleção de indivíduos, porém, com a
realização de experimentos, observou-se que o AGRN-CODR com esse tipo de seleção para
as buscas evolucionárias apresentava uma piora nos resultados ao longo da busca. Essa pi-
ora era ocasionada pela redução da diversidade das populações provocada pelo uso da roleta,
que selecionava muitos indivíduos de maior aptidão e acabada excluindo indivíduos de menor
aptidão. A busca evolucionária exige a presença de uma alta diversidade de indivíduos com
maiores e menores aptidões para que a busca tenha sucesso. Como essa diversidade não foi ob-
tida com o método da roleta, uma implementação utilizando o método do torneio foi realizada,
apresentando melhores resultados. Dessa forma, no método AGRN-CODR para uma PPI pp
com k indivíduos nessa população, a seleção de n indivíduos utilizando o método de torneiro,
com uma taxa de aleatoriedade de p = 50% e taxa de elitismo e = 10% (encontradas de forma
empírica), é realizada de acordo com o Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Operador de seleção de indivíduos da PPI
Entrada: ppk, n, p, e //população atual, tamanho da nova população, aleatoriedade e

taxa de elitismo
Saída: ppn //nova população com n indivíduos
início1

aleatórios← ((p/100)∗ k) //defini o número de indivíduos selecionados com2

aleatoriedade
ppn← melhores(ppk,e) //adiciona os melhores indivíduos de acordo com a taxa de3

elitismo na nova população
ppk← ppk−ppn //retira os indivíduos selecionados da população atual4

selecionados← tamanho(ppn) //inicializa com o número atual da nova população5

enquanto selecionados≤ n faça6

[a,b]← sorteio(ppk)//sorteia dois indivíduos aleatoriamente7

se aleatórios > 0 e rand(1) > probs então8

escolhido← min(aaptidão,baptidão)9

aleatórios← aletórios−110

senão11

escolhido← max(aaptidão,baptidão)12

ppk← ppk− escolhido13

ppn← escolhido14

selecionados← selecionados+115

fim16

No Algoritmo 1, a taxa de aleatoriedade p é similar à idéia de pressão da seleção por torneio.
O seu papel é fazer com que a seleção não seja tão elitista e sim que preserve a diversidade de
indivíduos. A seleção inicia definindo o número de indivíduos que poderão ser selecionados de
forma aleatória (aleatórios) com base na taxa p, posteriormente são selecionados os indivíduos
com base na taxa de elitismo, ou seja, aqueles com a maior aptidão entre todos. A seguir, esses
indivíduos não participam mais da seleção, sendo removidos do vetor ppk. Com a obtenção do
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número atual de elementos do vetor ppn, inicia-se o processo de torneio, onde dois indivíduos
a cada iteração são selecionados. Dependendo do número de indivíduos que podem ser sele-
cionados de forma aleatória e de uma probabilidade probs, aceita-se o indivíduo com menor
aptidão, ou o maior aptidão no caso contrário. Após isso, retira-se o indivíduo selecionado do
conjunto atual e o adiciona no novo conjunto. O processo se repete até que número total de
indivíduos selecionados seja alcançado. O algoritmo de seleção apresentado é utilizado tanto
para selecionar indivíduos de uma nova geração (sobreviventes) como selecionar indivíduos
para a reprodução. No caso da seleção para a reprodução o Algoritmo 1, passa a não executar
as linhas 4 e 14, pois neste caso um mesmo indivíduo pode se repetir dentre aqueles que vão
participar da reprodução/cruzamento.

O operador de cruzamento empregado no método AGRN-CODR foi desenvolvido para
trabalhar com as matrizes de pesos que caracterizam um indivíduos da PPI. Tendo em vista
a não identificação na literatura de operadores de cruzamento que trabalhem com matrizes de
pesos, foi pensada uma forma que tanto favorecesse a idéia de AGs de manter informações dos
pais nos filhos, quanto em tornar o processo não muito custoso computacionalmente. A função
do operador de cruzamento é gerar um novo indivíduo (filho) a partir de informações existentes
em outros dois (pais). Tendo em vista que uma PPI é atrelada a uma arquitetura fixa e pré-
definida, as matrizes de pesos de todos os indivíduos possuem as mesmas dimensões. Dessa
forma, o cruzamento dos indivíduos selecionados anteriormente ppn, que possuem cada um w
matrizes de pesos de uma rede, com dimensões c × l, o cruzamento ocorre como descrito do
Algoritmo 2. O algoritmo inicia o processo definindo o número de filhos para zero e então
inicia o cruzamento pareado de indivíduos do vetor ppn. A função f atiar é responsável por
fatiar ao meio a matriz de pesos em questão. Isso é realizado em dois indivíduos, a matriz de
pesos do filho passa a ser então a união dessas duas fatias oriundas dos pais. O processo se
repete até que todos os filhos sejam gerados com base no valor de n/2, retornando um vetor
com todos os filhos gerados vetFilhos.

Algoritmo 2: Operador de cruzamento de indivíduos da PPI
Entrada: ppn, w //vetor dos pais para o cruzamento, número de matrizes da rede
Saída: vetFilhos
início1

numFilhos← 12

enquanto numFilhos ≤ (n/2) faça3

para matriz← 1 : w faça4

fatiaDeA← f atiar(pp(numFilhos).(matriz))5

fatiaDeB← f atiar(pp(numFilhos+1).(matriz))6

f ilho(matriz)← [fatiaDeA; fatiaDeB]7

vetFilhos← f ilho8

numFilhos← numFilhos+29

fim10

A idéia de fatiar duas matrizes de pesos para formar o filho está ligada ao fato de tentar
manter as correlações que podem existir entre pesos. Uma parcela das correlações entre os
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pesos de duas matrizes irão constituir a matriz de pesos do filho. Assim, de duas matrizes a e
b se obtém as fatias al, ar, bl, br, com as quais se define a matriz de pesos do filho, como, por
exemplo, w f ilho = [al;br] ou w f ilho = [ar;bl].

Com os filhos gerados, a próxima etapa é a aplicação do operador de mutação nos filhos.
Isso é necessário para que se mantenha a diversidade entre gerações. No método AGRN-
CODR, a seleção de indivíduos que sofrerão mutação é realizada através de um sorteio alea-
tório, já que esses indivíduos ainda não possuem uma aptidão. Sendo assim, de acordo com a
taxa de mutação m = 40%, quarenta por cento dos filhos sofrerão mutação, e essa mutação afe-
tará também quarenta por cento de sua composição. O valor da taxa de mutação foi encontrado
após várias execuções e foi o que mais contribui para a obtenção de bons resultados. No Al-
goritmo 3, é definido o operador de mutação, que inicia calculando a quantidade de indivíduos
que sofrerão mutação. Após isso sorteia um indivíduo para o qual, em seguida, são geradas
matrizes esparsas que serão somadas às matrizes do mesmo. Essas matrizes possuem quarenta
por cento dos valores entre f x = [−0.5,0.5] e os demais são zeros, novamente, essa faixa de
valores também foi encontrada de forma empírica. Após somar as matrizes, o indivíduo é re-
tirado do vetor de filhos e adicionado ao vetor de filhos com mutação. O processo se repete
até que o número de mutações seja realizado. Então, é retornado um vetor de filhos com e sem
mutação para a avaliação da aptidão de todos.

Algoritmo 3: Operador de mutação para indivíduos da PPI
Entrada: vetFilhos, n, m, w //vetor com os filhos, número de filhos, taxa de mutação e

quantidade de matrizes de pesos
Saída: filhosMut
início1

quantidadeFilhos← ((m/100)∗n)2

enquanto quantidadeFilhos > 0 faça3

f ilho← sortear(vetFilhos);4

para matriz← 1 : w faça5

f ilho.(matriz)← f ilho.(matriz)+gerarMatrizEsparsa( f x, m)6

vetFilhos← vetFilhos− f ilho;7

filhosMut← f ilho8

quantidadeFilhos← quantidadeFilhos−19

filhosMut← filhosMut+vetFilhos10

fim11

Os pesos iniciais são obtidos a partir de uma distribuição aleatória uniforme de valores entre
[−0.05,0.05], no caso da mutação valores são gerados usando a faixa de valores f x com o
objetivo de causar uma perturbação e assim manter a diversidade de indivíduos. A aptidão para
os indivíduos da PPI é o erro médio quadrático normalizado Normalized Mean Squared Error
(NMSE) obtido pela rede. A realização da Busca Evolucionária por Pesos (BEP) acontece da
seguinte forma:

1. Gerar uma PPI com N indivíduos;
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2. Avaliar a aptidão de cada um desse indivíduos dependendo do problema;

3. Selecionar indivíduos para cruzamento utilizando o Algoritmo 1;

4. Produzir filhos de acordo com uma quantidade previamente especificada, utilizando o
Algoritmo 2;

5. Aplicar mutação em uma parcela dos filhos utilizando o Algoritmo 3;

6. Calcular a aptidão de todos os novos indivíduos (filhos);

7. Selecionar dentre todos os indivíduos, incluindo os novos, uma nova população para a
próxima geração, utilizando o Algoritmo 1;

8. Se a rede não obteve uma taxa de erro especificada ou se o número máximo de gerações
não foi executado, voltar ao passo 3;

9. Senão, finalizar.

Enquanto técnicas baseadas no gradiente do erro são muito dependentes do conjunto de
pesos iniciais, o método proposto pode ser considerado pouco sensível a condições iniciais.
Quando comparado às técnicas do gradiente descendente ou de segunda-ordem que podem
somente encontrar um ótimo local em uma vizinhança, as técnicas evolucionárias tentam bus-
car uma solução ótima de forma global [Abr04]. Na seção seguinte será descrita a forma de
realização da busca por arquiteturas.

4.3 Busca evolucionária por arquiteturas e funções de ativação

A busca por arquiteturas é realiza seguindo o mesmo caráter genético da BEP, onde uma nova
arquitetura pode ser gerada com uma determinada quantidade de camadas e unidades escondi-
das, dependendo das informações genéticas de seus antecessores. Vale ressaltar que apenas as
camadas e as unidades escondidas participam do processo de busca. As camadas de entrada e
saída são fixas de acordo com as informações do problema em questão. Na busca por arquite-
turas, também estão incluídas as funções de ativação, que possibilitam a localização de redes
que utilizam um mesmo tipo ou não de funções ativação. A heterogeneidade das funções de
ativação aplicadas às RNAs neste trabalho vão até o nível das camadas escondidas, ou seja,
cada camada escondida de uma rede pode ter uma função de ativação diferente da outra. Como
apresentado no Capítulo 2, a inclusão das funções de ativação no procedimento de busca foi
motivada tanto pela pouca ocorrência de estudos nesse sentido, como também pela capacidade
de exploração dos benefícios da união entre RNAs lineares e não-lineares, já que uma rede tida
como não-linear que utiliza funções de ativação lineares é vista também como linear.

As funções de ativação utilizadas no procedimento de busca, são: função linear (Pure li-
ner transfer function) FL, função tangente hiperbólica sigmóide (Hyperbolic tangent sigmoid
transfer function) FTH e a função logarítmica sigmóide (Logarithmic sigmoid transfer func-
tion) FLS. A função linear é utilizada também como a função de ativação da camada de saída
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para todas a redes. Para o procedimento de busca são utilizadas as três funções relatadas. Para
as arquiteturas, o número de camadas escondidas variam entre [1,3], priorizando a simplifi-
cação da rede. O número de unidades escondidas por camada varia entre [1,12], pois alguns
problemas podem requerer mais nodos que outros. Essa faixa de valores foi baseada no tra-
balho de Abraham [Abr04]. O critério de seleção do número de camadas e nodos escondidos
é realizado com base em um sorteio aleatório dentro das respectivas faixas de valores possí-
veis. Para a Busca Evolucionária por Arquiteturas e Funções de Ativação (BEAFA), também
foram desenvolvidos operadores genéticos específicos para o tratamento dos valores reais, que
constituem um indivíduo da PAF. A princípio, cada indivíduo da PAF possui a descrição da
arquitetura, número de camadas escondidas, número de nodos e função de ativação de cada ca-
mada. Além disso, para cada indivíduo da PAF há uma PPI, porém esse detalhe será discutido
mais adiante.

Assim como na BEP, na BEAFA a seleção de indivíduos é realizada utilizando o método
do torneio. O algoritmo de funcionamento da seleção de indivíduos da PAF é similar ao Algo-
ritmo 1. No método AGRN-CODR, para uma PAF paf com k indivíduos nessa população, a
seleção de n indivíduos utilizando o método de torneiro, com as mesmas taxas de aleatoriedade
e elitismo utilizadas na seleção de PPI, é realizada com o Algoritmo 4. A diferença entre o
algoritmo de seleção da PAF e o da PPI é a adição da função veri f icarIgualdade. Essa função
tem o simples papel de verificar se dois indivíduos possuem a mesma organização estrutural,
ou seja, o mesmo número de camadas e nodos em cada camada. Com isso, consegue-se manter
a diversidade por meio da seleção de indivíduos distintos tanto em termos de aptidão como
também em termos de estrutura. Dessa maneira, o algoritmo da PAF somente aceita indivíduos
que sejam estruturalmente diferentes daqueles que já foram selecionados até então. Neste caso,
a função melhores também utiliza a verificação da igualdade estrutural.

Para os indivíduos da PAF, a aptidão Iaptião é composta por quatro informações, Iacc a
acurácia de classificação, Inmse o erro de treinamento, Icomp a complexidade da rede e o I f unc

peso das funções de ativação utilizadas.

Iaptião = α ∗ Iacc +β ∗ Inmse + γ ∗ Icomp +δ ∗ I f unc (4.1)

Iacc = 100∗
(

1− corretos
total

)
(4.2)

Inmse =
100
N P
∗

P

∑
j=1

N

∑
i=1

(di−oi)2 (4.3)

Icomp =
c

ctotal
(4.4)

I f unc =
n

∑
h=1

f ah (4.5)

No esquema da Equação 4.1, Iacc é a porcentagem do erro de classificação; Inmse é a porcen-
tagem do MSE Mean Squared Error normalizado (NMSE); Icomp é a medida de complexidade
em termos do raio entre conexões ativas c e o número total de conexões possíveis ctotal ; I f unc

computa o peso da utilização das funções de ativação. Para isso, cada função possui os se-
guintes pesos definidos de forma empírica: função linear 0.2, sigmóide logística 0.4 e tangente
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Algoritmo 4: Operador de seleção para indivíduos da PAF
Entrada: pafk, n, p, e //população atual, tamanho da nova população, aleatoriedade e

taxa de elitismo
Saída: pafn //nova população com n indivíduos
início1

aleatórios← ((p/100)∗ k) //defini o número de indivíduos selecionados com2

aleatoriedade
pafn← melhores(pafk,e) //adiciona os melhores indivíduos, de acordo a aptidão e3

taxa de elitismo, na nova população
pafk← pafk−pafn //retira os indivíduos selecionados da população atual4

selecionados← tamanho(pafn) //inicializa com o número atual da nova população5

enquanto selecionados≤ n faça6

[a,b]← sorteio(pafk)7

se aleatórios > 0 e rand(1) > probs então8

escolhido← min(aaptidão,baptidão)9

aleatórios← aletórios−110

senão11

escolhido← max(aaptidão,baptidão)12

se veri f icarIgualdade(pafn, escolhido) = f also então13

pafk← pafk− escolhido14

pafn← escolhido15

selecionados← selecionados+116

fim17

hiperbólica 0.7, priorizando a utilização de funções mais simples, já que o objetivo do método é
encontrar redes simples e com alto desempenho; N e P são o número total de saídas e o número
de padrões de treinamento, respectivamente. d e o são a resposta desejada e a obtida pela rede,
respectivamente. Como o AGRN-CODR busca por redes com até três camadas escondidas, o
valor de ctotal é baseado na quantidade de unidades de entrada (in), saída (out) e na quantidade
máxima de unidades por camada escondida (hid): ctotal = in× hid + hid + hid× out. Neste
trabalho, foi utilizado o critério de classificação winner-takes-all (“o vencedor leva tudo”), se-
gundo o qual a unidade de saída que apresentar o maior valor de saída determina a classe do
padrão. Por este motivo, a quantidade de nodos de saída é igual à quantidade de classes do
problema. Por meio do critério do winner-takes-all é que ocorre o cálculo do Iacc ou erro de
classificação da rede.

As constantes α , β , γ e δ são definidas para pequenos valores entre [0,1]. Essas constan-
tes são utilizadas para controlar o peso da influência de seus respectivos fatores sobre todo o
processo de cálculo da aptidão. Por exemplo, para favorecer a acurácia sobre o erro de treina-
mento e a complexidade, as constantes podem ser definidas como α = 1, β = 0.90, γ = 0.90 e
δ = 0.20. Essa definição implica que, no caso na obtenção de indivíduos com acurácia similar,
prevalecerão aqueles com o menor erro de treinamento, complexidade mínima e complexidade
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de funções de ativação. Apesar da informação da complexidade da rede estar inserida no cál-
culo da aptidão, a função de verificação da igualdade de indivíduos da PAF é utilizada como
mais uma forma de garantir a diversidade, verificando se dois indivíduos possuem arquiteturas
iguais (menos número de camadas e nodos por camada). As simulações com o método AGRN-
CODR utilizam os valores atribuídos acima. Esses valores foram obtidos de forma empírica,
com base nos resultados obtidos com a realização de vários experimentos anteriores. Com estes
valores foram encontrados os melhores resultados.

O Algoritmo 4 é utilizado também para a seleção de indivíduos para a reprodução, análogo
ao algoritmo de seleção da PPI. Um indivíduo pode se repetir dentre aqueles que irão participar
da reprodução. Logo, a linha que trata da remoção de um indivíduo já selecionado é removida
do Algoritmo 4. Após a seleção, os indivíduos selecionados (pais) são submetidos ao processo
de reprodução (cruzamento) que é executado utilizando o Algoritmo 5. O processo inicia com
a definição do número de camadas escondidas que o filho irá ter. Esse valor é a média arre-
dondada para cima ou para baixo dependendo de um termo de probabilidade probs. Após isso,
faz-se uma união entre as dimensões das camadas escondidas e funções de ativação dos pais, e
por sorteio se escolhe quais serão as dimensões e funções de ativação do filho. O processo se
repete até que o número de cruzamentos especificado seja realizado.

Algoritmo 5: Operador de cruzamento para indivíduos da PAF
Entrada: pafn //vetor dos pais para o cruzamento
Saída: vetFilhos
início1

numFilhos← 12

enquanto numFilhos ≤ (n/2) faça3

totalCamadas←4

paf(numFilhos).numCamEsc+paf(numFilhos+1).numCamEsc
se rand(1) > probs então5

f ilho.numCamEsc← ceil(totalCamadas/2)6

senão7

f ilho.numCamEsc← f loor(totalCamadas/2)8

dimensões← [paf(numFilhos).dim;paf(numFilhos+1).dim]9

f unç̧ões← [paf(numFilhos). f unc;paf(numFilhos+1). f unc]10

para elementos← 1 : dimensõestamanho faça11

[ f ilho.dim, f ilho. f unc]← sorteia(dimensões, f unç̧ões)12

vetFilhos← f ilho13

numFilhos← numFilhos+214

fim15

O operador de cruzamento para a PAF pode produzir indivíduos similares aos seus pais,
ocasionado pela simplicidade do operador. Devido a isso, após o cruzamento faz-se necessária
a aplicação do operador de mutação para manter a diversidade da população. A seleção de
filhos para a mutação é realizada de forma aleatória. O algoritmo é descrito logo adiante. O
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processo se inicia com a definição do número de indivíduos que sofrerão mutação, logo após é
gerado um valor aleatório entre [0,1]. Esse valor será utilizado para definir se uma arquitetura
terá um aumento ou redução do número de camadas escondidas, ou se sofrerá um incremento
ou decremento na quantidade de nodos escondidos das camadas. Se uma arquitetura tiver
apenas uma camada escondida, a chance dessa camada se tornar três é maior dentre todas as
possibilidades disponíveis para tal. Caso o valor sorteado não satisfaça o limite necessário
para a modificação do número de camadas escondidas, então é gerado um conjunto de valores
que serão adicionados às dimensões atuais da arquitetura. Esses valores estão entre arqval =
[−2,5], faixa esta definida de forma empírica com o objetivo de manter a diversidade nos
indivíduos. Caso uma arquitetura tenha duas camadas escondidas, as suas chances são maiores
de passar a ter três camadas com o objetivo de reduzir a quantidade de nodos por camada. No
caso de três camadas, o privilégio passa ser a mudança para duas camadas. O processo se repete
até que o número total de indivíduos que devem sofrer mutação seja alcançado.

A definição dos valores que controlam as modificações de arquitetura no Algoritmo 6 foram
realizados após observações de resultados de alguns experimentos. Essa definição é realizada
de modo a produzir uma maior diversidade de indivíduos e também de simplificar uma arquite-
tura, como, por exemplo, transformar uma camada que possui muitas unidades em duas ou três
camadas com menos unidades. O operador de mutação tende a gerar indivíduos bem distintos
de seus descendentes, contribuindo para o aumento da diversidade da população. Vale ressal-
tar que, se um determinado indivíduo após a mutação for similar a algum dos demais filhos,
o processo de mutação é repetido para o mesmo até que um indivíduo único seja gerado. A
realização da BEAFA acontece da seguinte forma:

1. Gerar uma PAF com N indivíduos;

2. Avaliar a aptidão de cada um desse indivíduos dependendo do problema;

3. Selecionar indivíduos para cruzamento utilizando o Algoritmo 4;

4. Produzir filhos de acordo com uma quantidade previamente especificada, utilizando o
Algoritmo 5;

5. Aplicar mutação em uma parcela dos filhos utilizando o Algoritmo 6;

6. Calcular a aptidão de todos os novos indivíduos (filhos);

7. Selecionar dentre todos os indivíduos, incluindo os novos, uma nova população para a
próxima geração, utilizando o Algoritmo 4;

8. Se a rede não obteve uma taxa de erro especificada, ou se o número máximo de gerações
não foi executado, voltar ao passo 3;

9. Senão, finalizar.

A BEAFA é dependente da BEP, pois cada indivíduo da PAF possui uma PPI, e em cada
população de pesos é executada uma BEP com uma arquitetura fixa e pré-definida. Dessa
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Algoritmo 6: Operador de mutação para indivíduos da PAF
Entrada: vetFilhos, n, m //vetor com os filhos, número de filhos e taxa de mutação
Saída: filhosMut
início1

quantidadeFilhos← ((m/100)∗n)2

enquanto quantidadeFilhos > 0 faça3

probabilidade← rand(1)4

f ilho← sortear(vetFilhos)5

se f ilho.numCamEsc = 1 então6

se probabilidade≥ 0.6 então7

f ilho← adicionaCamadas(3)8

se probabilidade≥ 0.5 então9

f ilho← adicionaCamadas(2)10

senão11

f ilho← f ilho+ sorteia(arqval)12

13

senão se f ilho.numCamEsc = 2 então14

se probabilidade≥ 0.6 então15

f ilho← adicionaCamadas(3)16

se probabilidade≥ 0.5 então17

f ilho← reduzCamadasPara(1)18

senão19

f ilho← f ilho+ sorteia(arqval)20

21

senão22

se probabilidade≥ 0.6 então23

f ilho← reduzCamadasPara(2)24

se probabilidade≥ 0.5 então25

f ilho← reduzCamadasPara(1)26

senão27

f ilho← f ilho+ sorteia(arqval)28

vetFilhos← vetFilhos− f ilho;29

filhosMut← f ilho30

quantidadeFilhos← quantidadeFilhos−131

filhosMut← filhosMut+vetFilhos32

fim33
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forma, a BEP ocorre em uma escala de tempo mais rápida que a BEAFA. Para cada geração
da busca por arquiteturas são executadas várias gerações da busca por pesos iniciais. A seguir
será apresentada a forma de funcionamento da busca por regras de aprendizagem.

4.4 Busca evolucionária por regras de aprendizagem

Um algoritmo de aprendizagem para RNAs pode ter diferentes performances quando aplicado
a diferentes arquiteturas. O desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem, mais fundamen-
talmente da regra de aprendizagem usada para ajustar os pesos das conexões, depende do tipo
de arquitetura que se está trabalhando. Diferentes variações da regra de aprendizagem Hebbi-
ana foram propostas para lidar com diferentes arquiteturas. Porém, o desenvolvimento de uma
regra de aprendizagem ótima se torna muito difícil quando se tem pouco conhecimento a priori
sobre a arquitetura da rede neural, o que acontece com freqüência na prática [Yao99]. Sendo
assim, o ajuste adaptativo dos parâmetros do BP (como taxa de aprendizagem e termo de mo-
mento) através da evolução pode ser considerado como uma primeira tentativa de evolução da
regra de aprendizagem, tendo em vista as dificuldades de criação e ajuste de toda uma regra de
aprendizagem para cada arquitetura localizada na busca evolucionária [Yao99].

No método AGRN-CODR, a busca evolucionária por regras de aprendizagem, ou também
busca evolucionária por algoritmos de aprendizagem, ocorre com a busca evolucionária pelos
parâmetros dos algoritmos descritos no Capítulo 2. Dessa forma, um indivíduo da PRA, depen-
dendo do algoritmo de aprendizado adotado, terá os valores dos parâmetros necessários para o
funcionamento de tal algoritmo. Na busca evolucionária são utilizados todos os quatro algorit-
mos já descritos, BP, LM, SCG e QNA. Tendo em vista que um indivíduo da PRA possui uma
PAF, a medida de aptidão é dada como o melhor Iaptidão dentre o seu conjunto de arquiteturas.
A seleção de indivíduos da PRA é executada da mesma forma como descrito no Algoritmo 1,
sendo que na seleção para cruzamento podem ter indivíduos repetidos dentre aqueles seleciona-
dos, como acontece nas outras buscas evolucionárias. As taxas de mutação e elitismo também
são as mesmas para a Busca Evolucionária por Regras de Aprendizagem (BERA).

Como os indivíduos da PRA possuem informações sobre os parâmetros do algoritmo de
aprendizagem em questão, o cruzamento dos indivíduos ocorre com a geração de novos valo-
res dentro da faixa delimitada pelos valores dos pais. O algoritmo de mutação para os filhos
executa, de acordo com uma probabilidade, uma operação de adição ou subtração nas taxas dos
indivíduos. Essa operação utiliza um valor obtido com base na taxa de mutação em relação ao
atual valor do indivíduo, ou seja, quarenta por cento do valor atual do indivíduo pode ser adici-
onado ou subtraído no procedimento de mutação. A realização da BERA acontece da seguinte
forma:

1. Gerar uma PRA com N indivíduos;

2. Avaliar a aptidão de cada um desse indivíduos dependendo do problema;

3. Selecionar indivíduos para cruzamento;

4. Produzir filhos de acordo com uma quantidade previamente especificada;
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5. Aplicar mutação em uma parcela dos filhos;

6. Calcular a aptidão de todos os novos indivíduos (filhos);

7. Selecionar dentre todos os indivíduos, incluindo os novos, uma nova população para a
próxima geração;

8. Se a rede não obteve uma taxa de erro especificada, ou se o número máximo de gerações
não foi executado, voltar ao passo 3;

9. Senão, finalizar.

A BERA ocorre em uma escala menor de tempo que a BEAFA, pois cada indivíduo da
PRA possui uma PAF que evoluem por várias gerações a fim de encontrar ótimas arquiteturas
utilizando os parâmetros fixos e pré-definidos do algoritmo de aprendizagem. Após a execução
de uma a geração da BEAFA para a população de cada indivíduo da PRA, é que ocorre uma
geração da busca por regras de aprendizagem. Na seção seguinte será descrito o método AGRN-
CODR, de forma a unir as três buscas evolucionárias apresentadas.

4.5 Descrição global do método proposto

O método AGRN-CODR, como já mencionado, possui três AGs responsáveis por buscar in-
formações distintas, mas que em conjunto compõem configurações de RNAs quase-ótimas. Os
AGs trocam informações entre si a fim de que a busca em ambos os níveis seja bem sucedida.
Um exemplo dessa troca de informações está na composição da estrutura de dados utilizada.
Ao longo da descrição dos níveis de busca foi mencionado que alguns indivíduos, além de pos-
suírem as informações relativas ao nível que fazem parte, também possuem uma população de
indivíduos de outro nível. Além disso, de maneira geral o cálculo da aptidão dos indivíduos
depende da união de informações dos vários níveis. A Tabela 4.1 descreve como é efetuado o
cálculo da aptidão e também como é composta a estrutura de dados de cada tipo de indivíduo.
A Figura 4.1 ilustra a estrutura de dados geral utilizada no AGRN-CODR.

No método desenvolvido, os AGs são aninhados para a execução da busca, onde a BEP
é realizada em uma escala menor de tempo, com uma arquitetura e parâmetros do algoritmo
de aprendizagem fixos e pré-definidos. Por sua vez, a BEAFA é realizada após a execução
da BEP em cada uma das PPI dos indivíduos da PAF, com os parâmetros do algoritmo de
aprendizagem fixos. A BERA é realizada após a execução da BEAFA em cada uma das PAF dos
indivíduos da PRA. Dessa forma, há uma dependência da execução das busca, ou seja, a busca
por arquiteturas depende do término da busca por pesos e a busca por regras de aprendizagem
depende do término da busca por arquiteturas. Um indivíduo da PRA possui uma PAF, onde
cada indivíduo possui uma PPI. Quando um indivíduo da PRA não é selecionado para a próxima
geração, todos aqueles que fazem parte de sua estrutura são também eliminados. O mesmo
acontece com os indivíduos da PAF. O processo de criação de indivíduos da PRA também
inclui todos aqueles que fazem parte de sua estrutura. Na Tabela 4.5 são descritos todos os
parâmetros/informações utilizados no método desenvolvido.
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Tipo do indivíduo Cálculo da aptidão Composição
PPI NMSE do conjunto de treina-

mento
Matrizes de pesos e aptidão

PAF Realizado por meio da Equa-
ção 4.1, que utiliza a melhor ap-
tidão dentre os indivíduos de sua
PPI.

Número de camadas e nodos es-
condidos, tipos de funções de
ativação, aptidão e uma PPI.

PRA Utiliza a melhor aptidão dentre
os indivíduos de sua PAF.

Valores dos parâmetros do algo-
ritmo de aprendizagem utilizado,
aptidão e uma PAF.

Tabela 4.1 Descrição da composição de cada um dos indivíduos utilizados nas buscas evolucionárias e
a suas respectivas formas de cálculo da aptidão.

Figura 4.1 Organização dos dados que compõe a estrutura de dados utilizada por cada um dos três AGs
que integram o método de busca desenvolvido.

Os parâmetros relativos aos AGs, em especial a descrição da quantidade de populações e
gerações para cada uma das buscas evolucionárias, foram definidos de forma empírica. A prin-
cípio, a quantidade de indivíduos por população é pequena, assim como o número de gerações
para a BEP. Vale ressaltar que os AGs estão aninhados, onde, para cada geração da BEAFA,
são executadas todas as gerações da BEP, e para cada geração da BERA, são executadas todas
a gerações da BEAFA. Dessa maneira, são realizadas repetidas execuções das buscas inferiores
ao nível da busca por regras de aprendizagem. Devido à utilização de diferentes algoritmos de
aprendizagem, com variação de seus parâmetros, aplicados a várias arquiteturas de tamanhos
diferentes, há uma necessidade de um longo e demorado processo. Com o objetivo de reduzir
esse tempo de processamento sem degradar o desempenho do método, buscou-se por uma con-
figuração do número de populações e gerações que contribuísse nesse aspecto, obtendo então a
configuração descrita abaixo.



4.6 COMENTÁRIOS FINAIS 58

A busca por regras de aprendizagem contará com a busca por parâmetros para os quatro
algoritmos de aprendizagem descritos anteriormente. Os intervalos de valores para a BERA
são os mesmo utilizados no trabalho de Abraham [Abr04], porém a forma de busca em termos
de operadores genéticos é diferente. A busca por arquiteturas e funções de ativação utilizará
as três funções de ativação comentadas anteriormente. Um outro ponto importante sobre os
parâmetros do método AGRN-CODR diz respeito ao número de épocas/ciclos de treinamento
para as RNAs. Diferentemente do trabalho de Abraham [Abr04], que utiliza até 500 épocas de
treinamento, o método desenvolvido trabalha com até 5 épocas. Essa definição tanto é motivada
pela necessidade de se encontrar redes quase-ótimas com rápida convergência como também
em reduzir o tempo gasto na avaliação de cada rede gerada com a composição das informações
das buscas em níveis. Uma descrição do funcionamento do AGRN-CODR é apresentada a
seguir, com a integração das buscas evolucionárias já descritas.

No Algoritmo 7, fica clara a dependência das buscas evolucionárias. O método inicia ge-
rando as populações iniciais e obtendo a aptidão para todos os tipos de indivíduos. Com isso,
inicia-se a busca por pesos iniciais com a população de pesos de cada um dos indivíduos da
PAF. Posteriormente, é executada uma geração da busca por arquiteturas. Quando o número to-
tal de gerações da BEAFA é atingido, executa-se então uma geração da BERA, e o processo se
repete até que o número de geração da BERA seja atingido para um dado algoritmo de apren-
dizagem. O processo é realizado para todos os algoritmos de aprendizagem, lembrando que as
populações iniciais utilizadas para cada algoritmo são as mesmas, variando apenas o parâme-
tros do algoritmo quando o processo é reiniciado. Por fim, com as várias redes quase-ótimas
encontradas pelo método, é realizada uma seleção daquelas com as melhores performances
dentre todas localizadas.

4.6 Comentários Finais

O método AGRN-CODR é focado na busca por RNAs quase-ótimas, com arquitetura simples,
boa performance e rápida generalização. Para tanto utiliza um conjunto de buscas evolucio-
nárias aninhadas, que buscam por diferentes informações sobre RNAs. Essa metodologia de
busca é baseada no arcabouço definido por Yao [Yao99] para a busca de RNAs quase-ótimas.
Particularmente, o AGRN-CODR, em seus diferente níveis de buscas evolucionárias, trabalha
com indivíduos que usam valores reais relativos às redes neurais, diferente de outros métodos
que trabalham com codificação binária. Tendo em vista essa adoção, operadores genéticos fo-
ram especialmente desenvolvidos para o AGRN-CODR. Neste capítulo foram apresentados os
operadores desenvolvidos, a forma de funcionamento de cada nível das buscas evolucionárias,
os parâmetros utilizados no método e também uma visão global de funcionamento do AGRN-
CODR. Os parâmetros utilizados no método, a forma de guiar a busca com o error treinamento,
a utilização de operadores genéticos específicos, o foco na busca por redes quase-ótimas e a uti-
lização de vários tipos de domínios de problemas para execução de experimentos são os pontos
que diferenciam o atual trabalho de outros existentes na literatura.

A implementação do AGRN-CODR foi realizada através da utilização da ferramenta Ma-
tlab. Foram desenvolvidos scripts na linguagem de alto nível da ferramenta, especificamente
para a organização das buscas evolucionárias. Para a utilização de RNAs, foi utilizado o tool-
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Algoritmo 7: Funcionamento geral do método AGRN-CODR
Entrada: Parâmetros da Tabela 4.5
Saída: Conjunto de redes quase-ótimas
início1

Gerar aleatoriamente as populações de pesos iniciais, arquiteturas e parâmetros dos2

algoritmos de aprendizagem
para cada algoritmo de aprendizagem faça3

Calcular a aptidão de todos os indivíduos4

para cada geraç̧ão ∈ BERA faça5

para cada PAF ∈ PRA e geraç̧ão ∈ BEAFA faça6

para cada PPI ∈ PAF e geraç̧ão ∈ BEP faça7

Selecione os pais para a reprodução com base na aptidão8

Aplicar operadores genéticos e produzir os descendentes para a9

próxima geração
Reduzir a população para o tamanho especificado10

Repetir os passos da BEP11

Repetir os passos da BEP12

Selecionar redes quase-ótimas obtidas com cada algoritmo de aprendizagem13

fim14

box provido pelo Matlab para o trabalho com redes neurais [Mat07]. Esse toolbox possui
implementações de redes MLP, dos algoritmos de aprendizagem e funções de ativação relata-
dos neste trabalho. A escolha dessa ferramenta foi motivada principalmente pela agilidade em
se trabalhar com RNAs e por haver credibilidade nas implementações providas pela mesma.
Essa credibilidade em termos de utilização de RNAs agrega mais confiança ao desempenho
obtido com o método desenvolvido. Além disso, a implementação em Matlab também permite
que se possa dedicar mais tempo na execução de experimentos, tendo em vista a existência de
implementações úteis que agilizam o trabalho de desenvolvimento.

Mesmo trazendo pontos positivos para o desenvolvimento do AGRN-CODR, o Matlab
apresenta alguns problemas. Tanto esses problemas como os experimentos serão descritos
no capítulo seguinte. Esses experimentos têm por objetivo mostrar e validar a capacidade do
método descrito neste capítulo, no trabalho com diferentes domínios de problemas e também
comparado a outros trabalhos existentes na literatura.
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Parâmetros para: Valores

A
G

s

- Modo de codificação Real
- Taxa de elitismo 10%
- Taxa de mutação 40%
- Tipo da seleção Torneio
- Número de indivíduos por população (PRA, PAF e PPI) 7, 10 e 10
- Quantidade de gerações (BERA, BEAFA e BEP) 30, 7, e 5
- Cálculo da aptidão Baseado no NMSE do

conj. de treinamento

R
N

A
s

- Tipo da Rede MLP feedforward
- Algoritmos de aprendizagem empregados BP, LM, QNA e SCG
- Funções de transferência FL, FLS e FTH
- Número de camadas escondidas até 3
- Número de unidades escondidas até 12
- Número de épocas de treinamento até 5
- Intervalo para os pesos inicias [−0.05,0.05]
- Função de transferência da última camada FL

A
lg

or
it

m
os

de
ap

re
nd

iz
ag

em

BP
- Taxa de aprendizado [0.05,0.25]
- Momento [0.05,0.25]
LM
- Taxa de aprendizado [0.001,0.02]
QNA
- Tamanho do passo [1.0E−06,100]
- Limite do tamanho do passo [0.1,0.6]
- Fator de escala para determinar a performance [0.001,0.003]
- Fator de escala para determinar o tamanho do passo [0.001,0.02]
SCG
- Fator de controle para o cálculo da aproximação da infor-
mação de segunda-ordem

[0,0.0001]

- Fator regulator da falta de definição da matriz hessiana [0,1.0E−06]

Tabela 4.2 Relação dos parâmetros e respectivos valores que são utilizados no método desenvolvido.



CAPÍTULO 5

Experimentos

5.1 Introdução

Com a apresentação dos detalhes de funcionamento do método proposto, faz-se necessária a
avaliação do mesmo por meio de experimentos. Sendo assim, este capítulo tem a finalidade de
apresentar os resultados obtidos com a implementação do AGRN-CODR para o trabalho com
diferentes domínios de problemas. Como já relatado, o método proposto é voltado para o traba-
lho com redes de aprendizado supervisionado. Nos experimentos são utilizados problemas de
classificação de diferentes domínios. A execução de experimentos tem como finalidades apre-
sentar os desempenhos do AGRN-CODR e de compará-los com outros métodos da literatura
que também utilizam os mesmos domínios de problemas. Para isso são adotados testes estatísti-
cos que ajudam a comparar os valores obtidos pelo método e também uma estratégia melhorada
de execução dos experimentos, de forma a tornar mais confiáveis os resultados obtidos.

A seguir são apresentados mais detalhes sobre os problemas utilizados nos experimentos,
estratégias de execução, resultados obtidos e discussões sobre os resultados e comparações com
outros métodos.

5.2 Domínios de problemas

Os domínios de problemas utilizados na execução dos experimentos são originados do repositó-
rio UCI [NHBM98] e também do PROBEN1 [Pre94]. A descrição de um domínio de problema
é composta por um conjunto de parâmetros que delimitam as fronteiras e mapeiam por meio
de escalas as informações do problema. Às vezes as escalas não contribuem para uma boa
compreensão da descrição sistemática do problema. Dentre os parâmetros de um domínio de
problema, também chamados de atributos (AT), existe um atributo denominado de classe (CA)
que determina a classe a qual um dado conjunto de atributos pertence. Esse conjunto de atri-
butos, denominado de exemplo, juntamente com outros, compõe a base de dados do domínio
do problema. Uma base de dados possui um conjunto de exemplos, onde cada exemplo possui
informações de cada um dos atributos do domínio do problema, incluindo um atributo classi-
ficador. A base de dados é vista como uma instância do domínio do problema; é a partir dela
que a rede tentará construir uma descrição de todo o problema, aprender.

Como já relatado, para o processo de aprendizagem e avaliação de uma rede neural, a base
de dados do problema dever ser dividida em três subconjuntos: treinamento (TR), validação
(VA) e teste (TE), onde os pesos da rede são ajustados com base na informação de erro pro-
veniente do conjunto de treinamento. O treinamento da rede é encerrado com base no erro
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do conjunto de validação e, por fim, a rede é testada com o conjunto de teste para verificar o
aprendizado obtido e a capacidade de generalização. Essa divisão é executada nas bases de
dados de cinco domínios de problemas escolhidos para a realização dos experimentos. Esses
domínios de problemas são bem conhecidos e também utilizados em trabalhos de busca por
RNAs quase-ótimas. Na Tabela 5.1 são apresentados mais detalhes dos problemas utilizados
nos experimentos.

Nome do Composição Descrição
domínio TR VA TE CA AT
Câncer 244 105 350 2 9 Trata da verificação do tipo de câncer de mama,

com a existência de duas classes, se é benigno
(65.5% dos casos) ou maligno (34.5%).

Vidros 75 32 107 6 9 Possui informações para a classificação de 6 tipos
diferentes de vidros.

Coração 106 45 152 2 35 Informações oriundas da Clínica de Cleveland
com o objetivo de predizer a presença ou ausên-
cia de doença no coração de seus pacientes.

Cavalos 127 55 182 3 58 Dados relativos a cavalos que estão com cólica.
Esses dados são utilizados para predizer se os ca-
valos vão sobreviver, morrer ou se terão que ser
sacrificados.

Diabetes 269 115 384 2 8 Contém informações de indivíduos de uma tribo
indígena. Essas informações são utilizas para pre-
dizer quando apresentam sinais de diabetes.

Tabela 5.1 Descrição da composição dos domínios de problemas que são utilizados nos experimentos
e informações adicionais sobre os mesmos.

Os domínios escolhidos possuem diferentes números de exemplos, atributos e classes. Essa
diversidade foi buscada com o objetivo de verificar o comportamento do método desenvolvido
nesses problemas. A divisão do conjunto de dados de um domínio de problema foi executada
de acordo com o método utilizado em [CPK05], onde 50% dos dados são utilizados para o teste.
Dos 50% restante, 70% são utilizados para treinamento e 30% para validação. Essa forma faz
parte da metodologia utilizada para a execução dos experimentos descrita na seção seguinte.

5.3 Estratégias para a execução dos experimentos

A busca evolucionária por RNAs quase-ótimas como um todo é guiada fortemente pela infor-
mação do erro de treinamento e, também, do erro de classificação do conjunto de treinamento,
obtidos pelas redes. Para executar os experimentos, primeiramente é preciso escolher uma
estratégia que evite tradicionais erros na comparação de desempenhos. Para a realização de
experimentos com um dado método, existem várias estratégias que são recomendadas para ve-
rificar a real capacidade do método. Algumas dessas estratégias são apontadas no relatório
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PROBEN1 [Pre94], que recomendam, por exemplo, utilizar conjunto de treinamento, valida-
ção e teste e não utilizar um número muito reduzido de domínios de problema. Seguindo essa
estratégia, quando os resultados/performances dos experimentos são obtidos, é preciso verifi-
car a significância estatística em relação a outro experimento ou método. Na forma usual de
comparação da classificação de métodos, neste caso RNAs, os experimentos são executados
adotando a validação cruzada [Sto78] com k−partições do conjunto de dados para estimar a
acurácia das redes, e também o teste estatístico t-teste [WM85], para confirmar se os resultados
são significantemente diferentes. Na validação cruzada, um conjunto de dados D é dividido
em k subconjuntos, D1, ...,Dk. Em cada iteração i (de 1 até k), a rede é treinada com D \Di e
testada com Di. De acordo com alguns estudos, ficou constatado que a comparação de algorit-
mos/métodos usando a validação cruzada e o t-teste aumenta a ocorrência do tipo-1 de erro: os
resultados são incorretamente avaliados como significantemente diferentes em uma freqüência
maior que a esperada, dado o nível de confiança/liberdade (número de amostras utilizadas para
o teste estatístico) utilizado no teste [Die98, CPK05].

Devido à ocorrência do tipo-1 de erro, e com o intuito de tornar os resultados dos ex-
perimentos com o AGRN-CODR mais confiáveis, foi utilizada a estratégia desenvolvida por
Dietterich [Die98] e Alpaydin [Alp99]. Nessa estratégia, o Algoritmo 7 é executado dez vezes
com cinco divisões diferentes do conjunto de dados, usando validação cruzada (5×2 vc). Para
cada duas execuções completas do AGRN-CODR, o conjunto de dados é particionado aleato-
riamente em metades D1 e D2, onde, na primeira dessas execuções, as redes são treinadas e
validadas com D1 e testadas com D2. Na execução seguinte ocorre o contrário, as redes são
treinadas e validadas com D2 e testadas com D1. Tendo em vista o desempenho de redes locali-
zadas com dois algoritmos de aprendizagem, essa forma de execução irá gerar dez estimativas
de erro de teste para cada algoritmo. Para verificar estatisticamente a diferença, é utilizada uma
combinação dos valores obtidos nos dez conjuntos de teste (5×2 vc) com o f -teste descrito por

Alpaydin [Alp99]. Supondo que p( j)
i denota a diferença de performance entre dois algoritmos

na partição dos dados j em cada iteração i da execução (5×2 vc), p̄ = (p(1)
i + p(2)

i )/2 denota a

média, e s2
i = (p(1)

i − p̄)2 +(p(2)
i − p̄)2 a variância, então

f =

5

∑
i=1

2

∑
j=1

(
p( j)

i

)2

2
5

∑
i=1

s2
i

(5.1)

Neste esquema, f é aproximadamente distribuído com dez e cinco graus de liberdade.
Dessa maneira, a hipótese de que os algoritmos possuem o mesmo desempenho é rejeitada
com 95% de confiança se a estatística f for maior que 4.74 [Alp99]. Vale ressaltar que as par-
tições dos dados são as mesmas para todos os algoritmos de aprendizagem. Os desempenhos
apresentados nas seções seguintes normalmente são a média e o desvio padrão dos erros nos
dez conjuntos de testes. Essa forma de execução dos experimentos segue as especificações e
discussões apresentadas no trabalho de Cantú-Paz e Kamath [CPK05]. Para a execução dos
experimentos, a divisão dos dados é realizada por sorteio aleatório de exemplos, mantendo a
proporção da quantidade de classes em todos os conjuntos (TR, VA e TE) sem a replicação de
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exemplos.
Devido ao método AGRN-CODR buscar RNAs quase-ótimas com um conjunto de regras

de aprendizagem pré-definidas (algoritmos de aprendizagem), as comparações de desempe-
nho utilizam as melhores redes encontradas no final de cada uma das dez execuções para cada
algoritmo de aprendizagem utilizado. Dessa forma, por exemplo, para o algoritmo BP são es-
colhidas as dez melhores redes com base no desempenho do conjunto de teste em cada uma
das dez execuções. O mesmo é realizado para os demais algoritmos de aprendizagem. Esses
desempenhos são utilizados no cálculo da média, do desvio padrão e também na verificação
da significância com base no f -teste. Com isso, é possível destacar qual algoritmo de aprendi-
zagem obteve o melhor desempenho dentre os demais e também em relação aos resultados da
busca manual.

Como o método desenvolvido é um melhoramento da busca manual por RNAs quase-
ótimas, são realizados experimentos com uma simulação da busca manual com o intuito de
comparar os resultados dessas abordagens. Para que houvesse igualdade na forma de execução
dos experimentos, a simulação da busca manual utilizou as mesmas partições dos dados criadas
durante a execução do AGRN-CODR, e também a mesma estratégia (5×2 vc) com o f -teste.
Foram utilizados o máximo de cinco épocas de treinamento. Em cada uma das dez iterações,
foram executadas 30 buscas aleatórias com várias inicializações de pesos para cada uma das
seguintes configurações de rede com: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 nodos escon-
didos, com 1 camada escondida que utiliza a função de ativação FTH. Devido à busca manual
não ser muito eficiente para encontrar redes quase-ótimas, foram escolhidos valores fixos para
a quantidade de nodos na camada escondida, de forma a encontrar redes com melhores desem-
penhos. Vale lembrar que a simulação da busca manual é realizada com todos os algoritmos de
aprendizagem utilizados no AGRN-CODR. No final, é escolhida a melhor rede de cada uma
das dez iterações para cada algoritmo de aprendizagem. Logo, também calcula-se a média, o
desvio padrão e o valor de f com base no erro de teste, para que se possa comparar os desem-
penhos de ambas as abordagens de busca. A seguir também são realizadas comparações com
outros métodos de busca automática da literatura. Essas comparações e todos os resultados são
descritos na seção seguinte.

5.4 Resultados obtidos

Os resultados dos experimentos são apresentados e analisados separadamente para cada pro-
blema. Como já mencionado, são realizadas execuções completas de busca para cada partição
do conjunto de dados do problema. Dessa forma, em cada uma dessas execuções, é escolhida
a melhor rede dentre todas aquelas encontradas pelo método. Essas redes em conjunto são uti-
lizadas para a verificação da eficiência do método desenvolvido, usando diferentes algoritmos
de aprendizagem. Os resultados são agrupados de acordo com o algoritmo de aprendizagem
usado (BP, LM, SCG e QNA) pelo AGRN-CODR na busca por redes em cada partição do con-
junto de dados do problema. Essa organização, com base nos desempenhos médios das redes,
agrupadas por algoritmo de aprendizagem, visa confrontar os resultados do AGRN-CODR e da
busca manual. Além disso, dentre os resultados do AGRN-CODR, são realizadas comparações
entre o desempenho das redes de cada algoritmo de aprendizagem. A busca manual utiliza a
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mesma forma de execução de experimentos, inclusive as mesmas partições do conjunto de da-
dos utilizadas pelo método desenvolvido. Como forma de tornar a apresentação dos resultados
mais clara, a descrição da estrutura de uma rede encontrada de forma manual ou automática
não conta com a quantidade de unidades de entrada e saída. Os valores de AT e CA descritos
para os problemas na Tabela 5.1 são, respectivamente, a quantidade de nodos de entrada e saída
das redes para cada problema. Além disso, as funções de ativação de uma rede são descritas
como: p indica que é uma função linear; l indica a função logarítmica sigmóide; e t indica a
função tangente hiperbólica sigmóide. A forma de realização dos experimentos e apresentação
de resultados é a mesma para todos os problemas e nas subseções seguintes são discutidos os
resultados.

5.4.1 Resultados para o problema do Câncer

A Tabela 5.2 apresenta, neste caso, todas a redes quase-ótimas encontradas para o problema
do Câncer, de acordo com o método de busca, algoritmo de aprendizagem utilizado e partição
dos dados. Destaca-se que no final do processo de busca do método desenvolvido, usando
um dado algoritmo de aprendizagem, para cada partição dos dados, são encontrados diferentes
tipos de redes em termos de número de nodos, camadas, funções de ativação e desempenho.
Essa diversidade de redes se faz necessária para o bom desempenho dos AGs utilizados, porém
somente as redes que apresentam os melhores desempenhos com um todo são consideradas
como objetos de comparação, mais especificamente uma rede para cada partição dos dados.
Essa mesma estratégia é aplicada para a seleção dos resultados da busca manual.

Analisando os erros médios de treinamento, teste, classificação (que representa a porcen-
tagem de padrões de teste classificados erradamente) e a quantidade média de nodos, as redes
encontras pelo AGRN-CODR com o BP são melhores que as redes encontradas pela busca ma-
nual com o mesmo algoritmo. O bom desempenho dos resultados do BP é devido à eficiência
do AGRN-CODR em encontrar configurações melhores em termos de estrutura e desempe-
nho de erro que a busca manual. Para o caso da busca automática com o LM, foram obtidas
redes com arquitetura simples, com poucas unidades de processamento por camada se compa-
rado aos resultados dos demais algoritmos de aprendizagem, tanto do AGRN-CODR quanto
do método manual. Os erros das redes encontradas com o LM são realmente melhores que
os demais algoritmos, porém comparando-os com os da busca manual que utiliza também o
LM, o desempenho médio já não é realmente significante. Isso ocorre pois o referido algoritmo
de aprendizagem não sofre tanto impacto com a variação do número de unidades, camadas ou
forma de inicialização de pesos, devido a trabalhar com informação de segunda-ordem. Por
outro lado, a média de unidades de processamento das redes com o LM é melhor que a média
obtida pelo método de busca manual.

Os resultados encontrados pelo AGRN-CODR com o SCG apresentam redes realmente
simples em termos de arquitetura e com desempenho satisfatório. O desempenho médio das
redes com o SCG não é significantemente melhor, mas isso é compensado por uma quantidade
média de nodos melhores que a busca manual. Dessa forma, para a busca de redes quase-
ótimas que utilizam o LM ou SCG, o desempenho do método desenvolvido é realmente eficaz
em termos da redução da arquitetura aliada a um desempenho satisfatório. No caso da busca au-
tomática com o QNA, o método desenvolvido não conseguiu ser significativamente melhor que
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o método manual, considerando o erro médio de teste. Para esse caso, o AGRN-CODR encon-
trou redes com muitas unidades de processamento e com desempenho similar aos resultados da
busca manual. Dessa forma, quando se busca por redes estruturalmente simples, o algoritmo de
aprendizagem QNA não é o mais indicado para o problema do Câncer, pois o mesmo necessita
de redes com mais nodos que os demais algoritmos, para que consiga resultados similares em
termos de desempenho.

Na utilização de RNAs, especificamente na fase de aprendizagem e avaliação da rede, o
erro de treinamento produzido pela rede normalmente tende a ser menor que o erro teste, já
que os pesos da rede são ajustados com base nos dados de treinamento. As redes encontra-
das tanto com o método desenvolvido quanto com a busca manual apresentaram um erro de
treinamento maior que o de teste. Isso é explicado pela adoção de apenas cinco épocas de
treinamento. Dessa maneira, não há um extremo ajuste dos pesos em relação aos dados do
conjunto de treinamento, fazendo com que o erro de teste para algumas redes seja menor que
o erro de treinamento. Um outro ponto importante é que as diferenças de desempenhos das
redes encontradas com o BP comparados aos demais algoritmos já não são tão grandes. Isso
é fruto da eficiência do AGRN-CODR que consegue melhorar as deficiências do BP por meio
da busca refinada pelos melhores componentes de RNAs que possam contribuir para um bom
desempenho final da rede.

Na Tabela 5.3, são apresentados os resultados do f−teste. Esse teste foi executado para
verificar a diferença dos resultados obtidos entre os algoritmos de aprendizagem no AGRN-
CODR e entre aqueles obtidos com os mesmos algoritmos na busca manual. Essa verificação
foi realizada com as informações de erro de teste e tende a revelar, por exemplo, se há uma
superioridade única do LM e se o método desenvolvido é realmente superior ao método ma-
nual, trabalhando com o problema do Câncer. Na Tabela 5.3, os símbolos ↑, ↓ e � significam
que os resultados obtidos por meio do AGRN-CODR são respectivamente melhores, piores ou
similares em relação aos resultados obtidos com os métodos AGRN-CODR e manual, entre
todos os algoritmos de aprendizagem de cada método. O símbolo � significa que o valor é
muito maior que o descrito na tabela.

O erro médio de teste das redes encontradas pelo AGRN-CODR com o BP são superiores
apenas em relação à busca manual usando o mesmo algoritmo de aprendizagem. Isso mostra
que o método desenvolvido é estatisticamente superior ao método manual para a busca de re-
des treinadas com o BP. O desempenho da busca com o LM não conseguiu ser estatisticamente
superior ao da busca manual com o mesmo algoritmo. Porém, como dito anteriormente, o
AGRN-CODR conseguiu encontrar redes com menos unidades de processamento que a busca
manual. O SCG se destaca pelo fato de ter conseguido um desempenho equivalente ao algo-
ritmo LM, mas mesmo assim não conseguiu ser superior à busca manual. Por fim, o algoritmo
QNA não obteve um desempenho satisfatório em termos de desempenho: comparado com a
busca manual, o QNA também ficou equivalente, mas não conseguiu melhorar ou reduzir a
quantidade de unidades de processamento como ocorreu nos casos da utilização do SCG e LM.

As comparações do método desenvolvido com a busca manual são importantes no sentido
de verificar a capacidade do método, porém são necessárias comparações com outros métodos
da literatura que também buscam automaticamente por redes quase-ótimas para o problema
Câncer. Na Tabela 5.4, são listados alguns métodos recentes da literatura que realizam a busca
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AGRN-CODR Busca manual
Alg. Partição Arquitetura Erro Arquitetura Erro

Treinamento Teste Classificação Treinamento Teste Classificação

B
P

1 12t 6.68 5.97 4.30 10t 23.23 23.14 34.38
2 8p 5.87 6.37 4.57 16t 23.53 23.56 34.57
3 6p 10p 7.20 7.38 4.58 18t 23.60 23.56 34.38
4 5p 6.97 6.69 4.00 24t 22.72 22.71 34.57
5 4p 8.06 6.47 3.15 10t 23.23 23.12 34.38
6 12t 9p 4.69 6.21 6.29 20t 23.42 23.50 34.57
7 12p 8t 4.82 4.52 4.58 18t 23.00 22.95 34.38
8 9p 6.44 7.10 4.00 12t 22.84 22.90 34.57
9 11p 7p 6.99 6.24 4.58 24t 23.25 23.18 34.38
10 11p 4p 4.87 5.25 5.43 16t 22.76 22.82 34.57

Média: 12.8 6.26 6.22 4.55 16.8 23.16 23.14 34.48
Desv.pad.: 6.12 1.15 0.84 0.85 5.09 0.32 0.31 0.10

L
M

1 1t 1.20 2.31 2.58 14t 1.92 2.40 2.29
2 1p 1l 1t 1.75 2.59 3.14 18t 1.47 2.75 3.71
3 4l 1.68 2.91 3.44 12t 1.47 2.87 3.72
4 2t 1t 2.13 2.17 2.57 8t 1.89 2.39 2.86
5 6t 1t 1.87 1.49 1.43 6t 2.73 1.73 2.01
6 1t 1l 1p 2.01 3.53 4.00 8t 1.59 3.76 5.43
7 2t 1t 2.57 2.30 2.87 8t 2.20 2.40 3.44
8 1l 2t 1.19 2.59 3.43 16t 1.30 2.74 3.14
9 2t 2l 2.49 2.34 3.15 4t 2.85 2.50 3.44
10 1p 1t 2p 1.61 2.92 3.43 20t 1.63 3.20 4.57

Média: 3.5 1.85 2.52 3.00 11.4 1.91 2.67 3.46
Desv.pad.: 1.5 0.47 0.54 0.70 5.42 0.54 0.54 1.01

SC
G

1 1t 2.90 2.97 2.58 20t 3.52 3.43 2.87
2 8t 3.09 3.59 4.57 24t 2.86 3.55 2.86
3 4t 2.46 3.42 4.01 14t 3.75 4.48 5.73
4 1t 3.22 2.84 2.29 6t 3.70 3.18 2.86
5 1p 4t 3.71 2.42 2.01 24t 4.51 2.65 2.29
6 1t 2.93 3.82 4.00 16t 3.26 4.47 4.86
7 6t 6l 3.72 3.11 2.58 8t 3.24 3.12 2.87
8 1t 1.91 3.17 4.00 12t 2.68 3.58 3.71
9 5l 3.56 2.74 2.87 18t 3.83 3.19 2.58
10 2t 5t 3.60 3.89 3.71 8t 3.48 3.83 3.71

Média: 4.5 3.11 3.20 3.26 15 3.48 3.55 3.43
Desv.pad.: 3.72 0.59 0.48 0.89 6.55 0.52 0.58 1.09

Q
N

A

1 3p 3t 7t 3.14 3.10 3.44 10t 3.63 3.25 2.87
2 10p 10l 2.86 3.32 3.71 12t 3.06 3.80 4.57
3 3t 2.55 3.32 3.44 10t 2.93 3.78 3.72
4 8t 5t 3.47 2.92 2.86 6t 3.47 3.00 2.29
5 7p 2t 3.89 2.49 2.58 6t 3.90 2.91 2.29
6 5t 10p 3.15 4.15 3.71 6t 3.29 4.57 4.57
7 8t 6t 3.67 3.21 2.58 6t 4.27 3.79 2.87
8 6p 6l 2.12 3.53 3.71 6t 2.40 3.60 3.14
9 5p 11t 3.65 2.82 2.87 6t 3.66 2.96 2.87
10 3t 2.89 3.38 2.86 6t 3.26 3.65 3.71

Média: 11.7 3.14 3.22 3.18 7.4 3.39 3.53 3.29
Desv.pad.: 5.35 0.55 0.45 0.47 2.32 0.53 0.51 0.83

Tabela 5.2 Relação de redes quase-ótimas encontradas com o método desenvolvido e com a simulação
da busca manual. Os resultados são agrupados por algoritmo de aprendizagem utilizado, com médias de
desempenho de erros e arquiteturas para o problema do Câncer.
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AGRN-CODR Busca manual
Algoritmos BP LM SCG QNA BP LM SCG QNA

BP – 11.22 ↓ 7.34 ↓ 8.66 ↓ � 30.00 ↑ 10.24 ↓ 6.57 ↓ 5.77 ↓
LM – – 5.59 ↑ 20.48 ↑ � 30.00 ↑ 3.69 � 26.41 ↑ 23.53 ↑
SCG – – – 0.93 � � 30.00 ↑ 4.26 � 1.69 � 4.74 �
QNA – – – – � 30.00 ↑ 19.11 ↓ 2.36 � 2.37 �

Tabela 5.3 Resultados do teste estatístico realizado entre o método desenvolvido e a simulação da busca
manual para cada algoritmo de aprendizagem, usando o erro de teste das redes quase-ótimas encontradas
por ambos os métodos para o problema do Câncer.

por redes para o problema do Câncer. São métodos evolucionários e não evolucionários, como
descrito no Capítulo 3. As comparações da Tabela 5.4 englobam tanto a média do erro de
teste como o desvio padrão, a quantidade máxima de épocas de treinamento, a quantidade de
unidades de processamento (nodos) e a quantidade de conexões. Vale ressaltar que todas essas
informações são médias, onde o valor médio de nodos é obtido com base na soma de todos os
nodos das redes encontradas com o algoritmo desenvolvido. A média das conexões segue o
critério de cálculo da complexidade da arquitetura empregado na Equação 4.1 que é utilizada
para o cálculo da aptidão dos indivíduos da PAF. Alguns métodos de busca não possuem a
informação do número épocas, pois os mesmos não utilizam os tradicionais algoritmos de
aprendizagem.

Os métodos da literatura mencionados neste trabalho utilizam outras formas de treinamento
para as RNAs que não são os tradicionais algoritmos de aprendizagem. Para tornar as compa-
rações mais justas, foram escolhidas as redes encontradas pelo AGRN-CODR usando o BP
e também o SCG, e da mesma forma para a busca manual. Dessa maneira, são realizadas
comparações com redes que utilizam um algoritmo de aprendizagem menos custoso com um
desempenho satisfatório e também redes com desempenhos melhores pelo adoção de um algo-
ritmo de segunda-ordem (SCG) não tão custoso computacionalmente como o LM. Com base
na adoção do BP para a busca de redes com o AGRN-CODR e também para a busca manual, a
comparação revela que os demais métodos conseguem obter redes superiores tanto em termos
de desempenho quanto em termos e estrutura. Por outro lado, quando adota-se o SCG, um algo-
ritmo não muito custoso computacionalmente, as redes encontradas com o AGRN-CODR são
similares àquelas encontradas com o MGNN. Para os demais métodos, COOPNN-Ensembles
e CNNDA, o método desenvolvido consegue redes com arquitetura menor (nodos e conexões)
treinadas em poucas épocas, porém não consegue obter um erro similar. Mesmo não apresen-
tando um desempenho geral significativamente melhor, o AGRN-CODR consegue se igualar a
alguns métodos (usando o SCG) e também consegue ser superior em relação à busca manual
usando o BP como algoritmo de aprendizagem.

Na Tabela 5.5 são apresentadas as melhores redes escolhidas dentre as quase-ótimas en-
contradas para o problema Câncer. Essas redes foram escolhidas devido a possuírem uma
arquitetura simples com poucas unidades, aliada a um desempenho satisfatório. Como pode
ser observado nos resultados da Tabela 5.2, existem redes com melhores desempenhos do que
as apresentadas a seguir, porém essas redes também possuem uma arquitetura um pouco mais
complexa. Dessa forma, tendo em mãos variados tipos de redes em termos de desempenho
e complexidade, a escolha da melhor rede para o problema em questão poderá ser definida
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Método Erro de teste Épocas Nodos Conexões
Busca manual-(BP) 23.14 0.31 5 16.8 184.8
AGRN-CODR-(BP) 6.22 0.84 5 12.8 140.8
Busca manual-(SCG) 3.55 0.58 5 15 165
AGRN-CODR-(SCG) 3.20 0.48 5 4.5 49.5
CNNDA [IM01] 1.15 0.56 451 3.5 35.8
COOPNN-Ensembles [GPHMOB05] 1.38 0.40 −− 5.89 58.30
MGNN [PHU05] 3.14 0.01 −− 10 77

Tabela 5.4 Comparação de desempenho do método desenvolvido com outros métodos recentes da lite-
ratura e também com a busca manual usando valores médios oriundos do trabalho com o problema do
Câncer

Algoritmo Arquitetura Erro de teste Erro de classificação
5e | 100e 5e | 100e

BP 4p 6.47 | 3.15 3.25 | 2.29
LM 1t 2.31 | 2.31 2.58 | 2.58
SCG 1p, 4t 2.42 | 2.26 2.01 | 1.72
QNA 3t 3.38 | 3.38 2.86 | 2.86

Tabela 5.5 Melhores redes quase-ótimas escolhidas dentre todos os resultados encontrados pelo método
desenvolvido, treinadas por até “e” épocas para problema do Câncer.

de acordo com as restrições do ambiente onde ela estará inserida. Sendo assim, quando não
há restrição de processamento computacional, uma rede com mais unidades e que use o LM
pode ser a escolhida, porém quando há restrições, uma rede com menos unidades e que use um
algoritmo de aprendizagem menos custoso, como o SCG, pode ser a melhor escolha.

Tendo em vista que as redes encontradas com o AGRN-CODR necessitam no máximo de
apenas cinco épocas de treinamento para obter os valores de erros reportados, na Tabela 5.5
são apresentados os valores obtidos com o AGRN-CODR e valores finais (separados por |)
dessas redes treinadas com até 100 épocas. O critério de parada do treinamento é baseado
no erro do conjunto de validação. Esse teste tem por objetivo verificar se as redes obtidas
(que incluem pesos iniciais, funções de ativação, arquitetura e parâmetros do algoritmo de
aprendizagem) com o método desenvolvido podem ter o seu desempenho melhorado com mais
épocas de treinamento ou não. Como pode ser observado, apenas as redes treinadas com o BP
e SCG apresentaram melhoras. As redes com os demais algoritmos continuaram estagnadas na
mesma faixa de erro. Esse fenômeno pode ser explicado pela necessidade tanto do BP quanto
do SCG de mais épocas de aprendizagem para encontrar melhores resultados, o que para o LM
e QNA não acontece, pois conseguem encontrar bons resultados em poucas épocas.

A busca por redes quase-ótimas para o problema do Câncer apresentou bons resultados de
um modo geral. A busca com o AGRN-CODR usando o BP como algoritmo de aprendizagem
merece destaque pelo fato de ter encontrado redes bem superiores em termos de desempenho e
estrutura em relação às redes encontradas com a simulação da busca manual. A busca automá-
tica por redes utilizando os demais algoritmos não conseguiu encontrar redes estatisticamente
melhores que a busca manual. Vale ressaltar que a busca manual é uma simulação do pro-
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cesso manual propriamente dito, ou seja, foi desenvolvido um sistema pseudo-automático de
busca que utiliza as mesmas informações relativas aos parâmetros de algoritmos de aprendiza-
gem, inicialização de pesos, funções de ativação e partição do conjunto de dados do problema.
Dessa forma, a simulação da busca manual é favorecida pela inserção dessas informações pre-
viamente conhecidas, o que não ocorre quando um usuário realiza uma busca por redes para um
dado problema, por exemplo. Um outro fator que explica a não obtenção de redes com desem-
penho superior às da busca manual é a adoção de algoritmos de aprendizagem que trabalham
com informações de ordens mais elevada, pois esses algoritmos não sofrem tanta influência da
variação dos demais parâmetros de RNAs, como acontece com o BP.

Com base nos testes estatísticos, a busca realizada com o AGRN-CODR foi superior em
relação à busca manual apenas quando utilizado o BP. Para os demais algoritmos, os resultados
são considerados similares. Mesmo não sendo superior em termos de desempenho das redes, o
AGRN-CODR conseguiu encontrar redes com estruturas mais simples do que as encontradas
com a busca manual, no caso da utilização do LM e SCG. Isso ilustra a capacidade do método
que prioriza as redes com estrutura simples e com desempenho satisfatório. No caso do QNA,
a busca por redes não foi bem sucedida devido ao método requer muitos nodos sendo contrário
ao critério de busca do AGRN-CODR, que prioriza redes simples.

O desempenho do método desenvolvido comparado com outros métodos da literatura mos-
trou uma certa similaridade quando é executada a busca por redes usando o SCG. Essas com-
parações devem ser realizadas com cuidado, já que os métodos utilizam diferentes formas para
a obtenção de redes quase-ótimas, porém adotam a mesma medida de erro. O método AGRN-
CODR não conseguiu se igualar a métodos recentes em termos de erro médio, mas obteve
quantidade média de nodos e conexões para o problema do Câncer próximas aos resultados
dos outros métodos. De modo geral, para o problema do Câncer, o método AGRN-CODR
apresentou resultados satisfatórios, conseguindo redes com poucos nodos sem haver perda de
performance. A diferença de desempenho de redes que usam o BP não é tão grande em relação
aos resultados dos algoritmos de segunda-ordem, como acontece na busca manual. Essa apro-
ximação de resultados também é devido à eficácia da busca executada pelo AGRN-CODR, que
compensa as deficiência do BP com as escolha dos melhores parâmetros de RNAs. A seguir
serão apresentados os resultados para o problema dos Vidros.

5.4.2 Resultados para o problema dos Vidros

As redes quase-ótimas encontradas para o problema dos Vidros são apresentadas na Tabela 5.6.
As redes com o BP conseguiram um melhor desempenho em termos de erro do que as obtidas
com a busca manual. Além das redes serem melhores em termos dos erros de treinamento, teste
e classificação, a quantidade média de nodos também é melhor, sendo a metade da quantidade
das redes encontradas com a busca manual. De certa forma, o erro de classificação, tanto das
redes encontradas automaticamente quanto das redes com a busca manual, é alto devido ao
domínio de problema em questão ser mais complexo que o problema do Câncer, por exemplo.
Por ser mais complexo, o problema dos Vidros exige normalmente redes com mais unidades
de processamento, mais épocas de treinamento e também um algoritmo de aprendizagem mais
elaborado, que trabalhe com informação de segunda-ordem para que melhores resultados pos-
sam ser obtidos. Mesmo apresentando uma média de nodos menor, as redes encontradas pelo



5.4 RESULTADOS OBTIDOS 71

AGRN-CODR com o BP conseguiram obter melhores resultados que as redes encontradas com
a busca manual, ilustrando a capacidade do método desenvolvido em encontrar redes (soluções)
simples com desempenho razoável para um problema mais complexo.

No caso das redes encontradas com o AGRN-CODR usando o LM, a performance obtida é
melhor em relação aos resultados obtidos com o BP. Por outro lado, as redes que usam o LM
obtiveram uma média de nodos pior que as encontradas com o BP. Mesmo assim, essa média
foi melhor em relação aos resultados da busca manual com o LM. A busca com o método
desenvolvido utilizando o LM conseguiu ser superior em termos de desempenho de erro e
nodos em relação à busca manual. Como dito anteriormente, o desempenho das redes treinadas
com o LM não sofre um grande impacto oriundo da variação dos parâmetros de RNAs, como
no caso do BP, mas essa variação pode ser dirigida de tal forma que resultados mais refinados
possam ser encontrados. Neste caso, os demais componentes de RNAs ajustados pelo método
desenvolvido, em conjunto com o LM, contribuíram para a obtenção de redes melhores que as
da busca manual, que também utiliza o mesmo algoritmo de aprendizagem. Perante os demais
resultados encontrados, as redes com o LM apresentaram os melhores desempenhos de erro,
porém possuem a maior quantidade média de nodos dentre os resultados encontrados com o
AGRN-CODR. Como pode ser observado, a média do erro de teste e classificação das redes
com o LM são melhores que as demais, apontando o LM como o algoritmo mais indicado para
o trabalho com o problema Vidros.

As redes encontradas com o SCG apresentam estruturas simples e com desempenho de erro
satisfatório. Perante os resultados da busca manual, o AGRN-CODR não conseguiu obter resul-
tados significativamente melhores em termos de erros, porém em termos de estrutura o método
desenvolvido conseguiu obter redes muito menores. Os resultados com o SCG são melhores
em termos de erro e estrutura se comparados aos encontrados com o BP. O mesmo acontece
com os resultados encontrados com o QNA, que obteve a menor média de nodos dentre os
resultados de todos os algoritmos. No que se refere ao desempenho de erro, os resultados com
o QNA não conseguiram ser melhores que os da busca manual, porém, assim como nos outros
casos, a média de nodos das redes é muito inferior à média das redes encontradas na busca
manual. Neste domínio de problema, os resultados com o SCG e QNA não conseguiram ser
significativamente superiores aos da busca manual em termos do desempenho do erro, o que é
devido à complexidade do problema, pois esses algoritmos ficam estacionados em regiões na
superfície de busca com erros similares. Dessa maneira, o algoritmo desenvolvido não conse-
gue obter melhores resultados em termos de erro, porém consegue obter redes mais compactas
que também conseguem chegar até essas regiões onde as redes mais complexas chegam, o que
não acontece no caso da busca manual.

O erro médio de classificação das redes encontradas com o AGRN-CODR é menor nos
casos de busca com algoritmos de ordem mais elevada. No caso do BP, o erro médio de clas-
sificação é muito superior aos demais, o que mostra que para o problema dos Vidros há a
necessidade de um algoritmo de aprendizagem de ordem mais elevada e redes com mais no-
dos para a obtenção de melhores resultados. Para verificar a significância estatística das redes
encontradas, na Tabela 5.7 são apresentados os valores do f -teste.

Os resultados dos testes estatísticos (Tabela 5.7) apontam que os resultados obtidos pelo
AGRN-CODR com o BP e LM são realmente superiores em relação aos resultados obtidos
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AGRN-CODR Busca manual
Alg. Partição Arquitetura Erro Arquitetura Erro

Treinamento Teste Classificação Treinamento Teste Classificação

B
P

1 2t 4l 12.81 12.79 64.15 24t 13.98 13.94 64.15
2 1t 3p 13.44 13.50 66.67 18t 14.08 14.12 67.59
3 1p 1l 12.59 12.49 66.98 24t 13.77 13.73 64.15
4 3t 1p 12.67 12.85 64.81 16t 13.82 13.87 67.59
5 4p 12l 12.73 12.61 65.09 8t 13.79 13.74 66.98
6 1l 2t 12.83 12.91 67.59 12t 14.06 14.10 67.59
7 4p 12.99 12.95 64.15 8t 13.82 13.80 65.09
8 1p 12.29 12.44 64.81 14t 14.00 14.06 64.81
9 5l 5p 12.47 12.35 64.15 6t 14.16 14.12 66.98
10 3t 3p 12.46 12.58 59.26 14t 13.86 13.92 64.81

Média: 5.60 12.73 12.75 64.77 11.7 13.93 13.94 65.97
Desv.pad.: 4.42 0.32 0.34 2.31 5.35 0.14 0.15 1.49

L
M

1 11p 6t 7.96 8.76 36.79 14t 8.02 9.63 43.40
2 3t 6p 7l 7.79 9.49 44.44 10t 7.74 9.96 47.22
3 12t 6.69 8.93 36.79 20t 7.95 9.18 37.74
4 12t 5t 6.70 9.27 36.11 24t 6.87 9.66 36.11
5 10p 4t 7.33 8.68 35.85 12t 7.67 9.42 39.62
6 8t 7.33 8.89 29.63 24t 8.40 9.71 43.52
7 5t 7.62 9.11 40.57 12t 8.45 9.35 40.57
8 5t 9p 5t 7.74 9.32 38.89 14t 7.33 9.44 41.67
9 7t 8.40 9.65 39.62 4t 8.53 9.77 50.94
10 5t 3l 8.51 9.72 45.37 12t 7.93 10.05 49.07

Média: 12.30 7.61 9.18 38.41 14.60 7.89 9.62 42.99
Desv.pad.: 4.99 0.62 0.37 4.54 6.32 0.52 0.27 4.86

SC
G

1 3p 3t 10.55 10.05 48.11 18t 10.38 10.28 55.66
2 5p 9.95 10.42 50.93 24t 10.49 10.48 53.70
3 12t 9.82 10.18 48.11 14t 10.21 10.40 53.77
4 2p 5l 10.53 10.26 53.70 24t 10.37 10.40 58.33
5 1l 10.39 10.25 46.23 18t 10.43 10.12 49.06
6 3p 10.27 10.31 50.00 24t 9.96 10.52 53.70
7 1p 2t 10.25 10.20 51.89 16t 10.26 10.17 51.89
8 9l 9.97 10.39 51.85 24t 10.06 10.43 54.63
9 1p 2p 10.59 10.41 54.72 10t 10.34 10.42 45.28
10 3t 9.92 10.43 47.22 18t 9.93 10.43 52.78

Média: 5.20 10.22 10.29 50.28 19 10.24 10.37 52.88
Desv.pad.: 3.36 0.29 0.13 2.83 4.92 0.20 0.13 3.59

Q
N

A

1 5p 10.18 10.06 49.06 18t 10.41 10.36 51.89
2 1p 4p 10.84 10.83 59.26 18t 10.48 10.60 54.63
3 2p 1l 10.25 10.46 44.34 8t 10.16 10.31 55.66
4 3p 3p 1l 10.73 10.45 54.63 18t 10.47 10.44 49.07
5 3t 11p 10.56 10.35 47.17 6t 10.49 10.19 50.00
6 1p 5t 10.62 10.91 57.41 18t 10.29 10.68 54.63
7 5p 10.17 10.33 45.28 8t 10.19 10.19 51.89
8 5p 10.08 10.57 56.48 6t 10.17 10.57 56.48
9 2p 2p 10.80 10.60 56.60 24t 10.34 10.55 58.49
10 3t 3p 10.50 10.78 48.15 2t 10.36 10.55 55.56

Média: 5.10 10.47 10.53 51.54 12.60 10.34 10.44 53.83
Desv.pad.: 1.20 0.28 0.26 5.58 7.36 0.13 0.17 3.00

Tabela 5.6 Relação de redes quase-ótimas encontradas com o método desenvolvido e com a simulação
da busca manual. Os resultados são agrupados por algoritmo de aprendizagem utilizado, com médias de
desempenho de erros e arquiteturas para o problema dos Vidros.
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com os mesmos algoritmos na busca manual. Por sua vez, está estatisticamente comprovado
que os resultados com o LM são superiores em relação a todos os demais algoritmos. Assim
como dito, os resultados dos algoritmos SCG e QNA realmente não são melhores que os da
busca manual, mas esses algoritmos produziram resultados equivalentes entre si para o pro-
blema dos Vidros. O fato da busca manual com o LM ser superior aos resultados da busca
automática com o SCG e QNA reforça a indicação do LM como o melhor algoritmo para o
trabalho no problema dos Vidros. A busca automática com o BP se mostrou superior à busca
manual, mas, diferentemente do problema do Câncer, o AGRN-CODR não conseguiu aproxi-
mar o desempenho das redes encontradas com o BP em relação aos resultados dos algoritmos
de ordem mais alta. Tal fenômeno ocorre devido à complexidade do problema com o qual
se trabalha, onde o BP não consegue obter soluções de treinamento satisfatórias com as redes
encontradas.

AGRN-CODR Busca manual
Algoritmos BP LM SCG QNA BP LM SCG QNA

BP – > 30.00 ↓ > 30.00 ↓ > 30.00 ↓ 13.73 ↑ > 30.00 ↓ > 30.00 ↓ > 30.00 ↓
LM – – > 30.00 ↑ > 30.00 ↑ � 30.00 ↑ 10.67 ↑ > 30.00 ↑ > 30.00 ↑
SCG – – – 1.93 � � 30.00 ↑ 17.03 ↓ 1.21 � 1.60 �
QNA – – – – � 30.00 ↑ 16.64 ↓ 1.53 � 0.89 �

Tabela 5.7 Resultados do teste estatístico realizado entre o método desenvolvido e a simulação da busca
manual para cada algoritmo de aprendizagem, usando o erro de teste das redes quase-ótimas encontradas
por ambos os métodos para o problema dos Vidros.

O desempenho do método desenvolvido perante outros existentes na literatura que também
trabalham com o problema dos Vidros é muito superior, levando em consideração o erro de
teste, como descrito na Tabela 5.8. Como já mencionado, os métodos da literatura utilizados
nas comparações realizam a obtenção das redes de maneiras diferentes da realizada pelo método
desenvolvido, logo essas comparações devem ser realizadas com cuidado, mas são apropriadas,
pois todos os métodos utilizam a mesma medida de erro. Considerando a busca com o AGRN-
CODR usando o BP, o resultado médio é superior a todos os métodos da literatura em termos
do erro de teste e quantidade média de nodos, mostrando a eficiência do método desenvolvido
perante os demais. A busca manual segue a mesma tendência da busca automática, mas é
preciso ressaltar que a simulação da busca manual utiliza informações pré-definidas oriundas e
utilizadas no AGRN-CODR, o que favorece o bom desempenho da mesma.

Levando em consideração a busca com o SCG, os resultados produzidos com o AGRN-
CODR conseguem ser ainda melhores que os demais em termos de erro e nodos. No caso do
GEPNET, o AGRN-CODR não consegue ser superior em termos do número de conexão, pois
o GEPNET trabalha com a poda constante das conexões da rede para obter redes melhores,
o que não acontece no AGRN-CODR, que trabalha com redes completamente conectadas. O
fator que leva os demais métodos da literatura a produzirem erros tão elevados em relação ao
AGRN-CODR está ligado à complexidade de solução do problema dos Vidros, que, como já
dito, exige algoritmos de treinamento mais elaborados. No caso dos métodos MOBNET, GEP-
NET e COOPNN-Ensembles, não há utilização de nenhum algoritmo de treinamento de RNAs
conhecido. Sendo assim, esses métodos não conseguem obter erros próximos aos encontrados
com o método desenvolvido.
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Método Erro de teste Épocas Nodos Conexões
Busca manual-(BP) 13.94 0.15 5 11.7 175.5
AGRN-CODR-(BP) 12.75 0.34 5 5.6 84
Busca manual-(SCG) 10.37 0.13 5 19 285
AGRN-CODR-(SCG) 10.29 0.13 5 5.20 78
MOBNET [GPHMMP02] 35.16 5.59 – 14.87 132.10
GEPNET [GPOBHM04] 35.16 5.04 – 6.33 63.37
COOPNN-Ensembles [GPHMOB05] 23.58 4.81 – 6.73 83.97

Tabela 5.8 Comparação de desempenho do método desenvolvido com outros métodos recentes da lite-
ratura e também com a busca manual usando valores médios oriundos do trabalho com o problema dos
Vidros

As melhores redes apresentadas na Tabela 5.9 para o problema dos Vidros foram escolhidas
de acordo com os mesmos critérios utilizados nos experimentos do Câncer. As redes possuem
uma estrutura simples com um desempenho satisfatório para o problema dos Vidros. Neste
caso, a rede com o melhor desempenho geral foi encontrada utilizando o LM como algoritmo
de aprendizagem. Experimentos com o objetivo de verificar o comportamentos dessas redes
com mais épocas de treinamento foram realizados e, como reportado na Tabela 5.9, nenhuma
rede conseguiu melhorar o seu desempenho, em alguns casos houve piora no resultado. Esse
comportamento também é fruto da complexidade de solução do problema em questão, que para
tal o AGRN-CODR já encontrou as redes com configuração e número de épocas adequados para
a obtenção de uma boa solução, sem a necessidade de mais treinamento.

Algoritmo Arquitetura Erro de teste Erro de classificação
5e | 100e 5e | 100e

BP 5l 5p 12.35 | 12.11 64.15 | 65.09
LM 8t 8.89 | 8.89 29.63 | 29.63
SCG 3t 10.43 | 10.59 47.22 | 53.70
QNA 2p 1l 10.46 | 10.37 44.34 | 47.17

Tabela 5.9 Melhores redes quase-ótimas escolhidas dentre todos os resultados encontrados pelo método
desenvolvido, treinadas por até “e” épocas para problema dos Vidros.

Os resultados encontrados com o AGRN-CODR para o problema dos Vidros, de modo ge-
ral, são bons. No caso dos resultados com o BP e LM, o método desenvolvido se destacou de
forma significativa e melhor que a busca manual, comprovando assim a eficiência do referido
método. A busca automática por redes com o BP gerou resultados satisfatórios em termos de
estrutura e erro de teste, porém o erro de classificação das redes são ruins se comparado a resul-
tados que utilizam algoritmo de aprendizagem de ordem mais elevada. Esse comportamento é
devido ao problema dos Vidros ser mais complexo e conseqüentemente exigir tais algoritmos.
Os resultados com o LM são os melhores em relação a todos os demais, inclusive considerando
o erro de classificação. A busca com o SCG e QNA não produziu resultados significativamente
melhores que a busca manual, porém houve uma redução significativa na quantidade média de
nodos em relação aos resultados da busca manual. O erro de classificação das redes encontra-
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das com o SCG e QNA são também elevados, o que caracteriza a dificuldade de se encontrar
soluções para o problema dos Vidros. Os testes estatísticos comprovaram o desempenho su-
perior dos resultados com o BP e LM e também a similaridades dos resultados com o SCG e
QNA em relação aos resultados da busca manual.

As comparações com outros métodos da literatura mostrou a superioridade do AGRN-
CODR com base no erro de teste e estruturas das redes encontradas. Essa superioridade é
expressiva até mesmo com a comparação dos resultados com o BP em relação aos demais
métodos. Com a utilização dos resultados do SCG, o método desenvolvido conseguiu obter
resultados ainda melhores em relação aos demais métodos. As redes escolhidas como as me-
lhores para o problema dos Vidros, com mais épocas de treinamento, não obtiveram melhoras
em seus desempenhos devido à complexidade do problema abordado. Portanto, para o pro-
blema dos Vidros, o método desenvolvido consegue encontrar redes com estruturas realmente
simples e com desempenhos satisfatórios. Quando não é possível conseguir uma melhora em
termos de desempenho, o AGRN-CODR consegue reduzir o número de nodos das redes sem
que haja uma perda de desempenho, caracterizando assim as redes quase-ótimas. Com base
nos experimentos, é possível afirmar que, para o problema dos Vidros, o algoritmo o LM é
o mais indicado para a obtenção de redes com melhores desempenhos. Para o problema em
questão, não é possível obter redes muito simples aliada a um desempenho satisfatória devido
à complexidade do problema. A seguir serão apresentados os resultados dos experimentos para
o problema do Coração.

5.4.3 Resultados para o problema do Coração

O método desenvolvido para o problema do Coração usando o BP encontrou redes com mais
nodos que aquelas encontradas para os domínios de problemas anteriores. Na Tabela 5.10 são
descritas as redes que, comparadas com os resultados da busca manual, possuem melhores
desempenhos de erros e também melhor quantidade média de nodos. A busca manual com o
BP encontrou redes com muitos nodos e desempenho inferior em termos de erros em relação
aos resultados da busca automática. Os resultados da busca automática com o BP são similares
aos resultados dos demais algoritmos de aprendizagem, porém o mesmo não acontece com os
resultados provenientes da busca manual. Essa equiparação de resultados foi possível devido
ao ajuste realizado nos parâmetros de RNAs pelo método desenvolvido. Normalmente não há
similaridades de desempenhos entre redes treinadas com o BP e redes treinadas com algoritmos
de ordem mais elevada, pois esses algoritmos trabalham com informações de segunda-ordem
justamente com o objetivo de superar os problemas apresentados pelo o BP. Dessa maneira, por
exemplo, as redes encontradas pelo AGRN-CODR com o BP podem ser utilizadas no lugar de
redes com o LM, pois o BP é menos custoso computacionalmente e o desempenho das redes
são similares às redes treinadas com o LM.

As redes encontradas com o LM não são significativamente superiores às redes da busca
manual, levando em consideração o erro de teste. Por outro lado, a busca com o LM conseguiu
produzir redes com menos nodos em média e também com uma média de erro de classificação
melhor que a da busca manual. Além disso, para o problema do Coração, as redes encontradas
com o LM não se destacam entre as demais (como no caso do problema dos Vidros e Cân-
cer), pois, para o problema em questão, os resultados do AGRN-CODR com algoritmos de
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aprendizagem de primeira e segunda-ordem são equivalentes. A busca automática com o SCG
conseguiu produzir redes com a menor quantidade média de nodos entre todos os resultados e
com um desempenho satisfatório. Os resultados do SCG também não foram superiores em re-
lação a busca manual analisando a performance do erro, porém a quantidade de nodos e o erro
de classificação são melhores. Dessa maneira, as redes encontradas com o SCG podem ser as
indicadas para o problema do Coração quando se busca por redes simples e com desempenho
satisfatório, levando ainda em consideração que o SCG não é um algoritmo com um alto custo
computacional. As redes encontradas com o BP também podem ser consideradas boas soluções
para o problema do Coração quando se busca por menos complexidade computacional, porém
possuem mais unidades de processamento para que se consiga melhores resultados, além disso
o BP, entre todos, é o menos custoso computacionalmente.

Os resultados encontrados com o QNA não foram significativamente melhores em relação
à busca manual, usando o erro médio de teste como parâmetro de comparação. Por outro
lado, observando o erro médio de classificação e a quantidade média de nodos, as redes com o
QNA conseguiram ser melhores que as da busca manual. Mesmo assim, as redes com o QNA
apresentam estruturas com muitas unidades de processamento, possuindo a maior média dentre
os resultados do AGRN-CODR. O propósito do método desenvolvido é encontrar redes simples
com performances de erro satisfatórias, porém para o problema Coração o AGRN-CODR não
conseguiu encontrar redes simples usando o QNA, mostrando que o referido algoritmo não
é o mais indicado para o trabalho no problema do Coração, quando se deseja redes simples.
Um aspecto importante dos resultados com o QNA é que o erro médio de classificação é o
melhor dentre os resultados do AGRN-CODR. Dessa forma, caso se deseje redes focadas no
desempenho e não no tamanho, os resultados do SCG podem ser os indicados para o problema
do Coração. De certa forma, para o problema do Coração foram encontrados variados tipos
de redes que podem ser realmente úteis para diferentes tipos de ambientes onde possam ser
inseridas respeitando as restrições/condições.

Os valores dos testes estatísticos descritos na Tabela 5.11 mostram que os resultados com
o BP são similares aos resultados do LM e SCG com o AGRN-CODR. Os resultados do BP
não são superiores aos do QNA, mas, em relação aos resultados da busca manual com o BP,
este consegue ser superior e similar aos resultados dos demais algoritmos. Essa comprovação
reforça o fato de que o método desenvolvido consegue, por meio da busca dos parâmetros de
RNAs, melhorar o desempenho final das redes, mesmo que utilizem um algoritmo de aprendiza-
gem mais simples. Os resultados com os outros algoritmos somente conseguiram ser superiores
ao resultado da busca manual com o BP e, em relação aos demais, tanto da busca manual quanto
do AGRN-CODR, os resultados são equivalentes. Vale ressaltar que os testes da Tabela 5.11
são realizados com base no erro de teste, porém, levando em consideração o erro médio de
classificação e a quantidade média de nodos, os resultados do método desenvolvido com o LM,
SCG e QNA foram superiores aos da busca manual, conseguindo redes mais simples e com
desempenho de classificação melhor.

As comparações entre o AGRN-CODR e outros da literatura que também trabalham com
o problema do Coração levam em consideração os valores médios das informações descritas
na Tabela 5.12. Em especial para o problema Coração, os métodos utilizados nas comparações
consideram apenas 13 dos 35 atributos da base de dados do problema do Coração. Dessa
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AGRN-CODR Busca manual
Alg. Partição Arquitetura Erro Arquitetura Erro

Treinamento Teste Classificação Treinamento Teste Classificação

B
P

1 3p 12.98 16.61 19.87 24t 24.65 24.78 45.70
2 9t 14.84 12.68 16.45 20t 24.68 24.51 46.05
3 6p 12p 14.46 14.11 18.54 24t 24.27 24.20 33.77
4 4p 12p 14.20 13.90 17.76 20t 24.45 24.47 46.05
5 9p 12p 15.34 13.13 16.56 24t 24.83 24.72 31.79
6 6p 12p 14.09 15.27 19.08 24t 24.83 24.99 46.05
7 8p 8t 12.78 14.04 19.21 20t 24.51 24.72 45.70
8 6p 8p 16.52 14.93 17.11 16t 24.94 24.86 46.05
9 6t 13.46 14.43 19.21 16t 24.31 24.46 45.70

10 10p 14.58 13.54 16.45 24t 24.72 24.70 46.05
Média: 12.10 14.33 14.26 18.02 21.20 24.62 24.64 43.29
Desv.pad.: 5.15 1.12 1.13 1.32 3.29 0.23 0.23 5.56

L
M

1 2t 1t 3.54 14.08 18.54 10t 5.08 14.83 19.21
2 6t 3p 6.80 10.41 14.47 24t 9.29 10.69 14.47
3 3l 3p 8.69 12.25 16.56 12t 9.24 12.51 17.22
4 1t 7.84 12.03 15.13 24t 5.69 13.00 17.76
5 1t 3p 1t 2.27 11.90 17.22 18t 7.15 13.35 18.54
6 1t 7.44 12.95 17.76 16t 7.61 14.18 18.42
7 1l 1p 1t 8.40 13.20 17.88 10t 8.51 13.67 19.21
8 5p 3l 5l 10.96 11.28 16.45 14t 4.87 13.22 16.45
9 8p 3t 5.43 13.03 18.54 18t 3.19 13.87 18.54

10 1t 1t 8.81 11.41 17.11 18t 4.20 12.08 17.76
Média: 5.40 7.02 12.25 16.97 16.4 6.48 13.14 17.76
Desv.pad.: 4.24 2.61 1.08 1.36 5.06 2.17 1.17 1.44

SC
G

1 2t 9.17 15.25 21.85 12t 9.80 15.47 24.50
2 6t 11t 13.75 9.68 11.18 24t 13.83 10.25 14.47
3 1t 11.96 12.79 21.19 24t 12.26 12.84 21.19
4 1p 11.44 11.87 13.16 10t 13.63 12.71 17.11
5 2p 12.66 11.76 14.57 10t 13.11 11.95 15.89
6 1p 11.30 13.49 16.45 10t 12.35 14.30 21.05
7 1p 11.33 14.23 21.85 12t 10.85 13.78 21.85
8 2t 13.07 12.02 15.79 18t 13.82 11.89 15.13
9 5p 5l 10p 10.96 13.62 19.21 14t 10.42 14.01 21.85

10 4p 12.13 11.53 16.45 24t 12.69 12.37 19.74
Média: 5.1 11.78 12.62 17.17 15.8 12.28 12.96 19.28
Desv.pad.: 7.16 1.27 1.59 3.74 6.14 1.46 1.48 3.40

Q
N

A

1 12p 7p 9.85 15.50 20.53 12t 10.06 15.53 23.84
2 7l 12p 14.00 10.31 13.82 20t 13.97 10.16 14.47
3 6p 12p 6p 12.65 11.97 18.54 24t 12.11 12.72 19.21
4 6t 6t 14.63 11.82 14.47 24t 13.48 12.63 15.13
5 4p 5p 12.16 11.42 13.91 12t 12.16 11.49 15.89
6 3t 5l 10.93 13.97 19.74 20t 11.27 14.35 18.42
7 4t 10.60 12.49 17.22 16t 11.06 13.77 19.87
8 4p 3t 14.30 11.86 15.13 16t 13.36 11.98 15.79
9 9p 8l 12.25 13.52 17.88 10t 10.79 14.10 20.53

10 7t 7p 14.67 12.07 16.45 24t 12.17 12.15 18.42
Média: 13.3 12.60 12.49 16.77 17.8 12.04 12.89 18.16
Desv.pad.: 6.4 1.76 1.47 2.42 5.37 1.27 1.57 2.90

Tabela 5.10 Relação de redes quase-ótimas encontradas com o método desenvolvido e com a simulação
da busca manual. Os resultados são agrupados por algoritmo de aprendizagem utilizado, com médias de
desempenho de erros e arquiteturas para o problema do Coração.
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AGRN-CODR Busca manual
Algoritmos BP LM SCG QNA BP LM SCG QNA

BP – 4.74 � 2.43 � 8.03 ↓ > 30.00 ↑ 3.55 � 2.34 � 2.33 �
LM – – 0.92 � 0.79 � > 30.00 ↑ 3.51 � 1.75 � 1.17 �
SCG – – – 1.12 � > 30.00 ↑ 0.96 � 1.99 � 1.15 �
QNA – – – – > 30.00 ↑ 2.04 � 2.37 � 1.96 �

Tabela 5.11 Resultados do teste estatístico realizado entre o método desenvolvido e a simulação da
busca manual para cada algoritmo de aprendizagem, usando o erro de teste das redes quase-ótimas
encontradas por ambos os métodos para o problema do Coração.

forma, as comparações devem ser feitas com cuidado, pois o AGRN-CODR considera todos os
atributos do problema e essa diferença pode causar comportamentos distintos nos parâmetros
utilizados como objetos de comparação. Mesmo utilizando uma base de dados maior em termos
de atributos, o método desenvolvido com o BP consegue se igualar ao método COVNET com
base no erro. A busca manual realizada com o AGRN-CODR, usando o BP, encontraram
redes em média mais complexas que as redes dos demais métodos, o que pode ser fruto de
uma maior quantidade de atributos do problema considerados pelos métodos. Considerando
os resultados da busca automática com o SCG, o método desenvolvido consegue ser superior
a todos os demais métodos em termos de erro. Com base na quantidade média de nodos, o
AGRN-CODR com o SCG não consegue ser superior apenas em relação ao COVNET. Em
termos do número médio de conexões, o método desenvolvido fica muito distante dos valores
dos demais métodos. Isso ocorre pois o AGRN-CODR trabalha com redes completamente
conectadas e ainda considera todos os 35 atributos do problema do Coração. No caso dos
demais métodos, há um trabalho de poda de conexões para a melhora do desempenho das redes
e também não são considerados todos os atributos do problema, o que contribui para a obtenção
de redes mais simples.

Método Erro de teste Épocas Nodos Conexões
Busca manual-(BP) 24.64 0.23 5 21.2 784.4
AGRN-CODR-(BP) 14.26 1.13 5 12.1 447.7
Busca manual (SCG) 12.96 1.48 5 15.8 584.6
AGRN-CODR-(SCG) 12.62 1.59 5 5.1 188.7
MOBNET [GPHMMP02] 13.63 2.78 – 11.40 64.63
GEPNET [GPOBHM04] 13.63 3.67 – 6.37 50.70
COVNET [GPHMMP03] 14.26 2.79 – 4.77 33.07
COOPNN-Ensembles [GPHMOB05] 12.79 2.09 – 7.28 90.31

Tabela 5.12 Comparação de desempenho do método desenvolvido com outros métodos recentes da
literatura e também com a busca manual usando valores médios oriundos do trabalho com o problema
do Coração

Para o problema do Coração, foram escolhidas as redes quase-ótimas que possuem arqui-
tetura simples aliada a um bom desempenho. As redes apresentadas na Tabela 5.13 foram
submetidas a um treinamento com mais épocas e a rede com o BP apresentou uma melhora
significativa na performance do erro de teste e classificação. As demais redes permaneceram
com os mesmos valores de erro e a rede com o QNA teve um desempenho pior. As redes da
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Tabela 5.13 são exemplos particulares de um conjunto maior de exemplos para o problema do
Coração. Dessa forma, essas redes não podem ser comparadas a outros resultados. Consi-
derando as melhores redes escolhidas dentre as quase-ótimas encontradas pelo AGRN-CODR
para o problema do Coração, a rede com o BP apresentou um melhor desempenho com mais
épocas de treinamento e também arquitetura similar à rede com o LM. Vale ressaltar que outras
redes descritas na Tabela 5.10 podem ser eleitas como melhores, dependendo das exigências
sobre a rede para o problema em questão.

Algoritmo Arquitetura Erro de teste Erro de classificação
5e | 100e 5e | 100e

BP 9t 12.68 | 10.58 16.45 | 13.16
LM 3l 3p 12.25 | 12.25 16.56 | 16.56
SCG 2p 11.76 | 11.76 14.57 | 14.57
QNA 4p 5p 11.42 | 11.72 13.91 | 16.56

Tabela 5.13 Melhores redes quase-ótimas escolhidas dentre todos os resultados encontrados pelo mé-
todo desenvolvido, treinadas por até “e” épocas para problema do Coração.

O método AGRN-CODR encontrou para o problema do Coração redes equivalentes em ter-
mos de performance de erro de teste que usam diferentes algoritmos de aprendizagem. Essa
equivalência foi possível devido à busca pelos componentes de RNAs de tal forma a produzirem
resultados similares, independente do algoritmo de aprendizado ser de primeira ou segunda-
ordem. As redes encontradas com o BP são superiores em relação às redes da busca manual
com o mesmo algoritmo. Além disso, o resultado médio do BP é equivalente aos demais al-
goritmos, fazendo com que redes com o BP possam também ser definidas/escolhidas como
melhores em relação aos demais. Os resultados com os algoritmos LM, SCG e QNA não con-
seguiram ser superiores aos da busca manual, porém levando em consideração outros aspectos
(tamanho das redes e erro de classificação), o método desenvolvido conseguiu obter melhores
resultados com esses algoritmos em relação à busca manual. As redes encontradas com o SCG
são as mais simples em termos de arquitetura, possuindo em média o menor número de unida-
des. As redes com o QNA são as mais complexas, porém apresentaram o melhor erro médio
de classificação em relação a todos os outros resultados. Os testes estatísticos comprovaram as
similaridades dos resultados dos algoritmos, merecendo destaque para as redes com o BP, que
sãos equivalentes às redes encontradas com o LM e SCG no AGRN-CODR.

As comparações com outros métodos mostram que o AGRN-CODR consegue ser superior,
mesmo utilizando a base de dados do problema com uma quantidade maior de atributos. Como
os demais métodos utilizam uma versão reduzida da base de dados do problema do Coração
e também a poda de conexões, a quantidade média de conexões é menor que a média obtida
pelo método desenvolvido. As redes escolhidas como as melhores dentre as quase-ótimas para
o problema do Coração possuem uma arquitetura simples. Somente a rede treinada com o
BP conseguiu melhoras com mais épocas de treinamento. De forma geral, o desempenho do
AGRN-CODR é o melhor dentre os experimentos realizados até agora. Isso é caracterizado
principalmente pelo fato dos resultados do BP serem equivalentes aos demais. Além disso, os
resultados com os algoritmos que usam informação de segunda-ordem conseguiram ser melho-
res em termos de estrutura e erro de classificação, comparados aos resultados da busca manual,
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mostrando um outro aspecto de eficiência do AGRN-CODR. A seguir serão apresentados os
resultados para o problema dos Cavalos.

5.4.4 Resultados para o problema dos Cavalos

O problema dos Cavalos é considerado um problema de difícil solução. Como pode ser obser-
vado nas redes da Tabela 5.14, os erros são elevados, principalmente os erros de classificação
de todas as redes. As redes encontradas com o AGRN-CODR usando o BP apresentam um
desempenho melhor que as redes da busca manual, tanto no sentido de erro médio de teste
quanto na quantidade média de nodos. No que diz respeito ao erro de classificação, as redes
encontradas automaticamente com o BP não conseguem ser significativamente melhores que
as da busca manual. As redes com o LM apresentam a menor média de nodos dentre todos os
resultados, porém o desempenho médio não é significativamente melhor que a busca manual.
Em termos do erro de classificação, as redes com o LM também não conseguem ser muito su-
periores. Vale ressaltar que a eficiência do AGRN-CODR neste caso está ligada ao fato de ter
encontrado redes muito mais simples que as redes da busca manual. Mesmo com redes simples,
o desempenho não é degradado, o que caracteriza a eficiência do método desenvolvido.

As redes com o SCG apresentam a segunda menor quantidade média de nodos, conseguindo
um erro médio de teste e de classificação melhor que as redes com o LM. Mesmo assim, o de-
sempenho médio de teste das redes com o SCG não é significativamente superior aos resultados
da busca manual. Levando em consideração o erro médio de classificação, as redes com o SCG
conseguem ser melhores que as redes da busca manual. Mesmo não apresentando um erro
médio de teste melhor, as redes encontradas pelo AGRN-CODR com o SCG são as melhores
em termos de tamanho e também em termos do erro médio de classificação em relação à busca
manual com o mesmo algoritmo e também em relação aos resultados com o BP e LM. Os
resultados com o QNA apresentaram a maior média de nodos e também não conseguiram ser
melhores que a busca manual com base no erro médio de teste. Mesmo apresentando a maior
média de nodos, os resultados com o QNA são os melhores dentre todos com base no erro
médio de classificação. Os resultados com o SCG são melhores que os da busca manual em
termos da quantidade média de nodos e também do erro médio de classificação.

A quantidade média de nodos dos resultados com o QNA é superior a todos os demais.
Isso mostra que o algoritmo trabalha melhor quando há uma maior quantidade de nodos e con-
seqüentemente conexões para ajuste. Mesmo utilizando algoritmos de aprendizagem que tra-
balham com informações de segunda-ordem, não se conseguiu obter melhoras significantes em
relação às redes com algoritmos mais simples. O erro médio de classificação para o problema
dos Cavalos é alto com base nos valores das redes da Tabela 5.14, o que mostra a dificuldade
de se encontrar soluções (redes) que tenham um desempenho satisfatório para o problema em
questão. Novamente o método desenvolvido não conseguiu ser melhor que a busca manual
utilizando todos os algoritmos de aprendizagem, mas, considerando o número de nodos e erro
de classificação, o AGRN-CODR consegue obter resultados significativamente melhores que a
busca manual, deixando clara a eficiência do mesmo.

Os resultados dos testes estatísticos para o problema dos Cavalos apresentados na Ta-
bela 5.15 apontam que os resultados com o LM são superiores apenas em relação aos resul-
tados da busca com o BP, manual e automática. Os resultados da busca automática com o BP
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AGRN-CODR Busca manual
Alg. Partição Arquitetura Erro Arquitetura Erro

Treinamento Teste Classificação Treinamento Teste Classificação

B
P

1 1p 7l 17.83 17.89 38.46 20t 20.21 20.19 38.46
2 1p 6t 16.87 16.87 37.91 20t 20.35 20.33 38.46
3 3p 3t 3l 17.92 17.85 38.46 24t 20.44 20.28 38.46
4 4l 17.12 17.67 38.46 20t 19.20 19.22 38.46
5 5p 7l 17.88 17.98 38.46 20t 19.92 19.86 38.46
6 1p 17.89 17.72 38.46 16t 19.34 19.39 38.46
7 4l 10l 18.18 18.11 38.46 24t 19.72 19.78 38.46
8 3p 6p 15.85 17.12 37.91 24t 19.09 19.16 38.46
9 6l 16.75 17.10 34.62 24t 19.08 19.16 38.46

10 2t 16.62 16.89 39.56 8t 19.79 19.78 38.46
Média: 7.2 17.29 17.52 38.08 20 19.71 19.72 38.46
Desv.pad.: 4.13 0.76 0.47 1.29 4.99 0.25 0.46 0.00

L
M

1 1p 1t 1l 11.77 15.38 36.81 8t 7.56 16.46 36.26
2 3p 3l 4.90 14.94 33.52 14t 6.22 15.30 35.71
3 3t 6.63 14.47 30.77 18t 6.46 15.67 34.07
4 1l 3p 8.29 15.57 35.71 20t 4.19 16.12 38.46
5 2p 2l 2t 6.12 16.26 39.01 6t 5.10 16.89 36.26
6 2t 2p 10.45 15.60 39.56 10t 6.04 16.08 37.36
7 5t 7.58 15.00 33.52 8t 6.43 14.86 36.81
8 4p 3t 6.55 15.97 38.46 6t 4.91 16.58 36.81
9 2t 2.72 15.46 38.46 16t 6.21 16.08 38.46

10 2t 5.43 14.78 36.26 8t 5.20 14.12 32.97
Média: 4.2 7.04 15.34 36.21 11.4 5.83 15.82 36.32
Desv.pad.: 1.75 2.64 0.55 2.86 5.17 0.93 0.85 1.74

SC
G

1 1p 13.94 15.89 38.46 16t 14.02 15.61 38.46
2 7t 13.36 14.49 34.62 20t 13.30 15.03 35.71
3 4p 5p 14.68 14.02 32.42 10t 14.00 14.58 32.42
4 1t 1t 12.54 15.57 38.46 6t 12.55 16.16 37.36
5 3t 7p 14.46 16.40 38.46 16t 11.20 16.60 42.31
6 2p 13.78 15.50 35.16 16t 12.89 15.53 35.71
7 1t 13.69 14.81 33.52 2t 14.81 15.23 34.62
8 1p 5p 12.86 16.22 37.36 18t 11.54 16.04 38.46
9 5p 11.80 15.81 37.36 8t 11.99 15.62 38.46

10 2p 1t 14.04 14.12 31.87 8t 13.25 14.65 35.71
Média: 4.6 13.52 15.28 35.77 12 12.96 15.51 36.92
Desv.pad.: 3.31 0.89 0.86 2.58 5.96 1.16 0.65 2.71

Q
N

A

1 4l 12p 14.20 15.86 34.07 8t 13.81 15.65 35.71
2 2t 3p 13.81 14.72 34.07 6t 13.28 14.94 35.71
3 6p 5l 14.69 14.83 33.52 12t 14.01 14.70 34.07
4 3p 2p 14.02 16.24 34.62 6t 12.12 16.15 36.26
5 3p 12.67 16.78 38.46 20t 10.93 16.85 39.01
6 1p 6l 15.66 15.05 34.62 8t 14.21 15.55 34.62
7 2p 13.33 15.03 31.87 18t 14.69 15.33 34.07
8 1p 5p 13.46 16.18 39.01 20t 12.62 16.14 38.46
9 12l 13.35 15.26 34.62 10t 11.91 15.72 38.46

10 2p 4t 14.01 14.40 31.87 24t 13.19 14.54 34.62
Média: 7.3 13.92 15.44 34.67 13.2 13.80 15.56 36.10
Desv.pad.: 4.37 0.83 0.78 2.38 6.68 1.18 0.71 1.90

Tabela 5.14 Relação de redes quase-ótimas encontradas com o método desenvolvido e com a simulação
da busca manual. Os resultados são agrupados por algoritmo de aprendizagem utilizado, com médias de
desempenho de erros e arquiteturas para o problema dos Cavalos.
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AGRN-CODR Busca manual
Algoritmos BP LM SCG QNA BP LM SCG QNA

BP – 8.30 ↓ 4.98 ↓ 4.99 ↓ 17.20 ↑ 3.16 � 5.79 ↓ 5.37 ↓
LM – – 0.56 � 0.92 � 21.42 ↑ 1.54 � 1.22 � 1.22 �
SCG – – – 1.26 � 11.09 ↑ 3.37 � 1.01 � 1.36 �
QNA – – – – 13.15 ↑ 1.04 � 0.82 � 1.18 �

Tabela 5.15 Resultados do teste estatístico realizado entre o método desenvolvido e a simulação da
busca manual para cada algoritmo de aprendizagem, usando o erro de teste das redes quase-ótimas
encontradas por ambos os métodos para o problema dos Cavalos.

Método Erro de teste Épocas Nodos Conexões
Busca manual (BP) 19.72 0.27 5 20 1220
AGRN-CODR-(BP) 17.52 0.47 5 7.2 439.2
Busca manual (SCG) 15.51 0.65 5 12 732
AGRN-CODR-(SCG) 15.28 0.86 5 4.6 280.6
COOPNN-Ensembles [GPHMOB05] 26.37 2.98 – 20.30 779.67

Tabela 5.16 Comparação de desempenho do método desenvolvido com outros métodos recentes da
literatura e também com a busca manual usando valores médios oriundos do trabalho com o problema
dos Cavalos.

são superiores em relação aos da busca manual com o BP e equivalentes aos resultados do
LM na busca manual. Novamente essa equiparação de desempenho mostra a capacidade do
método AGRN-CODR em encontrar redes com uma melhor organização de seus componentes
que compensa a utilização de algoritmos de aprendizagem computacionalmente mais custosos.
Os resultados com o SCG e QNA conseguiram ser superiores apenas em relação aos resultados
da busca manual com o BP. Em relação aos demais apresentam também equivalência. Vale
lembrar que o valor do f -teste que indica a diferença no resultado de dois algoritmos deve ser
maior que 4.74 e também que ↓, ↑ e � indicam respectivamente que os resultados do AGRN-
CODR são piores, melhores e similares aos resultados dos demais algoritmos provenientes da
busca automática e manual.

Na literatura não são encontrados muitos métodos que buscam automaticamente por re-
des para o problema dos Cavalos. Isso pode ser ocasionado pelo problema ser complexo e
conseqüentemente não ser fácil encontrar redes pequenas e com bom desempenho. Para com-
paração com o AGRN-CODR, foi encontrado apenas um método com um desempenho geral
inferior, o COOPNN-Ensembles. O desempenho médio do AGRN-CODR com o BP, descrito
na Tabela 5.16, é melhor que o método COOPNN-Ensembles considerando o erro médio. Além
disso, levando em consideração a quantidade de nodos e conexões, o AGRN-CODR com o BP
também consegue obter redes mais simples. Dessa forma, tanto os resultados com o BP quan-
tos os com o SCG são melhores comparados aos do método utilizado para comparação. Apesar
do desempenho da busca manual seguir o mesmo patamar da busca automática em termos de
erro, é preciso considerar que a quantidade média de nodos e conexões é melhor com o AGRN-
CODR. O método AGRN-CODR conseguiu obter melhores resultados que os demais métodos
para o problema dos Cavalos, comprovando a eficácia do AGRN-CODR para a busca de redes
simples e com desempenho satisfatório.
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As melhores redes dentre as quase-ótimas para o problema dos Cavalos são listadas na Ta-
bela 5.17. As redes possuem arquitetura simples e também foram treinadas com mais épocas
para a verificação do desempenho das mesmas. Como pode ser observado, apenas a rede com
o BP apresentou melhoras, as demais permaneceram com o mesmo valor de erro. As redes,
de forma geral, apresentam arquitetura simples aliada a um desempenho satisfatório, caracte-
rizando o objetivo do AGRN-CODR. Novamente é preciso mencionar que outras redes podem
ser definidas com melhores para o problema Cavalos, dependendo das exigências sobre a con-
figuração e comportamento da rede.

Algoritmo Arquitetura Erro de teste Erro de classificação
5e | 100e 5e | 100e

BP 6l 17.10 | 16.67 34.62 | 37.36
LM 3t 14.47 | 14.47 30.77 | 30.77
SCG 2p 1t 14.12 | 14.12 31.87 | 31.87
QNA 2p 15.03 | 15.03 31.87 | 31.87

Tabela 5.17 Melhores redes quase-ótimas escolhidas dentre todos os resultados encontrados pelo mé-
todo desenvolvido, treinadas por até “e” épocas para problema dos Cavalos.

As redes encontradas pelo AGRN-CODR para o problema dos Cavalos possuem em média
arquiteturas simples e com um bom desempenho. As redes encontradas com o BP são melho-
res que as da busca manual, considerando o erro médio de teste e classificação e também a
quantidade média de nodos. As redes com o LM são melhores que as da busca manual, consi-
derando a classificação e quantidade média de nodos, que é a menor dentre todos os resultados.
O desempenho das redes com o SCG não é significativamente melhor que o das redes da busca
manual, porém as redes são estruturalmente menores. Com o QNA as redes encontradas pos-
suem muitos nodos se comparados aos demais resultados, mas em relação à busca manual as
redes são melhores com base na quantidade média de nodos. Apesar de possuírem a maior
média de nodos, as redes com o QNA apresentaram o melhor erro médio de classificação, mos-
trando que o referido algoritmo não trabalha muito bem com redes muito pequenas. Os testes
estatísticos apontaram o desempenho superior das redes com o LM em relação à busca auto-
mática e manual com o BP, porém é equivalente aos demais resultados. A eficiência do método
desenvolvido garantiu a equivalência entre os resultados da busca automática com o BP e a
manual com o LM. Os resultados com o SCG e QNA não conseguiram ser estatisticamente
melhores que os da busca manual.

De modo geral, o AGRN-CODR consegue com o BP encontrar redes com estrutura e de-
sempenho melhores que a busca manual. No caso do uso dos demais algoritmos, o AGRN-
CODR não consegue resultados tão melhores em termos de erro de teste, mas consegue melho-
rar a estrutura e também o erro de classificação das redes comparadas às redes da busca manual.
Até então o método desenvolvido se mostra eficaz na busca de redes, independente do problema
a ser trabalhado, apresentando bons resultados, principalmente comparado a outros métodos re-
centes da literatura que também tratam da busca por redes quase-ótimas. A comparação com
outro método que trabalha com o problema dos Cavalos foi realizada e apontou uma grande
superioridade do AGRN-CODR, que conseguiu redes bem mais simples e com desempenho
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muito melhor. Apesar do AGRN-CODR não ter sido superior em relação a todos os resulta-
dos da busca manual (que é favorecida pela inserção de informações pré-definidas), o método
conseguiu se sobressair buscando redes não apenas focadas na performance do erro, mas tam-
bém na estrutura e poder de classificação, obtendo, assim, sucesso na sua busca. Com base no
erro de classificação, é possível visualizar o quão difícil é encontrar redes para o problema dos
Cavalos. De certa forma, o LM consegue obter um melhor desempenho de classificação para
o problema em questão, passando a ser o mais indicado. Porém, levando em consideração o
alto custo computacional do LM para o problema Cavalos, também podem ser utilizadas redes
treinadas com o SCG, que apresentam desempenho similar, arquitetura simples e menos custo
computacional. A seguir serão apresentados os resultados para o problema do Diabetes.

5.4.5 Resultados para o problema do Diabetes

Para o problema do Diabetes, as redes encontradas pelo AGRN-CODR possuem de forma ge-
ral pouco nodos, apresentando desempenhos superiores aos resultados da busca manual, como
descrito na Tabela 5.18. As redes com o BP encontradas pelo AGRN-CODR apresentam uma
quantidade média de nodos muito menor, o erro médio de treinamento e, principalmente, o de
teste, melhor que os apresentados pelas redes da busca manual. O erro médio de classificação
não foi significativamente melhor devido à dificuldade apresentada pelo problema do Diabe-
tes para se encontrar redes com melhores taxas de erro de classificação com um algoritmo de
aprendizagem de primeira-ordem. Mesmo assim, os resultados da busca automática com o BP
são superiores aos da busca manual, mas apresentam taxas de erros piores que todos os demais
algoritmos que trabalham com informação de ordem maior e conseqüentemente conseguem
encontrar melhores resultados para o problema do Diabetes. As redes com o LM não apre-
sentam melhores desempenhos em relação à busca manual com o mesmo algoritmo. Assim
como nos outros domínios de problema, as redes com o LM apresentam uma quantidade mé-
dia de nodos muito inferior à apresentada pelas redes da busca manual, mostram novamente a
capacidade do método desenvolvido em encontrar redes refinadas em termos de desempenho
e estrutura. Mesmo não conseguiindo ser significativamente superior aos resultados da busca
manual, as performances das redes com o LM são as melhores dentre os resultados com os
demais algoritmos por meio do AGRN-CODR.

Os resultados com o SCG apresentam redes com a menor média de nodos dentre todos
os resultados obtidos com o AGRN-CODR até agora. Apesar de apresentarem uma média
muito pequena, o desempenho das redes não é pior, mas, sim, melhor que os resultados da
busca manual considerando todos os erros. Mesmo sendo melhor que a busca manual, os
resultados com o SCG não conseguem ser superiores aos demais, considerando o erro. Porém
considerando a quantidade média de nodos, os resultados são superiores. As redes com o QNA
apresentam a maior média de nodos em relação aos demais resultados com o AGRN-CODR,
porém essa média ainda é melhor que a da busca manual, que para o problema do Diabetes não
apresenta resultados similares em termos de erro aos resultados do AGRN-CODR com o QNA.
Dentre todos os experimentos com o AGRN-CODR, apenas para o problema do Diabetes os
resultados com o QNA conseguiram ser melhores que o da busca manual. Isso ocorre devido à
dificuldade da solução do problema do Diabetes, que para o qual, a busca manual não conseguiu
obter sucesso da mesma forma que a busca automática.
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De forma geral, as redes encontradas manualmente para o problema Diabetes apresentam
uma quantidade média de nodos maior que os resultados da busca automática. Esse compor-
tamento se repetiu para todos os domínios de problemas considerados nos experimentos. Em
especial para o problema do Diabetes, o AGRN-CODR conseguiu obter a menor média de no-
dos dentre todos os resultados. O método conseguiu encontrar redes simples, de modo que o
desempenho das mesmas não fossem prejudicados por tal simplificação. Outro aspecto impor-
tante nas redes encontradas pelo AGRN-CODR para o problema do Diabetes é que há pouca
utilização da FSL como função de ativação, considerada mais custosa e complexa. Grande
parte das redes utilizam a FL, que insere uma linearidade em redes não-lineares, explorando
assim a eficácia dessas duas vertentes de redes para a solução do problema em questão. Os tes-
tes estatísticos apresentados a seguir revelam realmente as similaridades ou não dos resultados
do AGRN-CODR entre si e entre os resultados da busca manual.

Os resultados dos testes estatísticos apontam que as redes com o BP são realmente melhores
que as redes da busca manual, como descrito na Tabela 5.19. Em relação aos demais resultados,
as redes com o BP apresentam desempenho inferior. O desempenho das redes com o LM
é similar ao das redes na busca manual com o mesmo algoritmo e também similar ao das
redes com o SCG na busca automática. Comparados aos demais, os resultados com o LM
são melhores. O desempenho das redes com o SCG são similares ao das redes com o QNA
e também ao da busca manual com o mesmo algoritmo. Para o problema do Diabetes, os
resultados com o QNA conseguiram ser significativamente melhores que os resultados da busca
manual com o SCG e principalmente com o QNA. Dessa forma, somente os resultados do BP e
QNA com o AGRN-CODR conseguiram ser melhores que os respectivos na busca manual. Os
demais são similares em termos de erro de teste, mas, analisando o aspecto da complexidade
das redes, o AGRN-CODR consegue ser muito superior à busca manual.

A comparação do desempenho do AGRN-CODR para o problema do Diabetes com outros
métodos da literatura é mais ampla devido ao problema em questão ser largamente utilizado
em experimentos para a busca de redes quase-ótimas. Os métodos listados na Tabela 5.20 tem
a característica comum de realizar a poda de conexões e nodos nas redes para a obtenção de
resultados mais refinados. Somente o CNNDA utiliza o tradicional método de treinamento de
redes aliado à poda, os demais métodos treinam as redes de acordo com a evolução e poda
das mesmas. Os resultados obtidos pelo AGRN-CODR com o BP são melhores em termos de
erro, nodos e conexões em relação ao COOPNN-Ensembles. Em relação aos demais métodos,
o desempenho é pior em considerando o erro, mas analisando a quantidade média de nodos
e conexões, o AGRN-CODR com o BP consegue obter redes estruturalmente similares aos
demais. Esse mesmo desempenho não ocorre com a busca manual.

Utilizando os resultados do SCG, o AGRN-CODR consegue ser superior a todos os demais
com base no erro de teste. Estruturalmente, as redes do AGRN-CODR são similares às do
método GEPNET e melhores que as obtidas por todos os demais métodos. Para o problema
do Diabetes, o método desenvolvido conseguiu obter os melhores resultados dentre todos os
métodos comparados em termos de estrutura simples aliada a uma boa performance de erro de
teste. Isso comprova o bom desempenho do método desenvolvido no emprego para a busca
de redes quase-ótimas para uma problema mais complexo. A busca manual com base no erro
médio de teste conseguiu resultados similares ao AGRN-CODR, porém, considerando a estru-
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AGRN-CODR Busca manual
Alg. Partição Arquitetura Erro Arquitetura Erro

Treinamento Teste Classificação Treinamento Teste Classificação

B
P

1 12p 10p 18.32 19.51 32.55 12t 24.36 24.34 34.90
2 3p 21.24 20.67 32.03 20t 23.65 23.65 34.90
3 5p 7t 21.73 21.84 34.90 16t 24.18 24.16 34.90
4 1p 4p 22.06 21.88 34.90 24t 23.91 23.90 34.90
5 1p 21.82 21.78 34.90 8t 23.72 23.70 34.90
6 1p 20.99 21.70 34.64 10t 23.77 23.77 34.90
7 5p 20.64 21.10 33.07 10t 23.67 23.65 34.90
8 1t 21.47 21.02 34.64 18t 23.69 23.68 34.90
9 5t 20.91 20.66 33.33 20t 24.51 24.51 34.90

10 6t 21.03 21.37 35.16 16t 24.23 24.22 34.90
Média: 6.1 21.02 21.15 34.01 15.4 23.97 23.96 34.90
Desv.pad.: 6.49 1.05 0.74 1.15 5.25 0.32 0.32 0.00

L
M

1 1p 1t 1l 14.35 15.99 23.44 10t 12.32 16.59 24.48
2 5p 3t 5p 14.43 15.33 22.92 12t 14.34 15.51 23.18
3 4t 3t 13.46 16.46 23.96 10t 13.95 16.57 24.22
4 3l 15.41 14.92 20.31 16t 15.15 15.09 20.57
5 3t 3p 14.07 16.41 25.00 24t 13.99 16.40 25.78
6 2t 2p 2l 14.72 15.70 21.88 10t 14.53 16.18 22.14
7 2p 2t 15.67 15.20 22.40 14t 15.01 14.99 21.09
8 2t 1p 14.93 15.90 23.18 14t 14.90 16.28 22.66
9 4t 14.53 16.52 26.82 24t 14.56 16.72 25.78

10 3l 13.17 16.76 22.92 16t 12.13 16.95 25.00
Média: 5.2 14.47 15.92 23.28 15 14.09 16.13 23.49
Desv.pad.: 3.12 0.78 0.63 1.76 5.27 1.06 0.69 1.86

SC
G

1 2t 15.89 17.35 26.04 10t 19.23 19.91 32.55
2 1p 16.01 16.48 24.48 18t 18.25 17.82 26.04
3 1p 14.86 17.20 23.70 14t 18.25 19.07 29.95
4 1t 17.22 15.86 21.61 12t 18.98 17.75 24.74
5 1t 18.04 18.67 24.22 20t 17.53 18.87 29.17
6 1t 16.09 16.45 23.18 4t 18.03 18.27 28.65
7 1p 2t 16.97 15.89 21.35 20t 17.62 18.38 30.99
8 2p 15.98 16.70 25.26 10t 18.15 17.62 26.30
9 1p 15.83 16.85 24.74 12t 18.46 19.15 29.43

10 7t 16.12 17.56 23.96 4t 16.75 18.25 28.91
Média: 2 16.30 16.90 23.85 12.4 18.13 18.51 28.67
Desv.pad.: 1.89 0.88 0.84 1.49 5.8 0.72 0.73 2.38

Q
N

A

1 5p 5p 17.76 18.26 27.60 16t 16.80 18.58 30.99
2 4p 16.22 16.59 23.70 16t 17.13 17.45 26.56
3 6t 3p 15.58 17.28 27.34 24t 16.88 18.39 30.21
4 12p 17.61 16.08 21.09 18t 18.58 17.50 26.82
5 1p 5p 16.03 17.39 26.56 24t 17.17 18.73 30.99
6 9p 16.91 16.96 26.30 20t 17.72 18.44 28.65
7 11p 3p 16.79 16.30 23.96 24t 17.25 18.08 28.65
8 2p 6p 17.18 17.03 25.52 18t 19.10 18.44 30.99
9 3p 16.12 17.45 26.82 24t 17.79 19.11 31.77

10 2l 16.16 17.51 25.78 24t 17.48 19.31 27.60
Média: 7.8 16.64 17.79 25.47 20.8 17.59 18.40 29.32
Desv.pad.: 3.97 0.73 0.64 2.01 3.55 0.74 0.60 1.91

Tabela 5.18 Relação de redes quase-ótimas encontradas com o método desenvolvido e com a simulação
da busca manual. Os resultados são agrupados por algoritmo de aprendizagem utilizado, com médias de
desempenho de erros e arquiteturas para o problema do Diabetes.
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AGRN-CODR Busca manual
Algoritmos BP LM SCG QNA BP LM SCG QNA

BP – > 30.00 ↓ 16.85 ↓ 16.61 ↓ 18.95 ↑ 27.85 ↓ 5.35 ↓ 12.82 ↓
LM – – 4.67 � 12.20 ↑ � 30.00 ↑ 1.21 � 12.87 ↑ > 30.00 ↑
SCG – – – 0.80 � > 30.00 ↑ 2.01 � 3.44 � 5.95 ↑
QNA – – – – > 30.00 ↑ 12.49 ↓ 6.62 ↑ > 30.00 ↑

Tabela 5.19 Resultados do teste estatístico realizado entre o método desenvolvido e a simulação da
busca manual para cada algoritmo de aprendizagem, usando o erro de teste das redes quase-ótimas
encontradas por ambos os métodos para o problema do Diabetes.

tura média das redes, a busca manual obteve resultado piores, reforçando assim a eficácia do
método desenvolvido na busca de redes estruturalmente simples.

Uma comparação adicional pode ser realizada entre o método AGRN-CODR e o desenvol-
vido por Ludermir et al. [LYZ06], rotulado como “WGTandARCH”. Para o método WGTan-
dARCH não foi encontrada a informação sobre o erro de teste, na Tabela 5.20, foi adicionado
então o erro de classificação (∗) do mesmo. Esse método, como descrito anteriormente, segue
a abordagem não-evolucionária, unindo as vantagens de várias técnicas de otimização global.
De acordo com os resultados reportados, o WGTandARCH consegue encontrar redes simples,
com poucas conexões e nodos e com alto desempenho de classificação. Mesmo assim, as re-
des encontradas com o método AGRN-CODR usando o SCG são melhores que as redes do
método WGTandARCH, tanto em termos de arquitetura como em termos de erro médio de
classificação. Porém, usando o algoritmo BP, as redes encontradas com o AGRN-CODR não
são melhores que as redes encontradas com WGTandARCH. Essa comparação é importante
por se tratar de métodos que seguem diferentes abordagem de busca, e também em mostrar a
eficiência do método desenvolvido perante outros métodos.

Utilizando o mesmo conjunto de técnicas de otimização do WGTandARCH, com a adição
de AGs, no intuito de tentar obter resultados ainda melhores, o GaTSa [ZL06] consegue obter
resultados com um alto desempenho e baixa complexidade. Os resultados do GaTSa para o
problema do Diabetes foram os melhores dentre todos os métodos relacionados, comparando a
quantidade de nodos e conexões. Como não foi reportado o erro de teste do método, na Tabela
5.20 foi informado o erro de classificação disponível. Considerando o erro médio de classifica-
ção, o AGRN-CODR conseguiu obter resultados melhores somente com a utilização de algo-
ritmos de ordem mais elevada. Os resultados com a utilização do BP pelo AGRN-CODR não
são melhores que os resultados obtidos com o GaTSa. Novamente, a comparação com métodos
que possuem o mesmo propósito, mas utilizam diferentes técnicas para a busca por RNAs, é
válida e necessária para que se possa ter uma melhor visão da dimensão do desempenho do
método AGRN-CODR aqui proposto e desenvolvido.

Dentre as redes quase-ótimas da Tabela 5.18 encontradas para o problema do Diabetes,
foram escolhidas as melhores com arquitetura simples e um desempenho satisfatório, apresen-
tadas na Tabela 5.21. Assim como nos experimentos com outros domínios de problemas, as
redes foram submetidas a um treinamento com mais épocas para verificar se haveria melhoras
ou não no desempenho das mesmas. Somente as redes com o BP e QNA conseguiram melhorar
o seu desempenho. As demais permaneceram com a mesma taxa de erro, não houve degradação
do resultado obtido com o AGRN-CODR. Os desempenhos apresentados pelo AGRN-CODR
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Método Erro de teste Épocas Nodos Conexões
Busca manual (BP) 23.96 0.32 5 15.4 154
AGRN-CODR-(BP) 21.15 0.74 5 6.1 61
Busca manual (SCG) 18.51 0.73 5 12.4 124
AGRN-CODR-(SCG) 16.90 0.84 5 2 20
MOBNET [GPHMMP02] 19.84 1.76 – 6.17 29.43
GEPNET [GPOBHM04] 19.27 1.21 – 1.50 15.37
COVNET [GPHMMP03] 19.90 2.20 – 4.57 24.60
COOPNN-Ensembles [GPHMOB05] 21.35 0.92 – 7.9 76.32
CNNDA [IM01] 19.91 2.08 261 4.3 40.4
WGTandARCH [LYZ06] 25.87∗ – 6.39 25.50
GaTSa [ZL06] 27.06∗ – 1.20 9.09

Tabela 5.20 Comparação de desempenho do método desenvolvido com outros métodos recentes da
literatura e também com a busca manual usando valores médios oriundos do trabalho com o problema
do Diabetes.

e com mais épocas de treinamento são separados por |. O fato das redes com o LM e SCG não
conseguirem melhoras com mais épocas de treinamento pode estar relacionado às redes pos-
suírem poucos nodos e, conseqüentemente, poucos pesos para serem ajustados com algoritmos
que já conseguem bons resultados em poucas épocas de treinamento. Mesmo com melhoras no
erro, as redes com o BP e QNA não conseguiram superar os desempenhos das redes com o LM
e SCG.

Algoritmo Arquitetura Erro de teste Erro de classificação
5e | 100e 5e | 100e

BP 3p 20.67 | 17.62 32.03 | 26.04
LM 3l 14.92 | 14.86 20.31 | 20.31
SCG 1p 2t 15.89 | 15.84 21.35 | 21.35
QNA 4p 16.59 | 16.37 23.70 | 21.87

Tabela 5.21 Melhores redes quase-ótimas escolhidas dentre todos os resultados encontrados pelo mé-
todo desenvolvido, treinadas por até “e” épocas para problema do Diabetes.

O AGRN-CODR para o problema do Diabetes conseguiu obter redes estruturalmente muito
simples e com desempenho satisfatório. As redes com o BP conseguiram ser melhores em
termos de erro e estrutura se comparadas às da busca manual. Os resultados com o LM e
SCG não conseguiram ser melhores em termos de erro em relação aos da busca manual, mas,
levando em consideração a quantidade média de nodos o AGRN-CODR conseguiu resultados
muito melhores. Em especial as redes com o SCG apresentaram a menor média dentre todos
os resultados do AGRN-CODR e também da busca manual. As redes com o QNA novamente
apresentaram a maior média de nodos, porém as redes são melhores em termos de erro e nodos
em relação às da busca manual. Comparando os resultados do método desenvolvido com outros
métodos da literatura, o AGRN-CODR conseguiu ser superior a todos os demais considerando
a busca por redes com estrutura simples e com boa performance de erro.
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Os bons resultados do método desenvolvido para o problema do Diabetes mostram a sua
eficácia tanto em relação à busca manual como em relação a outros métodos que possuem
formas mais complexas para a obtenção de redes. Vale ressaltar que tanto o AGRN-CODR
como todos os demais métodos utilizados nas comparações adotam técnicas de amostragem
dos dados do problema para assim conseguir resultados melhores e mais confiáveis. Um outro
aspecto importante é que, mesmo não utilizando a poda de conexões, o método desenvolvido
conseguiu ser superior aos demais métodos da literatura que implementam a poda de conexões
e nodos para a obtenção de redes simples com bom desempenho. Algumas redes escolhidas
como melhores para o problema Diabetes conseguiram melhoras de desempenho com mais
épocas de treinamento, outras pela pequena quantidade de nodos, conexões e por utilizarem
um algoritmo de ordem mais elevada, não conseguiram melhoras no desempenho. Como um
todo, para o problema do Diabetes o AGRN-CODR conseguiu obter redes simples e com bom
desempenho, comprovando a eficácia do método na busca de redes para o problema em questão.
Considerando o erro de classificação das redes encontradas pelo AGRN-CODR, as redes com
o algoritmo LM novamente apresentam os melhores resultados, porém o fato das redes com o
SCG serem menores estruturalmente torna-o mais indicado para o problema Diabetes.

5.5 Tempo de processamento

Os métodos de busca por RNAs quase-ótimas encontrados na literatura e utilizados nas compa-
rações com o método AGRN-CODR não apresentam em seu material de referência descrições
e análises sobre o tempo processamento. Por esse motivo, não foi possível a comparação di-
reta com o demais métodos. Como já dito anteriormente, os métodos que seguem a abordagem
evolucionária para a busca por redes neurais normalmente apresentam um alto tempo de proces-
samento para encontrar boas soluções. Não diferente disso, o método desenvolvido apresentou
um alto consumo de tempo para a realização das buscas. Na Tabela 5.22 estão discriminadas
as médias de tempo em horas de processamento para cada um dos problemas e também para
cada tipo de algoritmo de aprendizado utilizado na busca. Todos os valores da Tabela 5.22 são
médias das execuções realizadas em cada um dos dez folds de cada problema, além disso são
apresentados os valores médios totais.

O tempo médio de processamento de uma busca, em um fold do conjunto de dados do
problema do Câncer usando o algoritmo BP, é de 26.10 horas médias, o menor tempo dentre
todos os algoritmos para o problema em questão. Isso pode ser explicado pela simplicidade
do algoritmo BP no que diz respeito à realização de cálculos para a atualização dos pesos de
uma rede. Os demais algoritmos necessitam de cálculos mais complexos, que envolvem, por
exemplo, inversão de matriz, o que acarreta um alto custo computacional e conseqüentemente
um alto tempo de processamento. Para os problemas dos Vidros e Cavalos, a busca utilizando
o QNA foi realizada em menor tempo que os demais, porém com pouca diferença em relação
à busca com o BP. Uma explicação para isso é o fato do QNA trabalhar com um mecanismo
de busca em linha, que para problemas pequenos funciona bem, conseguindo identificar rapi-
damente se há condições de prosseguir na busca por uma boa solução ou não. Novamente para
estes problemas a busca com o LM foi a que apresentou o maior tempo de processamento. Em
especial para o problema dos Cavalos, a busca com o LM necessitou do dobro do tempo que
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com outros algoritmos. Isso pode ser explicado pela grande quantidade de atributos do pro-
blema em questão, que, aliado aos complexos cálculos do LM, acabam necessitando de mais
tempo e memória para que sejam executados com sucesso. Por fim, a busca por redes para
os problemas do Coração e do Diabetes foi realizada em menor tempo com o algoritmo BP.
Novamente, as buscas com os algoritmos que utilizam informações de segunda-ordem foram
as que mais necessitam de tempo, particularmente a busca com o SCG e LM.

O tempo médio de busca por redes em um fold do conjunto de dados de cada problema é
apresentado na última coluna da Tabela 5.22. Algo que merece destaque é que, para aqueles
problemas com muitos atributos de entrada, como Coração e Cavalos, o método necessitou
de mais tempo para realizar a busca. Isso foi ocasionado principalmente pela utilização de
métodos baseados em informações de segunda-ordem que realizam complexos cálculos, mas
que conseguem compensar isso com a obtenção de bons resultados. O tempo médio total da
busca realizada com cada algoritmo, apresentado na última linha da tabela em questão, mostra
que com o algoritmo LM o método desenvolvido necessitou de muito mais tempo que com os
demais algoritmos. Isso é devido às peculiaridades do referido algoritmo já mencionadas.

Domínios Algoritmos de Aprendizagem Tempo médio
de Problemas BP LM SCG QNA
Câncer 26.10 30.77 36.15 27.86 30.22
Vidros 27.68 32.38 29.96 27.53 29.39
Coração 26.44 38.51 46.20 26.58 34.43
Cavalos 28.57 80.44 39.12 28.35 44.12
Diabetes 26.84 30.90 34.72 27.55 30.00
Média geral 27.13 42.60 37.23 27.58 33.63

Tabela 5.22 Discriminação do tempo médio em horas de processamento para a realização da busca por
redes quase-ótimas, por algoritmo de aprendizagem e por domínio de problema.

O alto tempo de processamento que o método AGRN-CODR necessita para a realização
das buscas é evidente. Sem dúvida, este é o maior problema do método AGRN-CODR, mesmo
levando em consideração seus bons resultados/redes encontrados. Mesmo assim, fica ainda
uma necessidade de comparação com outros métodos, inclusive com alguns mais complexos
que o apresentado aqui. Um bom exemplo é o método desenvolvido por García-Pedrajas et
al. [GPHMOB05], que também segue a abordagem evolucionária. Porém, muitos autores de
trabalhos nessa linha não se preocupam em apresentar sua análise de tempo, o que dificulta a
comparação com o método AGRN-CODR.

Tendo em vista o alto tempo de processamento do método AGRN-CODR para a realiza-
ção de buscas evolucionárias por RNAs quase-ótimas, algumas justificativas/explicações foram
buscadas para tal comportamento. O ponto principal que contribui para um alto tempo de
processamento é devido à implementação ser toda realizada em scripts Matlab [Mat07], que
requerer muita memória e processamentos adicionais que não são relacionados diretamente
à execução do método AGRN-CODR. Uma solução para isso é a implementação de todo o
método em uma linguagem de programação, como C, onde possivelmente haveria uma redu-
ção do tempo de processamento. Um outro ponto que também contribui para o alto tempo de
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processamento é a utilização de métodos de que usam informações de segunda-ordem e neces-
sitam de mais tempo e memória para a realização de seus cálculos. Uma solução para isso é
re-implementar o método e fazê-lo trabalhar apenas com um método de primeira-ordem, como
o BP, e com outro método que use informação de segunda-ordem, como o SCG. Por fim, a
estrutura de dados e a execução das buscas também contribuem para um alto tempo de pro-
cessamento, tendo em vista a existência de um conjunto de loops aninhados. Para melhorar
isso seria necessário repensar a forma de funcionamento do método AGRN-CODR e encontrar
soluções alternativas para contornar essa alta complexidade e tempo de processamento.

5.6 Comentários Finais

A utilização de cinco domínios de problemas nos experimentos possibilitou a obtenção de uma
visão mais ampla da eficiência do AGRN-CODR, devido aos problemas possuírem diferentes
características, como número de atributos e classes. De acordo com os resultados, para o
problema do Câncer é mais fácil encontrar redes simples com desempenho aceitável do que
para os problemas Vidros e Cavalos, por exemplo. Os demais problemas também apresentaram
dificuldades para a obtenção de soluções, porém com a busca automática foi possível encontrar
soluções satisfatórias em termos de performances de erro e estrutura. A escolha dos cinco
domínios de problemas para a execução dos experimentos foi motivada pela necessidade de
um avaliação mais ampla e diversificada do método desenvolvido, perante a busca manual
e métodos recentes da literatura que também trabalham com esses problemas na busca por
redes quase-ótimas. A execução dos experimentos, seguindo a estratégia de adotar a validação
cruzada com o f -teste, agregou mais confiabilidade na comparação dos resultados do AGRN-
CODR com os da busca manual.

Analisando os resultados individuais dos algoritmos de aprendizagem com o AGRN-CODR,
as redes com o BP se destacaram perante os resultados da busca manual em todos os domí-
nios de problemas. A capacidade do AGRN-CODR em buscar componentes mais refinados
de RNAs que possam contribuir com o desempenho final da rede com o BP possibilitou esse
comportamento. Mesmo quando as redes com o BP não apresentam performances de erros
significativamente melhores, a quantidade média de nodos passa a ser evidentemente melhor
que a da busca manual. Isso mostra que a busca realizada pelo AGRN-CODR, que é focada
em diferentes aspectos de RNAs, é eficaz e consegue bons resultados. A eficiência do método
desenvolvido torna-se ainda mais evidente quando o erro médio das redes com o BP é equi-
valente ao das redes com o LM, como acontece no problema do Coração. Dessa maneira, o
método desenvolvido consegue compensar as deficiências apresentadas com uso do BP para o
treinamento de redes, por meio da busca refinada dos parâmetros de RNAs. Isso faz com que
redes treinadas com o BP possam ser utilizadas no lugar de redes treinadas com o LM, já que
possuem performances e estrutura equivalentes, mas são computacionalmente menos custosas.

As redes com o LM mostraram-se significativamente melhores no trabalho com problemas
mais difíceis, como nos casos dos problemas Vidros, Cavalos e Diabetes. O AGRN-CODR
consegue encontrar redes melhores com poucos nodos, mas não consegue melhorar significati-
vamente o desempenho de erro em relação aos resultados da busca manual. Essa dificuldade é
reflexo do pouco impacto ocasionado pela variação dos parâmetros de RNAs no desempenho de
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uma rede treinada com o LM. Mesmo apresentando resultados melhores em termos de erro, as
redes com o LM não se mostram tão superiores em relação às demais, como acontece na busca
manual. Como dito, o AGRN-CODR consegue compensar os problemas apresentados por al-
guns algoritmos de aprendizagem através da busca pelos componentes de RNAs. No problema
Coração, o método desenvolvido consegue equiparar redes que utilizam diferentes algoritmos
de aprendizagem, considerando o erro e a estrutura. Vale ressaltar que, para problemas difíceis
o algoritmo de aprendizagem LM é o mais indicado para a obtenção de melhores desempe-
nhos. Porém, considerando a complexidade computacional, o algoritmo SCG torna-se um boa
alternativa, já que consegue resultados similares ao LM como apresentados anteriormente.

Os resultados com o SCG se destacaram principalmente pela quantidade média de nodos,
que é menor na maioria dos experimentos com o AGRN-CODR. Aliado a isso, o desempenho
de erro das redes com o SCG também foi satisfatório, porém não significativamente superior
em relação à busca manual para todos os domínios de problemas. A baixa quantidade mé-
dia de nodos e o desempenho similar aos resultados do LM colocam o SCG como a principal
alternativa para a complexidade do LM sem a perda de desempenho, de acordo com os expe-
rimentos realizados. A maior quantidade média de nodos e um desempenho equivalente ao da
busca manual caracterizam as redes encontradas pelo AGRN-CODR com o QNA. Para todos
os problemas dos experimentos, o QNA necessitou de mais nodos que os demais, para obter
resultados satisfatórios. Dessa forma, a busca com o AGRN-CODR não foi bem sucedida com
o QNA devido ao mesmo necessitar de redes maiores, comportamento contrário ao objetivo do
método desenvolvido que preza por redes simples.

Como discutido ao longo deste capítulo, a simulação da busca manual foi beneficiada pelo
uso dos parâmetros de RNAs empregados no AGRN-CODR. Dessa forma, alguns resultados
não conseguiram ser significativamente superiores com base no erro, mas o método conseguiu
se sobressair em outro aspecto, reduzindo a quantidade de nodos. Considerando os resulta-
dos dos experimentos com o AGRN-CODR, não é possível apontar o melhor algoritmo de
aprendizagem dentre os demais. Isso acontece, pois a discrepância entre o desempenho desses
algoritmos normalmente é grande, mas com método desenvolvido ela passou a ser menor e
também deixou de ser o único aspecto a ser considerado para a escolha de um algoritmo. Os
experimentos com o AGRN-CODR mostraram que é possível extrapolar a aparente capacidade
dos tradicionais algoritmos de aprendizagem explorando outros aspectos das RNAs. Mostrando
assim que a metodologia proposta consegue ser eficaz perante o tradicional método de busca
manual por redes quase-ótimas.

Comparado a métodos da literatura, o AGRN-CODR conseguiu ser significativamente me-
lhor nos problemas Vidros, Cavalos e Diabetes, considerando o erro médio e a estrutura média
das redes. Para o problema do Coração, o método desenvolvido apresentou melhores perfor-
mances de erro, mas obteve redes maiores que os demais métodos em decorrência da utilização
da base de dados original do problema. Para o problema do Câncer, o AGRN-CODR conseguiu
apenas se equiparar aos demais métodos em termos de estrutura. Não houve uma melhora do
desempenho de erro. De modo geral, o AGRN-CODR se destaca dentre os métodos da lite-
ratura para a busca de redes quase-ótimas, tanto em termos de estrutura quanto em termos de
erro. Obtendo uma variedade de redes quase-ótimas com todos os componentes necessários
para o pleno funcionamento das mesmas, desde pesos iniciais até os parâmetros dos algoritmos
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de aprendizagem.
Apesar dos bons resultados, o método desenvolvido apresenta alguns pontos negativos,

identificados durante a execução dos experimentos. O principal aspecto negativo é a elevada
quantidade de tempo de processamento para a obtenção de resultados. Os métodos da literatura
que buscam redes quase-ótimas com a abordagem evolucionária não relatam o tempo de proces-
samento da busca, mesmo assim o tempo do AGRN-CODR é alto, principalmente quando são
empregados os algoritmos de ordem mais elevada na busca. Isso ocorre devido à diversidade
de redes, que às vezes podem possuir muitas unidades de processamento. Logo, os algoritmos
de ordem mais elevada demoram a realizar os seus cálculos devido à grande quantidade de
pesos. O outro ponto negativo do método é ocasionado pela alta quantidade de tempo gasto na
busca, ou seja, devido a isso buscou-se reduzir a quantidade de indivíduos das populações do
AGRN-CODR com o objetivo de reduzir o tempo, porém essa redução de indivíduos de certa
forma prejudica a diversidade e conseqüentemente o trabalho das buscas evolucionárias. Um
fator que também contribui para a demora na obtenção de soluções é a utilização da ferramenta
Matlab, que necessita de muita memória e processamento para o seu funcionamento, princi-
palmente para a execução de todos os códigos do método desenvolvido. Mesmo necessitando
de muito tempo para encontrar redes quase-ótimas, os resultados do AGRN-CODR são bons,
principalmente comparados a outros métodos da literatura. Isso encoraja o estudo mais apro-
fundado de técnicas que beneficiem a redução do tempo de busca do referido algoritmo que
conseqüentemente possibilitem o trabalho com populações com mais indivíduos.



CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

6.1 Conclusões

Com base no que foi apresentado, a principal conclusão que pode ser obtida do presente traba-
lho é que a metodologia proposta no Capítulo 4 se mostra bastante eficiente, pois combina os
pontos fortes de AGs e de RNAs, de forma a evitar as suas limitações. A escolha da represen-
tação das soluções (indivíduos), da função de aptidão e dos operadores genéticos apresentou
bons resultados, com redes simples de alto desempenho, comparadas às redes da busca manual
e também a resultados de outros trabalhos da literatura. As comparações com outros métodos
mostraram que realmente uma metodologia simples pode ser igual ou até superior a metodo-
logias mais complexas. O bom desempenho do método desenvolvido foi mais evidente em
problemas tidos como difíceis, como Vidros, Cavalos e Diabetes. Nos outros problemas, o de-
sempenho foi similar aos demais trabalhos. De modo geral, o método desenvolvido se mostra
eficaz na busca por RNAs quase-ótimas independente do problema em questão.

A busca automática pelos componentes de RNAs mais apropriados para um determinado
problema, mostrou que o número de camadas escondidas, número de nodos escondidos e forma
de inicialização, são os que mais influenciam no desempenho final da rede, independente do
algoritmo de aprendizagem aplicado. Os parâmetros do algoritmo de aprendizagem também
influenciam o desempenho final, porém essa influência não é tão significativa, mas podem acar-
retar num maior ou menor tempo gasto no processamento das informações por algoritmos como
QNA e SCG. As funções de ativação também não provocam tanto impacto no resultado final
de uma rede, mas podem contribuir para a obtenção de redes com características lineares e não-
lineares ao mesmo tempo, úteis para o trabalho em problemas que exigem essa peculiaridade.

A busca automática por RNAs quase-ótimas treinadas com algoritmos de segunda ordem
não apresentou resultados significativamente melhores que a busca manual com o mesmo tipo
de algoritmo, considerando o erro. Por outro lado, a busca automática com o método desen-
volvido consegue obter redes estruturalmente muito mais simples que a busca manual. Dessa
maneira, a eficiência do método proposto não está somente atrelada ao erro, mas também na
estrutura da rede com a qual se consegue um desempenho satisfatório. Os resultados da busca
automática com o BP foram muito melhores que os da busca manual, ora em termos de erro,
ora em termos de estrutura das redes, e, para alguns problemas, melhores em todos os aspectos.
Isso mostra a capacidade do método desenvolvido em encontrar componentes de RNAs que
ajudem a contornar os problemas apresentados pelo BP.

Uma limitação observada no método AGRN-CODR foi o grande consumo de tempo para
que soluções quase-ótimas possam ser encontradas para um determinado domínio de problema.
Isso acontece devido a três fatores: o primeiro deles é a utilização da ferramenta Matlab, que
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contribuiu significantemente para o desenvolvimento acelerado do método proposto, porém a
mesma ferramenta consome muita memória e processamento que poderiam ser dedicados ape-
nas quando o método estivesse em execução, o que prejudica a velocidade da busca; outro
fator é que durante a busca, RNAs com diferentes configurações são geradas e, conseqüente-
mente, precisam ser treinadas. Sabe-se, contudo, que algoritmos de segunda ordem consomem
também muita memória, processamento e tempo para treinar redes grandes. Finalmente, a uti-
lização de buscas aninhadas que dependem uma das outras pesa contra a velocidade geral de
busca do método. Esses problemas contribuíram para a redução da quantidade de indivíduos
em cada uma das populações utilizadas na busca, de modo a tentar reduzir o tempo gasto na
busca. De certa forma, essa redução de indivíduos contribuiu para a diminuição do tempo gasto
na busca, porém também ocasionou uma pequena piora nos resultados devido à falta de diver-
sidade nas populações, pois AGs necessitam de uma boa diversidade de indivíduos para que
bons resultados possam ser localizados.

6.2 Trabalhos Futuros

Os bons resultados obtidos com o método proposto encorajam o desenvolvimento de mais
pesquisas sobre o assunto. Essas pesquisas seriam voltadas principalmente para o melhora-
mento do método no que se refere ao tempo de processamento gasto na busca. Uma solução
é o método ser totalmente re-implementado para não haver dependência da ferramenta Ma-
tlab. Além disso, o mesmo poderia realizar apenas buscas por redes que utilizem o BP ou o
SCG como algoritmo de aprendizagem, já que os melhores resultados encontrados usam esses
algoritmos, que não são computacionalmente muito complexos. Para essa re-implementação,
poderia ser estudada a possibilidade da união de técnicas evolucionárias e não-evolucionárias,
para que houvesse um tratamento específico para as conexões das redes e nodos considerados
irrelevantes. Isso aumentaria o desempenho do método na busca de redes ainda mais simples
estruturalmente, competindo com métodos que usam, por exemplo, a técnica de pruning.

Com base na re-implementação do método desenvolvido, pode ser realizada a experimenta-
ção do método em um número maior domínios de problemas. Essa maior experimentação tem o
objetivo de apresentar o comportamento do método no trabalho em diferentes problemas e com
isso fazer uma análise ainda mais extensa e confiável do método em questão. Nessa experimen-
tação poderiam ser incluídos outros tipos de problemas, como séries temporais, considerados
problemas de difícil solução.

Um importante estudo pode ser realizado no método desenvolvido com o objetivo de anali-
sar mais claramente o tempo de execução e a complexidade do método. Tais aspectos merecem
uma atenção especial, pois é importante comparar o desempenho temporal e complexo da me-
todologia proposta com outras técnicas, a fim de verificar as diferenças das técnicas em si para
a busca de redes, e não somente analisar os resultados por elas encontrados.

Um outro possível trabalho futuro se refere ao desenvolvimento de critérios de parada mais
refinados para cada um dos níveis de busca. Atualmente, o método é executado até atingir o li-
mite de iterações especificado. Critérios de paradas mais refinados seriam úteis para identificar
quando a busca já não é mais necessária devido a ter encontrado soluções quase-ótimas. Isso
também contribuiria para a redução do tempo geral de busca do método, já que esses critérios
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seriam aplicados nos três processos de busca do método.
A utilização de RNAEs possibilita a mudança de foco da busca por RNAs, como, por exem-

plo, a busca pode ser focada em redes com melhores desempenhos e arquitetura mais complexa;
em redes com arquitetura simples e desempenho satisfatório; em redes simples e um alta desem-
penho, dentre outros. Essa possibilidade de mudança de foco aliada à necessidade de métodos
de busca automática por RNAs abre caminho para o desenvolvimento de sistemas que auxiliem
de fato o usuário na busca por uma configuração de RNAs que melhor atenda as suas necessida-
des para o trabalho em um dado problema. Tendo em vista a ausência de sistemas que auxiliem
realmente o usuário de redes neurais a escolher seus componentes, a idealização de tal sistema
vem suprir essa carência. A idéia é inserir, por exemplo, o método desenvolvido neste trabalho
em um sistema maior onde o usuário pudesse interagir e especificar o tipo da rede que deseja
para o problema no qual se esta trabalhando. O sistema efetuaria a busca e apresentaria as op-
ções de redes com base nas especificações previamente realizadas pelo usuário. Esse sistema
agilizaria o desenvolvido de outros que requerem o uso de RNAs, normalmente escolhidas de
forma manual.
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