
 

 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mecanismos Explicativos para RNAs como 

Extração de Conhecimento” 
 

por 

 

Paulemir Gonçalves CamposPaulemir Gonçalves CamposPaulemir Gonçalves CamposPaulemir Gonçalves Campos    
 

Dissertação de Mestrado 

 

 
 
 

 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, Março de 2005. 



 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULEMIR GONÇALVES CAMPOS 

 
 
 
 

“Mecanismos Explicativos para RNAs como Extração de 
Conhecimento" 

 
 
 

 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA DA 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PERNAMBUCO COMO REQUISITO 

PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIA 

DA COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 

                                  ORIENTADORA: PROFª. DRª. TERESA BERNARDA LUDERMIR 
  
 
 
 
 
 

RECIFE, MARÇO/2005. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campos, Paulemir Gonçalves 

 

Mecanismos explicativos para RNAs como 
extração de conhecimento / Paulemir Gonçalves 
Campos. – Recife : O Autor, 2005. 

173 folhas: il., fig., tab. 
   

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2005. 

 

  
Inclui bibliografia, apêndices e cd-rom. 
 

 

1. Ciência da computação – Redes neurais 
artificiais. 2. Extração de conhecimento – Extração 
de regras – Algoritmo Literal – Algoritmo ProRulext. 
3. Mecanismos explicativos para RNAs – Regras 
Se/Então – Classificação de padrões – Previsão de 
séries temporais. I. Título.    

 

  
006.3 CDD (22.ed.) UFPE  
05-01-2007    MEI2007-001  

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pelo amor demonstrado à humanidade. 

Aos meus pais, José Ribeiro Campos (em memória) e Brígida G. Campos. 

A minha esposa Márcia Araújo. 

Ao meu filho Breno. 

 

 



 

 

AAAAGRADECIMENTOSGRADECIMENTOSGRADECIMENTOSGRADECIMENTOS    

 

Em primeiro lugar sou infinitamente grato a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito 

Santo por sempre me ajudarem, não só na materialização deste trabalho, mas, em toda a 

minha vida, apesar de em muitas vezes eu ter falhado com Eles. Esta ajuda divina também 

inclui muitas pessoas que Eles colocaram em meu caminho. Certamente sem elas, eu não teria 

chegado até aqui. Nos próximos parágrafos, mencionarei algumas dessas pessoas. Antes, 

contudo, peço desculpas a aquelas que não venha a citar, pois, isto não significa que não 

sejam semelhantemente importantes. 

Claro que não poderia de deixar de agradecer a meus pais, José Ribeiro Campos 

(em memória) e Brígida G. Campos, que constantemente educaram-me, direcionando-me para 

uma boa formação moral e intelectual. Nem que para isso eu tivesse que receber algumas 

correções mais enfáticas, das quais também sou igualmente grato, pois, foram necessárias e 

resultaram em bons frutos. Lamento apenas que meu pai não esteja mais conosco para ver que 

procurei seguir os seus desejos, desde a minha passagem pela Escola Técnica até hoje. Mas, 

nestas quase duas décadas, aprendi a compreender que todos, algum dia, descansarão em paz. 

Expresso também minha eterna gratidão à professora Teresa Ludermir pelas suas 

orientações e ajuda necessárias para o desenvolvimento deste trabalho. Muitas vezes ela me 

fez lembrar de meu pai, evidentemente que não pelas características físicas, mas, pelo caráter 

de uma pessoa íntegra, honesta, assídua e competente, o que também me encorajou na 

execução desta obra. 

Agradeço semelhantemente a minha amada esposa Márcia Araújo e ao nosso filho 

Breno pela força e compreensão, mesmo que algumas vezes sem palavras, pelos momentos 

que estive ausente elaborando esta dissertação. 

Ao meu sogro Vicente e a minha sogra Suely que são para mim como pais, 

acolhendo-me em seu lar com minha família (Márcia e Breno) desde o início do mestrado, o 

meu muito obrigado especial, bem como, aos meus cunhados Júnior e Moisés. 

Sou grato também ao meu irmão Carlos Alberto pela ajuda na minha vinda de João 

Pessoa para Recife e a minha irmã Rosângela por normalizar esta dissertação. 

Externo igualmente o meu muito obrigado à professora Lourdes Brasil, que foi 

minha orientadora de Iniciação Científica, muito contribuindo para a formação dos alicerces 



 

 

de meus conhecimentos em Inteligência Artificial, sobretudo em redes neurais e extração de 

regras. 

Agradeço também aos professores Francisco de Carvalho, Teresa Ludermir, 

Aluízio Araújo, Jacques Robin e Paulo Adeodato, deste programa de pós-graduação, pelos 

ensinamentos transmitidos durante as aulas ministradas. 

Aos amigos conquistados neste período por suas colaborações diretas ou indiretas 

na consolidação deste sonho, em especial a Ruben, Cléber, Eleonora, Renata, Alzennyr e aos 

professores Wilson e Jones da UFRPE, muito obrigado.   

Sou muito grato igualmente ao amigo Bruno Amorim pela disponibilização de sua 

dissertação e outros materiais utilizados em minhas pesquisas, bem como, aos pesquisadores 

Zhi-Hua Zhou e Alan Tickle pela pronta resposta e envio de artigos bastante úteis em meu 

trabalho. 

Por fim, registro também minha gratidão ao CNPq pelo apoio financeiro 

indispensável para a realização destas pesquisas. 

 

Paulemir G. Campos. 

Recife, Março de 2005.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te 

esqueças de nenhum de seus benefícios.” 

 

Salmos de Davi, 103.2 

 



 

 

 

ResumoResumoResumoResumo    

 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs), um dos principais modelos de computação 
em Inteligência Artificial (IA), vêm sendo largamente utilizadas nas diversas abordagens de 
previsão do comportamento dos dados, por exemplo, em processamento de sinais, 
reconhecimento de padrões, aproximação de função e também previsão de séries temporais. 
Isto porque as RNAs englobam muitas características desejáveis como boa capacidade de 
generalização, não linearidade, multivariáveis, não paramétricas, dentro de um esquema de 
implementação relativamente eficiente em termos de velocidade e exigência de memória 
computacional. 

Apesar do grande uso de RNAs para resolver vários tipos de problemas 
apresentando bom desempenho, o usuário geralmente quer entender como e porque a rede 
obteve uma dada saída em relação à entrada que lhe foi apresentada. Ou seja, a incapacidade 
de explicar como e porque a rede gera suas respostas é uma das principais críticas às RNAs, 
principalmente quando aplicadas em sistemas onde a segurança na operação seja um aspecto 
importante, tais como problemas de controle de usinas nucleares, controle do sistema de 
navegação de aeronaves, auxílio a cirurgias médicas, sistemas de diagnóstico médico e 
detecção de falhas mecânicas. Isto se deve ao fato do conhecimento está armazenado na 
topologia, nos pesos e – quando usado – no bias da rede, o que evidentemente dificulta a 
compreensão pelo usuário de como a rede encontrou a solução para um determinado 
problema. Segundo a literatura, a forma mais usual de se resolver esta deficiência é a partir da 
rede treinada extrair regras do tipo Se/Então. Note que, tais regras são bem mais aceitáveis 
pelos usuários por serem muito parecidas com a forma de representar o raciocínio humano. 
Logo, trata-se de uma maneira bastante plausível de se justificar as saídas apresentadas pela 
rede. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é fazer um estudo comparativo entre 
diversos algoritmos, incluindo os quatro aqui propostos (destacando-se o Literal e o 
ProRulext), para extração de regras de redes MLP (Multilayer Perceptron) aplicadas à 
problemas de classificação de padrões e de previsão de séries temporais verificando qual(is) 
o(s) método(s) que obtém o conjunto de regras mais conciso e representativo das redes 
treinadas em cada um destes problemas.  

 
 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial, Extração de Regras, 
Algoritmo Literal e Algoritmo ProRulext. 

 



 

 

    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

 

The Artificial Neural Networks (ANNs), one of the main models from 
computation in Artificial Intelligence (AI), have been widely used in various approaches for 
prediction of data behavior. For instance, in the processing of signals, in the recognition of 
patterns, function approximation and in the time series forecast. This because the ANNs 
encompass many desirable features such as good capacity of generalization, non-linearity, 
multivariable and non-parametric, within a relatively efficient implementing scheme in terms 
of speed and requirements of computing memory. 

Despite the good performance that the wide use of ANNs in the solution of various 
kinds of problems presents, the user normally wants to understand how and why the network 
reached an output in relation to an input. In other words, the inability to explain the results 
generated by the network is one of the main criticisms to ANNs, especially when applied to 
systems in that security on operation is an important requirement, such as control of nuclear 
power plants, aircraft navigation systems, aid to medical surgeries, medical diagnosis systems 
and mechanical fault detection. The reason for this lies in the fact that the knowledge is stored 
in the topology, weights and bias (when used) of the network. Thus, it is evidently difficult to 
user understand how the network achieved its outputs at any problem. According to the 
literature, one of the most usual ways of solving this limitation is to extract rules of kind 
IF/THEN from the trained network. Note that such rules are more acceptable by users for 
their similarity to the way of representing the human reasoning. Hence, it is a very plausible 
way of justifying the results presented by the network. 

Therefore, the main aim of this work is to make a comparative study with several 
algorithms, including the four proposal approaches (highlights the Literal and ProRulext 
algorithms), for rule extraction of MLP (Multilayer Perceptron) networks to pattern 
classification and time series forecast. In addition, to verify which those methods obtained the 
more concise and representative rule set from trained networks in each of these problems. 

 
 

Keywords: Artificial Neural Networks, Artificial Intelligence, Rule Extraction, Literal 
Algorithm and ProRulext Algorithm. 
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1. 1. 1. 1.     IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 

 
 

Nesta dissertação, serão estudados em detalhes mecanismos para explicar o 

processamento efetuado por Redes Neurais Artificiais (RNAs). Claro que estes métodos 

conexionistas são reconhecidos por sua grande capacidade de aprender a partir de exemplos. 

Além disso, conseguem, por exemplo, classificar padrões não utilizados na etapa de 

treinamento da rede, com altas taxas de acertos. Contudo, não conseguem por si mesmas 

explicar como obtêm suas respostas. 

Desta forma, o que se pretende neste trabalho é minimizar sua principal deficiência 

que é a ausência de justificativas claras de como suas saídas foram encontradas. Note que isto 

também favorece a aceitação de RNAs por especialistas humanos, aumentando seu escopo de 

aplicação no mundo real. 

Nas seções a seguir, serão fornecidos mais detalhes sobre a motivação, os 

objetivos, as contribuições e a organização desta dissertação.      

 

1.1 MOTIVAÇÃO 
 

As RNAs, um dos principais modelos de computação em Inteligência Artificial 

(IA) que será utilizado neste trabalho como técnica de aprendizado, vêm sendo largamente 

utilizadas nas diversas abordagens de previsão do comportamento dos dados, por exemplo, 

em processamento de sinais, reconhecimento de padrões, aproximação de função e também 

previsão de séries temporais (CHAKRABORTY et al., 1992) (DUCH et al., 2004) 

(OLIVEIRA, 2001) (ZURADA, 1992). Isto porque as RNAs englobam muitas características 

desejáveis como boa capacidade de generalização, não linearidade, multivariáveis, não 

paramétricas, dentro de um esquema de implementação relativamente eficiente em termos de 

velocidade e exigência de memória computacional. 
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Apesar do grande uso de RNAs para resolver vários tipos de problemas 

apresentando bom desempenho, o usuário geralmente quer entender como e porque a rede 

obteve uma dada saída em relação à entrada que lhe foi apresentada. Ou seja, a incapacidade 

de explicar como e porque a rede gera suas respostas é uma das principais críticas às RNAs, 

principalmente quando aplicadas em sistemas onde a segurança na operação seja um aspecto 

importante, tais como problemas de controle de usinas nucleares, controle do sistema de 

navegação de aeronaves, auxílio a cirurgias médicas, sistemas de diagnóstico médico e 

detecção de falhas mecânicas (BRAGA et al., 2000) (BRASIL et al., 1999) (ROJAS et al., 

2002a) (ROJAS et al., 2002b) (ROJAS et al., 2003). Isto se deve ao fato do conhecimento está 

armazenado na topologia, nos pesos e no bias da rede (quando usado), o que evidentemente 

dificulta a compreensão pelo usuário de como a rede encontrou a solução para um 

determinado problema. Segundo a literatura (BRASIL, 1999) (LUDERMIR et al., 2003), a 

forma mais usual de se resolver esta deficiência é a partir da rede treinada extrair regras do 

tipo “Se-Então”. Note que, estas regras são bem mais aceitáveis por serem muito parecidas 

com a forma de representar o raciocínio humano. Logo, trata-se de uma maneira bastante 

plausível de se justificar as saídas apresentadas pela rede. 

  

 

Figura 1.1 – Rede MLP Direta com uma Camada Escondida   

 

Dos modelos de RNA existentes na literatura especializada, será adotado a rede 

Multi Layer Perceptron (MLP) direta supervisionada com uma camada escondida (figura 1.1) 

e pesos ajustados através do algoritmo backpropagation (RUMELHART et al., 1986). Tal 

escolha foi influenciada em parte por tratar-se do modelo conexionista mais difundido e bem 

sucedido nas mais diversas aplicações, e também pelo fato das bases de dados (PRECHELT, 

1994) (OLIVEIRA, 2001) a serem utilizadas disporem de saídas desejadas, serem confiáveis e 
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abundantes.  Com relação à quantidade de camadas da rede, segundo (CYBENKO, 1989), 

RNAs com uma camada escondida são capazes de aproximar, com certa precisão, qualquer 

função contínua, quando não se fazem restrições sobre o número de unidades de 

processamento ou sobre a ordem de grandeza dos pesos. Sendo assim, serão consideradas 

neste trabalho redes com apenas uma camada escondida. Note ainda que, quanto menor a 

quantidade de camadas escondidas da rede, mais rápidas serão as etapas de treinamento.     

Outras questões relevantes em relação à extração do conhecimento contido na 

rede, que neste caso se fará por meio de extração de regras do tipo “Se-Então”, são (BRAGA 

et al., 2000): 

 

- Exploração de dados e dedução de novos conhecimentos: As regras obtidas 

podem melhorar a capacidade das redes em explorar os dados, auxiliando na 

descoberta de suas dependências e relacionamentos, propiciando assim a obtenção 

de novos conhecimentos; 

 

- Melhoria da generalização da rede: Já que as regras representam de forma 

simbólica o conhecimento adquirido pela rede em seu treinamento, pode-se 

descobrir mais facilmente os motivos que levaram a rede a cometerem erros de 

generalização.  Por exemplo, baseado nas regras extraídas é possível detectar a 

ocorrência de pouca representatividade de algumas regiões de entrada no conjunto 

usado no treinamento da rede. Logo, com a correção desta anomalia, o seu 

desempenho será certamente melhorado; 

 

- Integração com sistemas simbólicos: Por serem extraídas de uma RNA, essas 

regras tornam-se um elo de ligação natural entre os dois paradigmas, isto é, 

conexionista e simbólico, contribuindo para a fácil integração entre a rede e um 

sistema especialista baseado em regras; 

 

- Redefinição da rede: As regras extraídas podem indicar também a necessidade de 

uma melhor adequação da arquitetura escolhida com o problema que se deseja 

solucionar com a rede. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Como já mencionado, pretende-se com este trabalho prover mecanismos 

explicativos para RNAs com o intuito de justificar as suas saídas de forma plausível por meio 

de regras extraídas destas redes, como pode-se verificar no capítulo 5. Perceba que, através de 

um estudo comparativo entre várias técnicas de extração de regras de redes treinadas será 

possível avaliar qual(is) o(s) mais adequado(s) a ser(em) empregado(s) dependendo também 

do domínio da aplicação.  

Conforme descrito em Brasil (1999), regras geralmente são utilizadas como base 

de conhecimento de sistemas simbólicos ou para justificar as saídas de uma RNA treinada. É 

importante esclarecer que, neste trabalho, as regras extraídas das redes serão usadas segundo 

esta última finalidade. Em outras palavras, almeja-se nesta dissertação aumentar a aceitação 

de uso das RNAs em problemas complexos do mundo real e não substituí-las por sistemas 

baseados em regras. 

Portanto, os objetivos a serem alcançados neste compêndio são: 

 

- Pesquisar na literatura que métodos vêm sendo utilizados para extrair regras de redes 

treinadas; 

- Selecionar dentre estes métodos os que aparentam ser os mais adequados para extrair 

regras compactas, compreensíveis e que representem claramente o conhecimento 

contido na rede da qual foram obtidas; 

- Verificar dentre os métodos selecionados os que realmente conseguem obter regras 

concisas, legíveis e fiéis à rede da qual foram extraídas, objetivando justificar de 

forma plausível as suas saídas; 

- Indicar melhorias nestes métodos e até mesmo propor novos algoritmos que extraiam 

regras com o perfil já citado para explicar as saídas da rede da qual foram obtidas, 

conforme mencionadas na seção de contribuições a seguir; 

- E, investigar a aplicabilidade dos métodos selecionados mais profundamente para 

extrair regras capazes de explicar as saídas de redes usadas para classificar padrões e 

também para prever séries temporais. 
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1.3 CONTRIBUIÇÕES 

 
As principais contribuições deste trabalho foram: 

 

- Apesar de na literatura as técnicas Geométrica (FAN; LI, 2002), NeuroLinear 

(SETIONO; LIU, 1997) e BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999) só terem sido utilizadas 

em redes para classificação de padrões, comprovou-se na prática que estas 

abordagens também podem ser usadas para extrair regras de redes empregadas na 

previsão de séries temporais; 

- Constatou-se experimentalmente que os métodos investigados podem ser aplicados 

para extrair regras de redes com atributos numéricos; 

- O estudo comparativo realizado com os métodos de extração de regras selecionados, 

propiciando a descoberta dos algoritmos que encontraram os conjuntos de regras 

mais concisos, legíveis e fiéis à rede da qual foram extraídos, tanto em problema de 

classificação de padrões quanto em previsão de séries temporais; 

- Durante a validação das regras obtidas com as técnicas investigadas, observou-se que 

o tipo de função de ativação empregado no treinamento da rede afetou a qualidade 

dos conjuntos de regras, especialmente quando a técnica utilizada na extração das 

regras usa algum tipo de abordagem decomposicional. Esta é uma comprovação 

inédita no contexto de extração de regras de RNAs treinadas, uma vez que na 

literatura consultada nada é relatado a este respeito; 

- Os novos algoritmos propostos na seção 4.2, dentre os quais, destacaram-se o Literal 

e ProRulext, que demonstraram ser competitivos extraindo regras compactas, 

compreensíveis e fiéis à rede da qual foram obtidas em relação aos demais métodos 

investigados nos domínios de problemas tratados pelas redes treinadas utilizadas, 

isto é, classificação de padrões e previsão de séries temporais; 

- A ferramenta ampliada e refinada, denominada SEHA (Sistema Especialista Híbrido 

Aplicado), descrita no ‘Apêndice A’; 

- E, os seguintes artigos publicados durante a elaboração deste trabalho, contendo 

alguns resultados desta pesquisa: 

• CAMPOS, P. G.; OLIVEIRA, E. M. J.; LUDERMIR, T. B.; ARAÚJO, A. F. 

R. MLP Networks for Classification and Prediction with Rule Extraction 
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Mechanism. In. IJCNN’2004, Budapest, Hungary, Proceedings of the 

International Joint Conference on Neural Networks, 2004, p. 1387-1392. 

• CAMPOS, P. G.; LUDERMIR, T. B. Extraindo Regras de RNAs Treinadas 

Usando Duas Abordagens Distintas. In. SBRN’2004, São Luís, Brasil, CD-

ROM Proceedings of the 8th Brazilian Symposium on Neural Networks, 

2004. 6p. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

Com o intuito de proporcionar uma visão geral, segue uma descrição deste 

trabalho. Além deste capítulo introdutório, esta dissertação é constituída dos seguintes 

capítulos: 

 

- Capítulo 2: Técnicas e Algoritmos de Extração de Regras de RNAs 

Neste capítulo são apresentados os tipos de regras “Se-Então”, a classificação das 

técnicas de extração de regras de redes treinadas e algoritmos que podem ser 

aplicados com este propósito sem considerar um tipo de rede específica. 

 

- Capítulo 3: Extração de Regras de MLP com uma Camada Escondida 

A finalidade deste capítulo é apresentar trabalhos relacionados com extração de 

regras proposicionais de RNAs treinadas do tipo MLP com uma camada escondida.  

 

- Capítulo 4: Experimentos com Algoritmos de Extração de Regras 

Este capítulo descreve as bases de dados utilizadas e as redes treinadas obtidas 

com estas bases das quais as regras foram extraídas. Também são apresentados 

quatro novos algoritmos propostos para extração de regras de redes MLP: o Pre-

Literal (CAMPOS et al., 2004), o Pre-ProRulext (CAMPOS; LUDERMIR, 2004), o 

Literal e o ProRulext. Por fim, relatam-se os métodos de extração de regras a serem 

investigados mais detalhadamente e os experimentos com estes algoritmos 

selecionados. 

 

- Capítulo 5: Resultados e Discussões 

Além de serem exibidos os resultados e discussões dos experimentos efetuados 

no capítulo 4, neste capítulo também é descrita a máquina de inferência (RUSSEL; 
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NORVIG, 2002) (BARRETO, 2001) utilizada na validação dos conjuntos de regras 

obtidos com os diversos métodos implementados para a extração de regras de redes 

MLP treinadas. No final, é feita uma comparação geral com os resultados obtidos 

onde são indicados os melhores métodos para extrair regras de redes aplicadas a 

problemas de classificação de padrões e de previsão de séries temporais. 

 

- Capítulo 6: Conclusões 

Este capítulo contém as considerações finais sobre os frutos obtidos nesta 

dissertação, as contribuições que foram proporcionadas deste esforço para prover 

mecanismos explicativos plausíveis para redes MLP treinadas e os trabalhos futuros 

a serem executados derivados de necessidades apontadas neste trabalho. 

 

Em seguida, foram listadas as referências consultadas no desenvolvimento deste 

trabalho. Adicionalmente, esta dissertação ainda contém os seguintes apêndices: 

 

- Apêndice A: SEHA – Sistema Especialista Híbrido Aplicado 

No apêndice A é apresentada a ferramenta usada nos experimentos do capítulo 4 

e na validação das regras efetuada no capítulo 5 desta dissertação.  

 

- Apêndice B: Principais Modelos Conexionistas 

No apêndice B encontram-se definições dos principais modelos conexionistas que 

são citados no texto. 

 

Por fim, esta dissertação ainda inclui um CD-ROM contendo a versão digital da 

mesma e a ferramenta descrita no apêndice A com os arquivos por ela gerados durante os 

experimentos efetuados. 
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2. 2. 2. 2.     TTTTÉCNICAS E ÉCNICAS E ÉCNICAS E ÉCNICAS E AAAALGORITMOS DE LGORITMOS DE LGORITMOS DE LGORITMOS DE 

EEEEXTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE RRRREGRAS DE EGRAS DE EGRAS DE EGRAS DE RNARNARNARNAS S S S     
 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Notadamente RNAs são reconhecidas pelo bom desempenho que geralmente 

apresentam quando aplicadas na solução de vários tipos de problemas. Porém, em muitos 

destes casos, o usuário deseja compreender como a rede obteve sua saída. Como já 

mencionado no capítulo anterior, RNAs não conseguem explicar como e porque encontraram 

suas respostas, sendo por isso comumente denominadas de “caixas-pretas” (BRAGA et al., 

2000).  

Com o intuito de suprir esta incapacidade, é essencial que mecanismos 

explicativos sejam acoplados às RNAs, de forma que o conhecimento contido na rede seja 

extraído e expresso claramente para o usuário (BRASIL, 1999). Neste contexto, pode-se 

extrair conhecimento da rede e representá-lo através de regras “Se-Então”, autômatos de 

estado finito, árvores de decisão, valores estatísticos, protótipos de clusters, dentre outros 

(ANDREWS; GEVA, 2002) (BRAGA et al., 2000). 

De acordo com Brasil (1999) e Braga et al. (2000), extrair regras “Se-Então” de 

uma rede treinada constitui a técnica mais usual para extração do conhecimento contido numa 

RNA. Note que assim, é possível representar um domínio específico do conhecimento usando 

um conjunto de regras “Se-Então”. Estas regras extraídas geralmente são utilizadas para gerar 

uma explicação de uma saída da rede treinada que pode estar contida num Sistema 

Especialista baseado em Redes Neurais (SERN) (GALLANT, 1988) ou como base de 

conhecimento de um Sistema Especialista Baseado em Regras (SEBR) (BARRETO, 2001) 

(BRASIL, 1999). As premissas, parte “Se” da regra, contêm os antecedentes da conclusão, ou 

seja, as condições que permitem o sistema chegar a determinados resultados. A conclusão, 
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parte “Então” da regra, representa o resultado de um encadeamento lógico das premissas, 

podendo representar também as possíveis saídas do sistema. A forma como as premissas e as 

conclusões se relacionam depende das estratégias de controle, podendo apresentar um 

mecanismo com encadeamento progressivo ou retrógrado, segundo Russel e Norvig (2002) e 

Barreto (2001).  

Outra informação importante é que há vários tipos de redes neurais, conforme 

Haykin (1999) e Braga et al. (2000). Porém, como a rede MLP é o modelo conexionista mais 

difundido e extração de regras de redes treinadas é a forma mais usual para representação 

simbólica do conhecimento nelas contido, neste capítulo serão apresentados as principais 

técnicas de extração de regras de RNAs treinadas, a maioria do tipo MLP. Claro que também 

existem na literatura metodologias para extração de regras de outros modelos de redes, só que 

em menor quantidade. Por exemplo, abaixo são citados trabalhos para extração de regras 

aplicados a outros tipos de redes neurais: 

 

- Redes RBF (Radial Basis Function): foram encontrados os métodos descritos em 

(BEHLOUL et al., 2002), (NUNEZ et al., 2002) e (FU; WANG, 2001); 

- Redes ART (Adaptive Resonance Theory): pode-se utilizar as abordagens 

apresentadas por Sivanandam e Sumathi (2003) e Tan e Lim (2004); 

- Redes SOM (Self-Organizing Maps): aplica-se a técnica descrita por Hammer et al. 

(2002); 

- Redes Fuzzy: destacam-se as abordagens de (KASABOV, 2001), (BRASIL, 1999), 

(NAUCK, 1997) e (NAUCK; KRUSE, 1995); 

- Redes Recorrentes: foi encontrado o algoritmo baseado em autômatos de estado 

finito determinísticos (DFA) proposto por Omlin e Giles (1996). 

 

Nas seções a seguir são apresentados os tipos de regras “Se-Então”, a classificação 

das técnicas de extração de regras de redes treinadas e algoritmos clássicos que podem ser 

aplicados para esta finalidade. 

2.2 TIPOS DE REGRAS  
 

As regras “Se-Então” extraídas de uma RNA treinada segundo Andrews et al. 

(1995), Andrews e Geva (2002) e Brasil (1999) são basicamente de dois tipos: Proposicionais 

ou Fuzzy. 
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 As regras proposicionais são expressas usando lógica simbólica convencional e 

podem também ter a forma “Se-Então-Senão”. Na figura 2.1 a seguir vê-se um exemplo de 

uma regra “Se-Então” proposicional onde todos os seus atributos de entrada são booleanos. 

Este caso particular das regras proposicionais recebe o nome de regra booleana.    

 

    Se X1 = Valor1 e 

              X2 = Valor2 e  ... 

       XN = ValorN 

    Então Y = ValorY 

onde: 

X1, X2, ..., XN – Atributos de entrada; 

Valor1, Valor2, ..., ValorN – Valores booleanos dos atributos de entrada X1, X2, ..., XN;  

Y – Atributo de Saída; 

ValorY – Valor booleano do atributo de saída Y. 

Figura 2.1 – Exemplo de Regra “Se-Então” Booleana    

 

É válido ressaltar que Andrews e Geva (2002) também mencionam regras “Se-

Então” na forma de regras m-of-n. Contudo, tais regras na realidade são regras booleanas 

dispostas num formato bem mais compacto, possibilitando assim reduzir-se a quantidade de 

regras extraídas da rede sem nenhuma perda de desempenho. Para ilustrar isto, a figura 2.2 

contém um exemplo de uma regra m-of-n e as regras “Se-Então” booleanas equivalentes. 

 

Regra m-of-n: 

 

 

 

       Se 2 de {X1, X2, X3} 

Então Y = ValorY  

 

Regras “Se-Então” booleanas equivalentes:    

 Se X1 = True e 

   X2 = True 

    Então Y = ValorY 

 Se X1 = True e 

   X3 = True 

    Então Y = ValorY 

 Se X2 = True e 

   X3 = True 

    Então Y = ValorY 

Figura 2.2 – Exemplo de Regra m-of-n e Equivalentes Regras “Se-Então” Booleanas  
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Uma outra observação é que as regras “Se-Então” proposicionais podem ser 

expressas diferentemente dos exemplos ilustrados nas figuras 2.1 e 2.2. Uma outra forma que 

uma regra “Se-Então” proposicional pode assumir é exibida na figura 2.3 conforme 

apresentada por Andrews e Geva (2002) ou com atributos de tipos variados, como booleanos, 

numéricos e/ou categóricos (CAMPOS, 2003). 
 

                Se X1 entre (2.0 e 3.5)  e 

                 X2 entre (4.0 e 8.0)   

Então Classe 1 

onde: 

X1, X2 – Atributos de entrada; 

Classe 1 – Classe alvo.  

       Figura 2.3 – Exemplo de Regra “Se-Então” Proposicional  

 

Por sua vez, as regras fuzzy, também denominadas nebulosas ou difusas, apesar de 

geralmente terem um formato semelhante a das regras booleanas, possibilitam através da 

lógica fuzzy (ZIMMERMANN, 1991) (BRASIL, 1999), tratarem das chamadas verdades 

parciais. Isto porque utiliza-se funções de pertinência associado a cada atributo de entrada e 

saída da regra, obtendo-se valores pertencentes ao conjunto fuzzy para tais atributos. Note que 

assim, qualquer um desses atributos pode assumir outros valores além de apenas dois, como 

acontece quando se usa a lógica convencional, permitindo desta forma representar 

simbolicamente um conhecimento incompleto ou impreciso sobre determinado atributo. A 

figura 2.4 mostra uma regra “Se-Então” fuzzy. 
 

Se X1 = baixo e 

   X2 = alto e 

... 

    XN = médio  

 Então Y = médio 

onde: 

X1, X2, ..., XN – Atributos de entrada; 

Y – Atributo de Saída; 

baixo, médio, alto – Valores fuzzy correspondentes as funções de pertinência de cada 

atributo de entrada e saída.  

Figura 2.4 – Exemplo de Regra “Se-Então” Fuzzy  
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2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO DE REGRAS 
 

Devido à proliferação de várias técnicas de extração de regras de uma RNA 

treinada, Andrews et al. (1995) propuseram uma taxonomia para classificá-las de forma 

coerente e consistente. Esta taxonomia foi posteriormente refinada em (TICKLE et al., 1998) 

e é composta por cinco critérios básicos: 

 

- Poder de Expressividade ou Forma das Regras: descreve a forma das regras 

extraídas. Atualmente, há várias técnicas que extraem regras em vários formatos, 

como, regras proposicionais, regras fuzzy, autômatos de estado finito, árvores de 

decisão, valores estatísticos, protótipos de clusters, etc. 

- Qualidade das Regras: trata de características como, corretude, fidelidade, 

consistência e compreensibilidade das regras; 

- Translucência: categoriza a técnica de extração de regras de acordo com a 

granularidade da rede, que é inversamente proporcional ao nível de detalhamento 

requerido da RNA treinada empregado na extração das regras. Logo, quanto menor a 

granularidade da rede, maiores são os níveis de peculiaridades e de translucência da 

rede, possibilitando observar a estrutura da rede ao nível de unidades individuais de 

processamento e suas respectivas conexões. Por outro lado, quanto maior a 

granularidade da rede, menores são os níveis de detalhes e de translucência da rede, 

tendendo a uma visão opaca da rede; 

- Complexidade: provê uma medida útil da eficiência do algoritmo usado na extração 

das regras.  

- Portabilidade: refere-se a aplicabilidade da técnica de extração de regras 

considerando os tipos de arquiteturas das RNAs. Por conseqüência disto, um dado 

algoritmo pode ser de propósito específico (apropriado a uma rede treinada de 

arquitetura particular) ou geral (não depende do modelo conexionista utilizado). 

 

Observe que destes critérios, a complexidade e portabilidade de um algoritmo em 

parte dependem de sua translucência. Isto porque geralmente quando se consideram detalhes 

como pesos de conexões entre unidades das camadas de entrada, escondida(s) e de saída e por 

conseqüência a arquitetura da rede, pode-se obter mais facilmente informações sobre o quão 

complexo e portável é um determinado método de extração de regras. Assim, baseado no 

critério de translucência e conforme Tickle et al. (1998), Zhou (2004) e Amorim (2004), as 
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técnicas de extração de regras de uma RNA treinada classificam-se em: Pedagógicas, 

Decomposicionais, Ecléticas e Composicionais. 

 

2.3.1 PEDAGÓGICAS 
 
 

Esta categoria de técnicas é conhecida por considerar a granularidade da rede 

como a maior possível e a translucência, conseqüentemente, mínima. Assim, este grupo de 

técnicas extrai relacionamentos globais entre as entradas e saídas diretamente da rede, sem 

avaliar detalhes característicos do modelo neural adotado. Desta forma, os dados são 

apresentados na entrada da rede e observam-se os respectivos resultados em sua saída. Esses 

dados de entrada constituem a parte “Se” (antecedentes) da regra e a respectiva saída da RNA 

é a sua conclusão, isto é, a parte “Então” da regra. 

Há autores que se referem a esta metodologia usando outros nomes, como didática 

ou funcional (BRAGA et al., 2000) e Black-Box Rule Extracion (BRE) (TAHA; GHOSH, 

1999), pois, esta abordagem “vê” a rede treinada como uma “caixa-preta”, constituindo assim 

uma tarefa de aprender a função computada pela rede.  

As vantagens deste método de extração de regras é que seus algoritmos podem ser 

aplicados a vários tipos de arquiteturas de RNAs independente do algoritmo de aprendizado 

utilizado e apresentam complexidade geralmente apenas dependente do tamanho do conjunto 

utilizado durante o processo de aquisição das regras da rede treinada.  

 

2.3.2 DECOMPOSICIONAIS 
 

 

Este grupo de técnicas de extração de regras de uma RNA treinada é caracterizado 

por obter as regras “Se-Então” a partir da maior quantidade de detalhes possíveis, ou seja, 

indo ao nível das unidades de processamento existentes nas camadas da rede. Logo, a 

granularidade neste caso é mínima e, por sua vez, a translucência é máxima. Em outras 

palavras, primeiramente sub-conjuntos de regras são obtidos dos pesos e unidades individuais 

da rede. Em seguida, estes sub-conjuntos são agregados formando um conjunto de regras que 

procuram representar simbolicamente o conhecimento contido na rede treinada da qual foi 

extraído. 
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Na literatura esta abordagem também recebe outras denominações. Em Braga et al. 

(2000) utiliza-se alternativamente o nome de técnica estrutural. Neste caso, a estrutura da rede 

é a principal fonte para extração das regras. Já Taha  e Ghosh (1999) a referenciam como Link 

Rule Extraction (LRE) devido a procura primeiro por pesos ou links entre unidades das 

camadas da rede que provoquem a ativação de uma determinada unidade escondida ou de 

saída. Depois disso, estas combinações de pesos ou links são usadas para gerar as regras 

obtidas da rede. 

As desvantagens desta metodologia é que a grande maioria de seus algoritmos é 

indicada a um tipo de rede específica ou a um pequeno número de redes com arquiteturas 

similares e apresentam um custo computacional elevado devido a processamentos excessivos 

envolvendo os pesos e as diversas unidades da rede.     

 

2.3.3 ECLÉTICAS 
 
 
Compõem a classe de técnicas de extração de regras que incorporam 

características das abordagens pedagógicas e decomposicionais. Por esta razão Braga et al. 

(2000) também a denominam de combinacional, incluindo métodos que fazem uso do 

conhecimento sobre a arquitetura interna e/ou vetores de pesos para complementar um 

algoritmo de aprendizado simbólico que utiliza os dados de treinamento.    

Geralmente os algoritmos ecléticos utilizam uma metodologia para obter os 

antecedentes das regras (por exemplo, a decomposicional) e uma outra (por exemplo, a 

pedagógica) para determinar suas respectivas conclusões.   

 

2.3.4 COMPOSICIONAIS 
 
 
A taxonomia proposta por Andrews et al. (1995) para classificar as técnicas de 

extração de regras de uma RNA treinada foi ajustada, conforme descrito em (TICKLE et al., 

1998), com a inclusão de uma quarta categoria, a saber, abordagens composicionais.  

Com base neste refinamento, permitiu-se categorizar de forma adequada, segundo 

o critério de translucência, metodologias que extraem regras a partir de clusters ou 

aglomerados de unidades de redes recorrentes. Note que nestes clusters ou aglomerados, o 
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nível de granularidade não é mínimo, uma vez que os métodos empregados para obter as 

regras de tais redes não “vêem” as unidades individuais. Logo, estas técnicas não são 

estritamente decomposicionais porque não extraem regras diretamente das unidades 

individuais com agregação posterior formando um relacionamento global. Por outro lado, 

também não são ecléticas, já que não apresentam nenhum perfil pedagógico. 

Segundo Zhou (2004), exemplos desta abordagem incluem principalmente 

algoritmos para extração de regras na forma de autômato de estado finito de redes neurais 

recorrentes, como pode ser verificado em (OMLIN; GILES, 1996).    

 

2.4 ALGORITMOS PARA EXTRAÇÃO DE REGRAS 
 

Após várias pesquisas na literatura, destacando-se (ANDREWS et al., 1995), 

(TICKLE et al., 1998), (BRASIL, 1999) e (AMORIM, 2004), constatou-se que há vários 

algoritmos e métodos para extração de regras de uma RNA treinada, sendo a maioria destes 

aplicados a redes MLP utilizando abordagens pedagógicas, decomposicionais e ecléticas. 

Além disso, as regras extraídas geralmente têm a forma proposicional ou fuzzy. Assim, listam-

se a seguir alguns dos métodos consultados, principalmente os clássicos, distribuídos pelos 

critérios de poder de expressividade (regras proposicionais e fuzzy) e translucência (técnicas 

pedagógicas, decomposicionais e ecléticas): 
 

- Regras Proposicionais 

o Técnicas Pedagógicas 

� Análise-VI ou VIA (Validity Interval Analysis) (THRUN, 1994); 

� RULENEG (POP et al., 1994); 

� TREPAN (CRAVEN, 1996); 

� BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999). 

o Técnicas Decomposicionais 

� Algoritmo KT (KNOWLEDGETRON) (FU, 1994); 

� SUBSET (TOWELL; SHAVLIK, 1993); 

� RuleNet (McMILLAN et al., 1991); 

� M-of-N (TOWELL; SHAVLIK, 1993); 

� RULEX (ANDREWS; GEVA, 1994) (ANDREWS; GEVA, 2002). 
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o Técnicas Ecléticas 

� DEDEC (Decision Detection by Rule Extraction from Neural Network) 

(TICKLE et al., 1996); 

� Extração de Regras como Aprendizado (CRAVEN; SHAVLIK, 1994). 

- Regras Fuzzy 

o Técnicas Decomposicionais 

� Método proposto por Berenji (1991); 

� Método proposto por Horikawa et al. (1992); 

� Nefclass (NAUCK; KRUSE, 1995). 

o Técnicas Ecléticas 

� Algoritmo Fuzzyrulext (BRASIL, 1999). 

 

Observe que o algoritmo TREPAN (CRAVEN, 1996) foi relacionado entre as 

regras proposicionais. Na realidade, TREPAN extrai o conhecimento contido, por exemplo, 

numa RNA e o representa em forma de árvore de decisão. Contudo, como regras 

proposicionais podem ser facilmente obtidas destas árvores de decisão, optou-se por tal 

categorização. 

Também é valido ressaltar que as regras fuzzy normalmente são obtidas de redes 

neurais fuzzy ou de sistemas neuro-fuzzy, como se constatará mais adiante. Além disso, os 

métodos de extração de regras fuzzy não costumam ser classificados segundo o critério de 

translucência, conforme introduzido nesta seção. Pelo que verificou-se na literatura, apenas 

em (ANDREWS et al., 1995) comenta-se que Masuoka et al. (1990) empregaram uma 

abordagem decomposicional para refinar um conjunto de regras fuzzy iniciais obtido de 

especialistas de um dado domínio.       

A seguir, serão detalhados alguns algoritmos dos que foram listados anteriormente, 

ao menos um de cada categoria de técnicas para extração de regras proposicionais e fuzzy, 

considerando preferencialmente os clássicos e/ou com bom desempenho comprovado.  

 

2.4.1 ALGORITMO TREPAN 
 
O algoritmo TREPAN (Trees Parroting Networks) descrito por Craven (1996) é 

de propósito geral e apresenta uma abordagem pedagógica para extrair regras em forma de 

árvore de decisão de qualquer modelo treinado, seja conexionista ou simbólico. TREPAN 
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utiliza consultas por meio de perguntas para obter uma árvore de decisão que contenha o mais 

aproximado possível o conhecimento adquirido por um dado método de aprendizado, 

inclusive de uma RNA treinada. 

TREPAN é reconhecido por exibir alta fidelidade em relação ao modelo do qual as 

regras foram extraídas, alta corretude ou percentuais de acertos (inclusive diante de padrões 

não utilizados na fase de treinamento do modelo usado como oráculo) e quanto à 

complexidade mostra-se bastante competitivo quando comparado com modelos que induzem 

regras diretamente dos dados, como C4.5 (TICKLE et al., 1998). TREPAN apresenta 

complexidade polinomial em relação ao tamanho do conjunto de exemplos de treinamento, à 

dimensão dos atributos de entrada e ao número máximo de valores discretizados por atributo. 

Além disso, possui alta escalabilidade frente a outras técnicas de extração de regras, 

demonstrando bons desempenhos diante de problemas de alta dimensionalidade, como os 

encontrados no mundo real.           

 
TREPAN (conjunto de treinamento, atributos) 

     Fila := 0;   { fila ordenada de nós a expandir } 

     Para cada padrão E ∈ conjunto de treinamento faça   { usa a RNA treinada para classificar 

                                                                                     cada exemplo E } 

         Classe do padrão E := ORÁCULO(E)    { Note que o oráculo aqui é a rede treinada } 

     Inicialize a raiz da árvore, T, como um nó folha 

     Insira T, conjunto de treinamento e [ ] na Fila  

     Enquanto Fila não vazia e altura(T) < altura limite faça  {expande um nó na árvore T}  

          remove nó N do início da fila  

          examplosN := exemplos do conjunto armazenado com N 

          restriçõesN := conjunto de restrições armazenado com N usa atributos para  

                               construir um conjunto de partições candidatas 

          use examplosN e chame o ORÁCULO(restriçõesN) para avaliar as partições candidatas 

          S := melhor partição binária 

          procure pela melhor partição m-of-n , S0, usando S como uma semente 

          crie N um nó interno com partição S0 

          para os resultados s de S0 faça  { crie nós filhos } 

               crie C, um novo nó filho de N 

               restriçõesC := restriçõesN  ∪  S0 = s 

               use o ORÁCULO(restriçõesC) para determinar se C pode ser uma folha, caso contrário  

                       examplosC := membros de examplosN com resultados s de partição S0 

                       Insira C, exemplosC e restriçõesC  na  Fila 

     Retorne T 

Figura 2.5 – O Algoritmo TREPAN 
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Na figura 2.5 é exibido o algoritmo TREPAN. Este mantém uma fila de nós que 

podem ser expandidos em sub-árvores ou serem retiradas da fila. Para cada nó da fila, 

TREPAN armazena um subconjunto dos exemplos de treinamento, um conjunto de exemplos 

de consultas e um conjunto de restrições. O subconjunto armazenado de exemplos de 

treinamento consiste simplesmente desses exemplos que atinge o nó. Os exemplos de 

consultas são usados, junto com os exemplos de treinamento, para selecionar uma partição se 

o nó é interno ou é uma folha, neste caso o nó indica uma classe alvo. O conjunto de 

restrições, por sua vez, descreve as condições que os exemplos devem satisfazer para alcançar 

o nó. Esta informação é usada quando construir um conjunto de instâncias de consultas para o 

nó criado recentemente. O processo de expandir um nó em TREPAN utiliza o teste m-of-n 

com cada nó e um novo nó é criado para cada resultado do teste. Cada um destes novos nós é 

do tipo folha ou é inserido na fila para expansão futura (CRAVEN, 1996). 

Na figura 2.6 pode-se visualizar uma árvore de decisão sendo construída por 

TREPAN usando o teste m-of-n. 

 

 

Figura 2.6 – Árvore de Decisão em Construção por TREPAN. 
       Fonte: Adaptado de Craven (1996, p. 46) 

 

Os nós elípticos indicam folhas ou classes alvo. Já os nós retangulares brancos 

representam nós internos e o nó retangular cinza representa um nó folha ou expansível 

candidato. A restrição para este nó é: (X1 = verdadeiro) e (X2 = verdadeiro ou X3 = 

verdadeiro). 
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2.4.2 ALGORITMO BIO-RE 
 

Este algoritmo BIO-RE (Binarized Input-Output Rule Extraction) emprega uma 

abordagem pedagógica bastante simples, pois, extrai regras booleanas ou binárias de qualquer 

rede treinada com entradas booleanas baseado no mapeamento das entradas com as 

respectivas saídas da rede.  Assim, não são considerados nem a arquitetura e nem o algoritmo 

de aprendizado utilizado pela rede (TAHA; GHOSH, 1999). 

Se os atributos de entrada originais contidos na base de dados não são binários, 

dicotômicos ou booleanos, eles  devem  ser convertidos para valores binários usando a 

fórmula (2.1) (TAHA; GHOSH, 1999). 

 







 ≥

=

contráriocaso

xse

y

ii

i

,0

,1 µ

 

 

(2.1) 

onde: xi é o valor original do atributo de entrada Xi; µi é a média aritmética (ou a moda caso 

Xi for do tipo categórico) dos valores de Xi; e yi é o valor binário correspondente de xi. 

 

 

Na figura 2.7 é exibida uma visão geral do algoritmo BIO–RE. Note que a função 

booleana obtida no “passo-3” é o conjunto de regras (sendo que cada conjunção ou linha da 

tabela verdade representa uma regra) extraídas da rede treinada. Uma observação importante 

disto é que qualquer método para simplificação de expressões booleanas pode ser utilizado, 

como mapas de Karnaugh ou algébrica booleana, resultando num conjunto de regras ótimo 

(TAHA; GHOSH, 1999).  
 

1. Obtém a saída da rede O(Y) = {oj(Y) | oj ∈ {0; 1}} correspondente a cada 
padrão de entrada binário Y. Caso o número de unidades de entrada seja n, o 
conjunto de treinamento conterá no máximo 2n padrões de entrada; 

2. Cria uma tabela verdade concatenando cada padrão de entrada Y do “passo-1” 
com as correspondentes saídas O(Y) da rede treinada. Uma saída oj(Y) é um 
quando a unidade de saída Oj é ativada (valor de saída acima de um limiar), e 
zero caso contrário.  

3. Gera a função booleana correspondente (na forma normal disjuntiva) da tabela 
verdade do “passo-2”. 

Figura 2.7 – O Algoritmo BIO–RE  
  Fonte: Adaptado de Taha e Ghosh (1999, p. 451) 
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Cada regra “Se-Então” extraída por BIO–RE é expressa inicialmente usando 

variáveis booleanas Yi, podendo ser reescrita com variáveis originais Xi,  conforme  mostrado  

na  figura 2.8. 
 

Se Y1 e não Y2 Então O1 Se X1 ≥ µ1 e X2 < µ2 Então O1 
onde:  
Y1 (entrada lógica não negada) equivale a X1 ≥ µ1; 
E não Y2 (entrada lógica negada) equivale a X2 < µ2. 

Figura 2.8 – Formato das Regras Extraídas pelo BIO–RE 

 

É válido ressaltar que este algoritmo é conveniente quando as variáveis de entrada 

e de saída são binárias ou quando a conversão para este tipo não afetar significativamente o 

desempenho da rede. Evidentemente que a quantidade de entradas n deve ser pequena, pois, a 

complexidade deste algoritmo é proporcional ao tamanho do conjunto de treinamento, que por 

sinal cresce exponencialmente (2n) em função de n (TAHA; GHOSH 1999).  

 

2.4.3 ALGORITMO SUBSET 
 

O algoritmo SUBSET foi proposto por Towell e Shavlik (1993) e possui as 

seguintes características: 

- Extração de regras focada nos neurônios escondidos e de saída; 

- Procura por subconjuntos (SUBSET) de pesos de cada um desses neurônios que 

supere o seu próprio bias; 

- Os pesos desses neurônios podem assumir valores positivos, negativos ou próximos 

de zero. 

Este algoritmo é mostrado na figura a seguir.  

 
Para cada neurônio escondido e de saída fazer: 

Formar Sp subconjuntos, combinando apenas os pesos positivos do 

neurônio cujo somatório supere o valor bias; 

Para cada elemento P dos subconjuntos Sp fazer: 

Formar Sn subconjuntos, de N elementos, considerando as 

combinações mínimas de pesos negativos, de forma que a soma 

absoluta destes pesos seja maior do que a soma de P menos o 

bias do neurônio;  

                            Formar a regra: Se P e not N Então Classe C  

Figura 2.9 – O Algoritmo SUBSET 
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Note que trata-se de uma técnica decomposicional para extração de regras de uma 

rede com o objetivo de selecionar as variáveis de entrada mais relevantes, tentando assim, 

obter um bom conjunto de regras representativo da rede. Porém, este algoritmo apresenta as 

seguintes deficiências: 

- Processamento excessivo para encontrar todas as soluções possíveis, principalmente 

no caso de RNAs com elevado número de neurônios; 

- Outro problema é que algumas regras obtidas podem ter grande número de 

antecedentes. E assim, tornar proibitivo o seu uso prático, devido a baixa 

compreensibilidade destas regras extraídas. 

 

2.4.4 ALGORITMO M-OF-N 
 
 

Este é um outro modo de obtenção de regras de uma rede treinada também 

proposto por Towell e Shavlik (1993). Tem as seguintes características: 
 

- Aplica-se a um tipo de rede baseada em conhecimento denominada KBANN 

(Knowledge Based Artificial Neural Network); 

- Deseja-se com esta proposta, reduzir as limitações do método SUBSET; 

- Formato geral das regras obtidas: 

Se (M dos seguintes N antecedentes são verdadeiros) Então Y 
 

O algoritmo M-of-N é mostrado na figura 2.10. 
 

1. Para cada neurônio das camadas escondidas e de saída, formar grupos de 

pesos similares numericamente; 

2. Atribuir aos pesos de cada grupo o valor médio calculado para o grupo; 

3. Eliminar qualquer grupo que não tenha efeito significante para a ativação do 

neurônio (valor médio pequeno); 

4. Mantendo os pesos constantes, otimizar os valores do bias de todos os 

neurônios usando backpropagation; 

5. Extrair uma única regra a partir dos grupos, considerando a soma dos pesos 

dos grupos e o valor do bias otimizados; 

6. A partir da regra geral, simplificar pesos e combinações possíveis. 

Figura 2.10 – O Algoritmo M-of-N 
 Fonte: Adaptado de Craven (1996, p. 117) 
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A idéia básica deste método é: 

- Antecedentes individuais não possuem todos o mesmo grau de importância; 

- Supor que grupos de antecedentes formam classes equivalentes; 

- Neste último caso, cada antecedente tem a mesma importância e podem ser 

trocados entre si (membros de uma mesma classe). 
 

É uma outra abordagem decomposicional de propósito geral, não aparentando ser 

limitada a alguma classe de problema específico, que procura obter um melhor desempenho 

do que o SUBSET. De fato, este algoritmo demonstra uma crucial redução na complexidade 

do espaço de busca das regras através da criação de grupos de pesos de uma RNA indicando 

uma classe equivalente e assim, extrai regras proposicionais no formato m-of-n, que é bem 

mais compacto, conforme exemplificado nas figuras 2.2 e 2.11. Contudo, a principal crítica é 

que as regras são extraídas na realidade de um conjunto de regras simbólicas que são 

representadas num modelo neural chamado KBANN e após um processo de refinamento as 

regras m-of-n são obtidas (ANDREWS et al., 1995). 
 

 

Se 1-of-{x1,x2} Então Y 

     Se 2-of-{x3,x4,x5} Então Y 

Figura 2.11 – Regras Extraídas Usando o Algoritmo M-of-N 
    Fonte: Adaptado de Craven (1996, p. 118) 

 

2.4.5 ALGORITMO RULEX 
 

Já este algoritmo foi desenvolvido por Andrews e Geva (1994) e apresentado com 

mais detalhes em (ANDREWS; GEVA, 2002). Trata-se de uma abordagem decomposicional 

para prover uma explanação de redes LC (Local Cluster) ou CEBP (Constrained Error 

Backpropagation) através de regras proposicionais extraídas diretamente dos pesos das 

unidades escondidas da rede treinada. 

Uma rede LC é um tipo particular de rede MLP com duas camadas escondidas e 

conexões restringidas de forma que clusters de sigmóides constituem funções de respostas 
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locais similares a redes RBF. Estas funções locais são como “eixos paralelos” que facilitam a 

extração das regras. Cada cluster representa uma região distinta do espaço de entrada, 

proporcionando que as regras sejam formadas pelos intervalos efetivos das unidades de 

entrada e assim uma regra é obtida por cluster (ANDREWS; GEVA, 2002).  

Para ilustrar o processo de extração de regras do RULEX, suponha que uma rede 

LC foi construída utilizando um conjunto de padrões constituído de duas entradas numéricas 

reais (Entrada-1 e Entrada-2 variando de 0.0 à 10.0) e as respectivas classes alvo (por 

exemplo, Classe-1, Classe-2, etc) de forma que apenas dois clusters disjuntos foram 

suficientes para classificar os padrões da “Classe-1”. De acordo com a figura 2.12 a seguir 

pode-se claramente observar que as duas regras proposicionais exibidas são facilmente 

extraídas de cada cluster da rede LC treinada da qual foram obtidas.  
 

 

Se Entrada-1 ∈ [2.0 ; 3.5] e Entrada-2  ∈ [4.0 ; 8.0] Então Classe-1 

Se Entrada-1 ∈ [5.0 ; 9.0] e Entrada-2  ∈ [1.5 ; 3.5] Então Classe-1 

Figura 2.12 – Regras Extraídas Usando o Algoritmo RULEX 
Fonte: Adaptado de Andrews e Geva (2002, p. 8-9) 
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Segundo Andrews e Geva (2002), RULEX também efetua uma simplificação das 

regras extraídas por meio de eliminação de regras e antecedentes redundantes, contribuindo 

para a sua compreensibilidade e exatidão. Além disso, as regras “Se-Então” geradas por esta 

técnica também demonstraram alta fidelidade em relação à rede treinada da qual foram 

obtidas apresentando boa eficiência computacional nos domínios em que foi avaliado. Outra 

vantagem é que, como as redes LC são aplicáveis a problemas de classificação de padrões e 

aproximação de função, pode-se obter regras para justificar as saídas das redes com estas 

finalidades. Contudo, há duas desvantagens evidentes. A primeira é que este método não é 

portável, tendo sido projetado especificamente para trabalhar com redes LC treinadas. A outra 

desvantagem é que o algoritmo RULEX não é imune ao “problema de dimensionalidade”, ou 

seja, quanto maior a dimensão do espaço de entrada, mais a fidelidade e corretude das regras 

são afetadas. Neste caso, isto é devido ao uso de hiper-retângulos para aproximar os hiper-

elipsóides obtidos na saída da rede (figura 2.12) e também ao aumento da probabilidade de 

interação entre os clusters locais da rede treinada.  

 

Rulex() { 

 

     criar_estruturas_de_dados(); 

     criar_descricoes_do_dominio(); 

 

     para cada local cluster    // Extrai as regras 

          para cada funcao aresta 

               calcular_limites_aresta(); 

 

     enquanto houver redundâncias  // Simplifica o conjunto de regras obtido 

          remover_regras_redundantes(); 

          remover_antecedentes_redundantes(); 

          juntar_antecedentes(); 

     fim-enquanto; 

 

     testar_conjunto_regras();   

     exibir_conjunto_regras(); 

 

} // end rulex 

Figura 2.13 – O Algoritmo RULEX  
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Na figura 2.13 é listado o algoritmo RULEX contendo suas funções básicas, tais 

como, criar a rede LC para um determinado domínio, extrair as regras da rede LC treinada, 

simplificar, testar e exibir as regras obtidas. Mais detalhes sobre este algoritmo podem ser 

encontrados em (ANDREWS; GEVA, 2002).  

 

2.4.6 ALGORITMO DEDEC 
 

Este método denominado DEDEC (Decision Detection by Rule Extraction from 

Neural Networks) foi proposto por Tickle et al. (1996) para extração de regras “Se-Então” de 

redes MLP treinadas com o algoritmo back-propagation (RUMELHART et al., 1986).  

O objetivo principal desta técnica é identificar Dependências Funcionais (DF) 

entre as entradas (os valores dos atributos) e as saídas (a decisão de classificação) da rede, 

constituindo uma tarefa de aprender a função computada pela rede. Neste caso, DEDEC 

apresenta um comportamento característico empregado por técnicas pedagógicas 

(ANDREWS et al., 1995). Por outro lado, DEDEC utiliza informações extraídas da análise 

dos vetores de pesos da RNA treinada para focar o processo de determinação das DF citadas, 

correspondendo ao uso de uma metodologia decomposicional (ANDREWS et al., 1995).  

Portanto, por utilizar tais abordagens para extrair regras da RNA treinada, este 

algoritmo é categorizado como eclético (ANDREWS et al., 1995). Alguns pesquisadores 

também concordam com Andrews et al. (1995), por exemplo, Brasil (1999), Braga et al. 

(2000) e Amorim (2004), ou pelo menos sugerem esta direção. Porém, Taha e Ghosh (1999) 

classificam o algoritmo DEDEC apenas como uma técnica pedagógica. 

A figura 2.14 exibe um esquema geral do algoritmo DEDEC.  

 

Figura 2.14 – Diagrama Esquemático do Algoritmo DEDEC 
 Fonte: Adaptado de Tickle et al. (1996, p. 92) 
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Na fase 1 (figura 2.14) é obtida a RNA treinada num dado problema. As fases 2 e 

3 (figura 2.14) representam dois processos bem relacionados. Essencialmente, o propósito da 

fase 2 é detectar a necessidade de gerar e testar todas as possíveis combinações das entradas 

da rede objetivando identificar as DF entre as entradas e saídas da RNA. Isto é alcançado pela 

análise dos vetores de pesos e da arquitetura da rede treinada, produzindo: 

- um rank das entradas da rede em ordem de sua importância na predição da saída 

da rede; 

- e, agrupamentos de entradas mais relevantes da rede.   

Já o objetivo da fase 3 do algoritmo DEDEC é utilizar as informações obtidas na 

fase anterior para concentrar a busca pelas DF e assim extrair as regras correspondentes a 

estas DF. Nessa fase, o ponto de partida é o conjunto inicial dos atributos de entrada usados 

no treinamento da rede e as decisões correspondentes computadas pela RNA treinada. Em 

seguida são efetuados os seguintes passos: 

1) selecione o próximo grupo de atributos identificados no procedimento de 

rank / agrupamento (fase 2); 

2) para cada caso do conjunto de treinamento restante (conjunto de casos sem 

uma regra que os classifiquem corretamente) gere um novo caso mantendo 

apenas os atributos contidos nos grupos de entradas selecionados no 

momento mais a decisão da rede; 

3) verifique se há DF no novo conjunto de casos obtido no passo anterior; 

4) se existem DF então termine o processo. Caso contrário, gere o conjunto 

mínimo de regras para esses valores de atributos que determine sem 

ambigüidade a decisão de saída da rede; 

5) remova os casos correspondentes do conjunto de treinamento restante atual e 

volte ao passo “1)”.          

Note que a existência de DF constitui um ponto de encerramento definitivo do 

processo de extração de regras. Contudo, é possível alterar este critério de parada para quando 

um número específico de iterações for atingido ou quando o tamanho do conjunto de 

treinamento restante ficar abaixo de um valor pré-estabelecido, por exemplo. 

É importante mencionar que o pior caso possível da fase 3 ocorre quando não há 

uma clara separação dos atributos pertencentes aos grupos encontrados na fase 2. Nesta 

situação, se nenhum conjunto de regras aceitável foi criado e o conjunto de treinamento foi 

completamente explorado então pode-se utilizar a capacidade de generalização da RNA 
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treinada para produzir casos suplementares do domínio do problema e refazer as fases 2 e 3 

com o conjunto de treinamento inicial adicionado destes novos casos (TICKLE et al., 1996).   

Por fim, um protótipo inicial do DEDEC foi utilizado com sucesso para extrair 

regras de redes treinadas com bases de dados artificiais e do mundo real (ANDREWS et al., 

1995), onde se confirmou a eficácia deste método diante dos bons resultados obtidos 

(TICKLE et al., 1996).    

 

2.4.7 ALGORITMO NEFCLASS 
 
O algoritmo NefClass na realidade é um sistema neuro-fuzzy (NAUCK; KRUSE, 

1995) projetado para extrair regras fuzzy à medida que sua rede neural fuzzy vai sendo 

construída. Esta rede é constituída por três camadas de unidades fuzzy perceptron, sendo que a 

primeira camada contém as unidades de entrada, a segunda camada as unidades escondidas e 

a terceira camada as unidades de saída.  

A diferença em relação a uma rede MLP clássica é que os pesos entre as camadas 

de entrada e escondida agora representam conjuntos fuzzy, ou seja, para cada entrada é 

definido um conjunto fuzzy formado por um número fixo de valores discretos com um 

respectivo grau de pertinência (variando de zero a um) a uma dada entrada e os pesos entre as 

camadas escondida e de saída são todos fixos e iguais a 1 (um). Conseqüentemente as funções 

de ativação são agora operadores de conjuntos fuzzy (ZIMMERMANN, 1991), isto é, aplica-

se o operador de união ou max ou t-norma (norma triangular) entre um valor de uma dada 

entrada e o seu respectivo conjunto fuzzy para se determinar a unidade escondida disparada ou 

uma nova unidade escondida é criada no caso de nenhum disparo e utiliza-se o operador de 

intersecção ou min ou t-co-norma (co-norma triangular) entre o complemento fuzzy de cada 

peso de entrada das unidades escondidas por unidade de saída para obter-se que regra deve ser 

disparada em relação a um dado padrão de entrada (NAUCK; KRUSE, 1995). Já cada uma 

das unidades da camada escondida representa uma regra fuzzy e as unidades da camada de 

saída as classes alvo do problema de classificação, sendo uma unidade por classe (BAESENS 

et al., 2003).  

Na figura 2.15 é apresentado um exemplo de uma rede fuzzy NefClass e a regra 

fuzzy R1 dela obtida. 
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R1: Se x1 é µ1
(1) e x2 é µ1

(2) Então Classe = C1 

onde,  µ1
(1) e µ1

(2)  representam conjuntos fuzzy definidos para as entradas x1 e x2. 

Figura 2.15 – Regra Extraída Usando NefClass 
     Fonte: Adaptado de Nauck (1997, p. 1049) 

 

Ainda em relação à figura 2.15, note que o conjunto fuzzy µ1
(1) é compartilhado 

(conexões circundadas próximas a x1) pelas unidades R1 e R2 e assim representam a mesma 

definição nestas regras fuzzy. NefClass impõe que todas as conexões entre as camadas de 

entrada e escondida que indiquem um mesmo valor lingüístico (por exemplo, x1 é pequeno) 

tenham o mesmo conjunto fuzzy associados entre elas (BAESENS et al., 2003).    

  Suponha uma base de dados D com N padrões { N

iii yx 1),( = }, com entradas 

n

ix ℜ∈ e vetores alvos m

iy ]1,0[∈  para um problema de classificação de m-classes. Para cada 

entrada ii qx ,  conjuntos fuzzy )()(
1 ,..., i

q

i

i
µµ  são definidos. Na figura 2.16 é exibido o algoritmo 

de aprendizado de regras do NefClass indicando o seu princípio de funcionamento (NAUCK, 

1997) (BAESENS et al., 2003). 
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1. Selecione o próximo padrão ),( ii yx  da base de dados D; 

2. Para cada unidade de entrada xi, i=1,..., n, encontre a função de pertinência 

)(

1

i

lµ  tal que )}({max)( )(

},...,1{

)(

1 i

i

l
ql

i

i

l xx
i

µµ
∈

= ; 

3. Se não há nenhuma unidade escondida ou de regra R com 

)()1(
1 ),(,...,),(

1

n

lnl n
RxWRxW µµ == , sendo ),( RxW i  o peso fuzzy entre a 

unidade de entrada xi e a unidade escondida ou de regra R, então crie uma 

nova unidade de regra e conecte-a à unidade da classe de saída p se yi(p)=1; 

4. Retorne ao passo “1.” até que todos os padrões da base de dados D tenham 

sidos processados.  

Figura 2.16 – Algoritmo de Aprendizado de Regras do NefClass  

 

Claramente este procedimento resultará num número muito elevado de unidades 

escondidas ou regras fuzzy. Isto pode ser amenizado especificando-se um número máximo de 

unidades escondidas mantendo apenas as primeiras k regras obtidas (aprendizado de regras 

simples). Opcionalmente, também pode-se manter as melhores k regras (aprendizado das 

melhores regras) ou as melhores  k/m  (significa o maior inteiro menor ou igual a k/m) 

regras por classe (aprendizado melhores regras por classe). Além disso, NefClass também 

permite que a base de regras seja podada ou refinada com a eliminação de antecedentes e 

regras redundantes, contribuindo para melhorar a compreensibilidade do conjunto de regras 

gerado (BAESENS et al., 2003). 

Observe também que, como as regras fuzzy são extraídas diretamente das unidades 

e pesos da rede fuzzy, está abordagem de extração de regras é uma técnica decomposicional. 

  

2.4.8 ALGORITMO FUZZYRULEXT 
 

 

Este algoritmo FuzzyRulext foi desenvolvido por Brasil (1999) para extração de 

regras fuzzy de uma RNA treinada fuzzy de forma eclética, isto é, usa uma técnica 

decomposicional para obter os antecedentes das regras e uma abordagem pedagógica para 

determinar os conseqüentes dessas regras fuzzy. A figura 2.17 apresenta os passos deste 

algoritmo. 
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1. Lê os padrões de entrada e saída já em valores fuzzy usados no treinamento 

da RNA, bem como, a topologia da rede e os valores dos pesos; 

2. Constrói um grafo E/OU (figura 2.18) considerando apenas os pesos 

positivos e descartando os pesos negativos entre as camadas da RNA 

treinada fuzzy; 

3. Determina os antecedentes das regras através de método decomposicional: 

3.1 Usa o grafo E/OU para encontrar caminhos de pesos acumulados da 

saída até a camada de entrada da rede; 

3.2 Soma os pesos de cada um destes caminhos, constituindo assim os 

pesos acumulados da camada de saída com a de entrada da rede; 

3.3 Calcula em seguida os impactos na rede que cada uma dessas 

unidades de entrada provocará na saída, multiplicando-se cada valor 

fuzzy dos padrões de entrada pelos respectivos pesos acumulados; 

3.4 Os antecedentes que farão parte das regras extraídas serão todos 

aqueles que obtiverem impacto na rede maiores que um dado limiar.  

4. Aplica a técnica pedagógica para encontrar os conseqüentes destas regras. 

Serão considerados como parte “Então” das regras extraídas todas as 

unidades de saída que tiverem valor padrão fuzzy de saída obtido por uma 

medida de certeza superior a um determinado valor; 

5. Desfuzzyfica os valores das unidades de entrada e saída da rede que serão 

atribuídos às partes “Se-Então” das respectivas regras; 

6. Cria essas regras em forma de cláusulas de Horn (BRASIL, 1999), 

(BARRETO, 2001) e (RUSSEL; NORVIG, 2002); 

7. E, salva cada uma dessas regras, desde que sejam inéditas, numa base de 

regras. 

Figura 2.17 – O Algoritmo FuzzyRulext  

 

Para exemplificar o uso prático desta técnica, suponha uma rede fuzzy treinada 

formada por quatro unidades de entrada, seis unidades escondidas e três unidades de saída 

(figura 2.18), construída para classificar números cardinais de 0 à 15 (binário) em Par (Y1), 

Ímpar (Y2) e/ou Primo (Y3) (BRASIL, 1999). Admita também que desta rede, um grafo 

E/OU foi obtido conforme indicado no passo “2” deste algoritmo. Considerando-se um limiar 

da parte “Se” das regras de “0.1” e para as entradas com valores fuzzy X1 = –0.8, X2 = –0.8, 

X3 = –0.8 e X4 = +1, após a execução dos passos de “3.1” até “3.4” constata-se que só X4 é 

selecionado e aceito, pois, é o único atributo de entrada capaz de superar o limiar estipulado. 

E mais, os caminhos selecionados são todos aqueles que representam o maior peso acumulado 
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da camada de saída até cada unidade de entrada, neste caso, quatros caminhos, sendo os 

demais não selecionados. Por sua vez, como o impacto na saída da rede produzido pelas 

entradas X1, X2 e X3 não superaram o limiar de “0.1”, já que o produto de seus valores fuzzy 

(que são negativos e iguais a “–0.8”) por seus pesos acumulados do grafo E/OU (que por 

definição são positivos) apresentam valores negativos, faz com que os caminhos selecionados 

que interligam essas unidades com a saída da rede sejam rejeitados. Logo, apenas X4 (em 

destaque na figura 2.18) fará parte dos antecedentes de possíveis regras fuzzy extraídas com o 

FuzzyRulext.  

 

 

Figura 2.18 – Grafo E/OU Gerado de uma RNA Treinada Fuzzy para Obtenção de 

Antecedentes de uma Regra “Se-Então” Fuzzy através do FuzzyRulext.   

   Fonte: Adaptado de Brasil (1999, p. 183) 
 

Por sua vez, executando o passo “4” e sendo o limiar da parte “Então” também 

igual a “0.1”, obtém-se as unidades de saída Y2 e Y3 como potenciais conclusões de regras 

fuzzy extraídas com este método. De fato, após o cálculo da medida de certeza (resultante da 

diferença entre o valor de uma saída Yj e o somatório das entradas Xi da rede, com i ≠ j) estes 

atributos de saída conseguiram superar o limiar previamente estipulado (figura 2.19).  
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Obtenção dos Conseqüentes 
 

     Medida de Certeza:   MCj = Yj – ∑(Xi) 
 

     Neste exemplo temos: 

              1 ≤ i ≤ 4  e  1 ≤ j ≤ 3 e limiar da parte “Então” = 0.1; 

              X1=-0.8, X2=-0.8, X3=-0.8 e X4=+1.0; 

              Y1=-0.8, Y2=+1.0 e Y3=+1.0; 

     Então: 
 

                             MC1 = Y1 – ∑(X2,X3,X4) = -0.8 – (-0.6) = -0.2 

MC2 = Y2 – ∑(X1,X3,X4) = +1.0 – (-0.6) = +1.6 

MC3 = Y3 – ∑(X1,X2,X4) = +1.0 – (-0.6) = +1.6 
 

     Como apenas MC2 e MC3 são maiores que o limiar da parte “Então”, obtém-se que: 
 

Os conseqüentes selecionados são Y2 e Y3. 
    

onde: 

MCj – Medida de Certeza de uma unidade de saída Yj da rede; 

Yj – Unidade de saída j da rede; 

∑(Xi) – Somatório das unidades de entrada Xi da rede, com i ≠ j. 

Figura 2.19 – Obtenção de Conseqüentes de uma Regra “Se-Então” Fuzzy com o FuzzyRulext  
 Fonte: Adaptado de Brasil (1999, p. 185) 

 

Após a execução dos passos “5” e “6” duas regras “Se-Então” fuzzy são criadas 

(figura 2.20). Finalmente, cada uma destas regras obtidas e que sejam inéditas são 

armazenadas num arquivo que representa uma base de regras não redundantes. 

 

Regra #1: Se X4=1 Então Ímpar                    Regra #2: Se X4=1 Então Primo 

Figura 2.20 – Exemplos de Regras Fuzzy Extraídas Usando o FuzzyRulext   
           Fonte: Adaptado de Brasil (1999, p. 186) 

 

Note que, além de possibilitar uma explicação das saídas de uma RNA fuzzy de 

forma plausível, este conjunto de regras pode ser usado como base de conhecimento de um 

típico SEBR. O FuzzyRulext também provê um mecanismo que possibilita a geração de regras 

com entradas negadas, calculando neste caso os pesos acumulados mínimos obtidos do grafo 

E/OU da saída da rede até suas unidades de entrada (BRASIL, 1999). 

Em relação ao NefClass, o FuzzyRulext trabalha diretamente com números fuzzy, 

ao invés de funções de pertinência  fuzzy como ocorre com o NefClass, tornando bem mais 
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simples a aquisição das cláusulas das regras. Utiliza ainda um grafo E/OU que também 

facilita a obtenção das regras fuzzy mais relevantes. Diferentemente do NefClass, o 

FuzzyRulext não impõe limite na quantidade de regras a serem extraídas, pois, raramente 

serão extraídas com esta abordagem eclética uma regra por padrão, como freqüentemente 

pode ocorrer  quando se utiliza o NefClass. Além do mais, a arquitetura da rede fuzzy utilizada 

pelo FuzzyRulext é obtida de forma automatizada utilizando um algoritmo de otimização 

denominado GENBACK (Genetic-Backpropagation Based Learning Algorithm) também 

desenvolvido por Brasil (1999). Assim, a quantidade de unidades da camada escondida da 

rede é encontrada combinando aprendizado supervisionado através do back-propagation com 

o uso de Algoritmos Genéticos (AG) para otimizar o número de unidades escondidas. Ao final 

deste processo uma rede fuzzy demonstrando boa perfomance de classificação de padrões com 

arquitetura mínima para resolver um determinado problema é gerada.  

Um problema deste método é a determinação do valor dos limiares para a obtenção 

dos antecedentes e conseqüentes das regras, semelhante ao que ocorre no treinamento de uma 

rede MLP por back-propagation quanto ao valor a ser definido para a taxa de aprendizado, 

por exemplo. Outro ponto discutível é custo computacional de obtenção de uma rede fuzzy 

ótima empregando AG. Porém, apresenta uma forma bastante interessante e promissora de 

extração de regras de uma rede neural fuzzy, efetuando uma seleção indireta das entradas mais 

relevantes, favorecendo assim a determinação de regras mais compreensíveis, inclusive tendo 

sido bem aplicado em vários problemas reais complexos da área médica com resultados 

satisfatórios (ROJAS et al., 2002a) (ROJAS et al., 2002b) (ROJAS et al., 2003). 

 

2.5 CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo foram descritos primeiramente os tipos de regras “Se-Então” e a 

classificação das técnicas de extração de regras de uma RNA segundo o critério de 

translucência da taxonomia proposta por Andrews et al. (1995) e refinada em (TICKLE et al., 

1998). 

Em seguida, detalharam-se alguns dos algoritmos consultados na literatura, 

sobretudo os clássicos, adotados para extrair regras de uma RNA. Como pôde-se perceber, a 

maioria aplicados a redes MLP utilizadas para classificar padrões e extraindo regras 

proposicionais. 
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No capítulo a seguir, serão abordados apenas técnicas de extração de regras 

proposicionais de redes MLP com uma camada escondida, principalmente os mais recentes 

e/ou com desempenho comprovadamente eficientes na obtenção de conjuntos de regras 

compactos e compreensíveis, o que certamente poderão proporcionar uma explicação 

plausível das saídas das redes das quais foram obtidas. 
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3. 3. 3. 3.     EEEEXTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE RRRREGRAEGRAEGRAEGRAS DE S DE S DE S DE MLP MLP MLP MLP 

COM UMA COM UMA COM UMA COM UMA CCCCAMADA AMADA AMADA AMADA EEEESCONDIDASCONDIDASCONDIDASCONDIDA    
 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

Redes neurais vêm sendo empregadas com sucesso na solução de diversos 

problemas do mundo real, por exemplo, em domínios médicos e financeiros, utilizando 

modelos com aprendizado supervisionado (BRAGA et al., 2000), onde se destacam as redes 

MLP. Contudo, especialistas de domínios não se convencem apenas com as altas taxas de 

acertos exibidas pelas RNAs. Uma vez que o “raciocínio” aplicado pela rede para encontrar 

suas respostas não está prontamente disponível, fica evidente a necessidade de extrair o 

conhecimento embutido na rede treinada e representá-lo simbolicamente com a finalidade de 

justificar suas saídas para um dado problema. Como normalmente especialistas tomam 

decisões baseadas em argumentos expressos sob a forma condicional, extrair regras do tipo 

“Se-Então” de redes treinadas para explicar suas respostas é a técnica mais usada para este 

fim, aumentando a aceitação do modelo conexionista pelos especialistas de um dado domínio 

(BRASIL, 1999) (BAESENS et al., 2003). 

Nos últimos anos surgiram muitos métodos para extração de regras de RNAs 

treinadas. Destes, há vários que utilizam técnicas desenvolvidas com base na topologia da 

rede treinada, especialmente focando arquiteturas diretas do tipo MLP (ANDREWS; GEVA, 

2002). 

Conforme mencionado no “Capítulo 1”, um dos objetivos deste trabalho é fornecer 

uma explicação plausível através de regras “Se-Então” das saídas de redes MLP com uma 

camada escondida aplicadas a problemas de classificação de padrões e/ou de previsão de 

séries temporais. Assim, neste capítulo, serão apresentados trabalhos mais recentes 

relacionados com extração de regras proposicionais de RNAs com esta topologia. 
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3.2 ABORDAGENS DE SETIONO E LIU 
 

Nas subseções seguintes são detalhados dois algoritmos bastante semelhantes 

apresentados em (SETIONO; LIU, 1996) e (SETIONO; LIU, 1997) apropriados para extração 

de regras de RNAs treinadas para classificação de padrões, focando na arquitetura do tipo 

MLP direta.  

3.2.1 ALGORITMO NEURORULE 
 

O Algoritmo NeuroRule é uma técnica decomposicional descrita por Setiono e Liu 

(1996)  para extrair regras proposicionais de uma rede MLP com uma camada escondida. Este 

método é constituído por seis passos, conforme listado na figura 3.1. 

 
 

1. Treinar uma rede MLP com uma camada escondida com o melhor desempenho 

possível para resolver um dado problema; 

2. Remover as conexões menos significantes da rede treinada mantendo a 

performance de corretude; 

3. Discretizar os valores de ativação das unidades escondidas da rede treinada 

podada usando clusters; 

4. Extrair as regras que descrevam as saídas da rede em termos dos valores de 

ativação discretizados das unidades escondidas; 

5. Gerar as regras que representem os valores de ativação discretos das 

unidades escondidas em função das unidades de entrada da rede; 

6. Juntar os dois conjuntos de regras obtidos nos passos 4 e 5 para formar um 

único conjunto de regras que relacionam as entradas com as saídas da rede 

treinada podada.  

Figura 3.1 – O Algoritmo NeuroRule  

Observe que este algoritmo possui quatro fases distintas. Numa primeira fase 

constrói-se a rede MLP treinada com muitas unidades escondidas. Em seguida, aplica-se um 

processo de poda para reduzir suas conexões e possivelmente alguma(s) unidade(s) 

escondidas e/ou de entrada, obtendo-se uma rede mais simples sem afetar seu desempenho 

inicial. Numa terceira fase, discretiza-se os valores das ativações das unidades escondidas 

através do algoritmo Chi2 (SETIONO; LIU, 1997) (LIU; TAN, 1995) obtendo-se clusters.  

Estes clusters são formados a partir da concatenação de pares de intervalos de ativações 

adjacentes usando um teste estatístico Qui-Quadrado (ANDERSON et al., 2003) sob o critério 
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da hipótese nula ser aceita e se essa junção de intervalos não provocar conflito nos dados. 

Finalmente, as regras são extraídas da rede treinada podada com unidades escondidas com 

ativações por valores discretos. 

Este método assume que o conjunto de dados é discretizado e representado com 

entradas binárias usando codificação termômetro para variáveis ordinais e codificação dummy 

para variáveis categóricas. Variáveis numéricas são convertidas para o tipo ordinal para 

posterior discretização pela codificação termômetro. Isto é feito para facilitar a extração e 

interpretação das regras “Se-Então” obtidas (BAESENS et al., 2003). 

Esta abordagem conseguiu obter regras concisas, compreensíveis e com alta 

fidelidade em relação às redes das quais foram extraídas, apresentando inclusive boas 

performances de classificação em problemas de avaliação de risco de crédito usando três 

bases de dados do mundo real (BAESENS et al., 2003) (MUES et al., 2004). Porém, uma 

desvantagem desta técnica é relacionada à eficiência, pois, as redes iniciais criadas 

normalmente têm muitas unidades de entrada (devido à codificação binária – termômetro ou 

dummy) e escondidas (para posterior etapa de poda), contribuindo para um acréscimo no custo 

computacional desta abordagem.  

 

#1: Se I31 = 0 

       Então O2 = 0 e O3 = 1 

#2: Se I31 = 1 e I26 = 0 e I34 = 0 

       Então O2 = 1 

#3: Se I31 = 1 e (I26 =1 ou I34 =1) 

      Então O1 = 0.9 e O3 = 0 

#1: Se Tamanho_Pétala ≤1.9  

       Então Íris Setosa 

#2: Se Tamanho_Pétala >1.9 e Largura_Pétala ≤1.6  

       Então Íris Versicolor 

#3: Se Tamanho_Pétala >1.9 e Largura_Pétala >1.6  

       Então Íris Virginica 

Figura 3.2 – Regras Extraídas Usando NeuroRule 
Fonte: Adaptado de Setiono e Liu (1996, p. 75) 
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Note também que há a necessidade de decodificação das entradas e saídas da rede 

para os valores originais que farão parte dos antecedentes e conseqüentes das regras, 

respectivamente. Em caso contrário, estas regras podem ser difíceis de entender.  

Exemplificando isto, na figura 3.2 são exibidas regras codificadas (à esquerda) e 

decodificadas (à direita) extraídas de uma rede treinada podada pelo NeuroRule.   

3.2.2 ALGORITMO NEUROLINEAR 
 

O NeuroLinear, assim como o NeuroRule, é um método decomposicional para 

extrair regras proposicionais de uma rede MLP treinada com uma camada escondida proposto 

pelos pesquisadores Setiono e Liu (1997). 

Ambos compartilham as mesmas quatro fases distintas para extrair regras, ou seja, 

construir e treinar a rede; podá-la mantendo o seu desempenho de classificação; discretizar os 

valores das ativações das unidades escondidas da rede podada através de clusters obtendo-se 

uma rede mais simples; e, extrair as regras da rede podada com unidades escondidas com 

ativações por valores discretos (SETIONO; LIU, 1997) (HAYASHI et al., 2000). 

A diferença entre os algoritmos NeuroRule e o NeuroLinear é que este último não 

discretiza os atributos numéricos da base de dados, sendo necessário apenas uma 

normalização destas variáveis de entrada para valores pertencentes ao intervalo [-1;1] antes de 

utilizá-lo. Desta forma, aplicando-se o NeuroLinear a bases de dados com muitos atributos 

numéricos conseguem-se redes antes da etapa de poda com menos unidades de entrada e bem 

menos conexões, contribuindo positivamente na melhoria significativa da eficiência do 

NeuroLinear em relação ao NeuroRule (HAYASHI et al., 2000).    

 

Tabela 3.1 – Complexidade Média de 30 Redes Treinadas Aplicadas a um Domínio Médico 

Obtida pelos Algoritmos NeuroLinear e NeuroRule 

 NeuroLinear 
(Dados Numéricos) 

NeuroRule 
(Dados Discretos) 

Topologia Antes da Poda 
(UE – UO – US) 

 

11 – 5 – 4 
 

29 – 5 – 4 

Quantidade de Conexões 
Antes da Poda 

 

75 
 

165 

Topologia Depois da 
Poda 

(UE – UO – US) 

 
4 – 3.47 – 4 

 
6 – 4.00 – 4 

Quantidade de Conexões 
Depois da Poda 

 

17.40 
 

23.70 

onde: UE – Unidades de Entrada; UO – Unidades Ocultas e US – Unidades de Saída. 
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Como ilustração, é mostrada na tabela 3.1 (HAYASHI et al., 2000) uma 

comparação entre a complexidade de redes obtidas antes e depois da poda aplicadas na 

classificação de desordens hepatobiliares. 

Uma outra vantagem, além da redução de complexidade das redes antes da etapa 

de poda, é que também se consegue obter regras mais concisas e compreensíveis utilizando o 

algoritmo NeuroLinear, mantendo-se no mínimo os desempenhos de classificação e fidelidade 

alcançados pelas regras extraídas com o NeuroRule (HAYASHI et al., 2000).  

 

3.3 ABORDAGENS DE TAHA E GHOSH 
 

Os mesmos pesquisadores que desenvolveram o algoritmo BIO–RE (subseção 

2.4.2), propuseram em (TAHA; GHOSH, 1999) mais dois algoritmos para extração de regras: 

o Partial–RE e o Full–RE . Diferentemente do BIO–RE, que emprega uma técnica pedagógica 

para obter um conjunto de regras booleanas de qualquer tipo de RNA, o Partial–RE  e o Full–

RE são específicos para redes MLP diretas com uma camada escondida composta por 

unidades sigmoidais. Além disso, Taha e Ghosh (1999) também apresentaram um 

procedimento para avaliação e ordenação do conjunto de regras construído com estes 

algoritmos, descritos nas subseções a seguir com mais detalhes.       

 

3.3.1 ALGORITMO PARTIAL-RE 
 

Objetivando superar as limitações de uso do BIO–RE, Taha e Ghosh (1999) 

elaboraram o algoritmo Partial–RE. Este é um método decomposicional para extrair regras de 

uma rede MLP treinada com uma camada escondida, cujas unidades de processamento são 

ativadas usando a função sigmóide. 

O princípio básico de funcionamento do Partial–RE é identificar combinações de 

pesos dominantes entre as camadas da rede, de forma que sejam extraídas regras “Se-Então” 

relacionando os principais atributos de entrada (obtidos em função da combinação dos pesos 

mais relevantes, tanto positivos quanto negativos, entre as camadas de entrada e escondida) 

com a saída da rede. Na figura 3.3 é exibido o algoritmo Partial–RE mais detalhadamente.  
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1. Para cada unidade escondida ou de saída, j, classifica-se em ordem decrescente as suas 

conexões e armazená-as em dois conjuntos, um contendo apenas pesos positivos e o outro 

com pesos negativos; 

2. Começando pelo maior peso positivo, procura-se por conexões que provoquem a ativação 

de uma unidade j independente das outras conexões deste nó; 

3. Caso uma conexão dominante seja encontrada, gera-se uma regra (que relaciona um nó 

de entrada com um nó da camada escondida ou um nó da camada escondida com um nó 

da camada de saída) do tipo: 

Se nói Então nój  (FC) 

onde: FC é o fator de confiança da regra extraída calculado pela fórmula (3.3) exibida na 

figura 3.4; 

4. Se um nói for suficientemente forte para ativar um nój, então este nói é marcado, 

indicando que este nó não poderá ser usado em nenhuma outra combinação quando 

inspecionando-se o nój; 

5. Continue verificando os pesos seguintes do conjunto positivo até encontrar um que não 

possa ativar o nój por ele mesmo; 

6. Caso mais detalhes forem requeridos, ou seja, regras com mais antecedentes (p>1, onde p 

indica o número de antecedentes ou cláusulas por regra), então Partial–RE busca por 

combinações de dois pesos não marcados, começando pelo maior dos pesos positivos de 

um nój que sejam suficientes para ativá-lo. Este processo continua até que o critério de 

parada seja atingido, isto é, regras com no máximo k cláusulas (p = k) sejam encontradas; 

7. Execute os passos necessários a partir do “passo-2” considerando agora os pesos 

negativos. Neste caso, quando estes pesos não estão ativos permitem a ativação do nó da 

próxima camada, obtendo-se regras da forma: 

Se não nóg Então nój  (FC) 

onde: uma conexão entre g e j é negativa; 

8. Em seguida, busca por pequenas combinações de pesos positivos e negativos que causem 

a ativação de qualquer nó escondido ou de saída, criando-se regras do tipo: 

Se nói e não nóg Então nój  (FC) 

onde: uma conexão entre i e j é positiva e uma conexão entre g e j é negativa; 

9. Substitui-se os antecedentes que representem um conceito intermediário (por exemplo, 

uma unidade escondida da rede) pelo correspondente conjunto de entradas conjuntivas. 

Além disso, baseado num raciocínio semelhante ao usado para se reescrever as regras 

booleanas obtidas pelo BIO-RE (subseção 2.4.2), obtém-se regras mais gerais em função 

das unidades de entrada mais relevantes com o seguinte formato: 

Se Xi ≥ µi e Xg < µg Então Conseqüentej  (FC). 
 

Figura 3.3 – O Algoritmo Partial–RE  

 

É importante mencionar que Partial–RE assume que os valores dos padrões de 

entrada pertencem ao intervalo [0;1]. Note também que este método pode ser usado 
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eficientemente em aplicações onde o objetivo principal de extrair regras da rede treinada é 

estudar as entradas que causam saídas específicas serem encontradas pela rede (TAHA; 

GHOSH, 1999).  

Pelo fato desta técnica separar as conexões entre as camadas da rede em conjunto 

de pesos positivos e negativos, Partial–RE examina pequenos subconjuntos Sj de conexões 

das unidades escondidas ou de saídas j, extraindo uma regra se: 

 

∑
∈

∆≥−
jsji SW

jiji XW )( θ  

 

onde: Wji é uma conexão entre uma unidade de entrada Xi e uma unidade escondida ou de 

saída j; θj é o limiar da unidade j; e ∆ é um pequeno valor positivo (entre 0.1 e 0.3) 

denominado parâmetro de certeza, cujo valor é escolhido com base na “precisão” que se 

necessita que as regras extraídas tenham (TAHA; GHOSH, 1999).  

 

Contudo, o número p de antecedentes por regra e a quantidade n de entradas da 

rede devem ser pequenos. Caso contrário, a simples execução do “passo-6” deste algoritmo 

pode provocar uma explosão combinatória na tentativa de extrair regras com no máximo k 

antecedentes (p = k), mesmo sendo polinomial em n, contribuindo para um custo 

computacional elevado. Observe que é possível determinar-se esta quantidade máxima de 

combinações possíveis de pesos não marcados de cada nój a serem verificadas considerando-

se os pesos positivos e negativos de todas as unidades j pela fórmula a seguir: 
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(3.1) 

 

onde: h é o total de unidades da camada escondida ou de saída; k é a quantidade máxima 

de antecedentes por regra; aj é a quantidade de pesos positivos do nój; bj é a quantidade de 

pesos negativos do nój; e n é a quantidade de unidades da camada anterior a do nój. 

 

 

Supondo que a quantidade de pesos positivos e negativos de cada nój seja igual 

n/2, a fórmula (3.1) pode ser reescrita como: 
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(3.2) 

 

 

Analisando o custo computacional exigido apenas pelo “passo-6” do Partial–RE 

para extrair regras com no máximo k antecedentes (p = k) de uma rede treinada com n 

entradas usando a fórmula (3.2) e ainda multiplicando este valor pelo total m de padrões do 

conjunto de treinamento da rede, fica evidente que a eficiência deste algoritmo fica bastante 

comprometida quando o valor de p, de n e de m são grandes. Logo, o custo computacional do 

Partial–RE é maior do que o alcançado pelo BIO–RE (subseção 2.4.2) quando aplicados na 

solução de problemas de mesma dimensão.  

Apesar dos autores deste método afirmarem que experimentalmente resultados 

demonstraram que o algoritmo Partial–RE é conveniente para ser aplicado a problemas de 

grande dimensão, curiosamente eles reduziram a dimensão de entrada da rede a ser treinada 

avaliando os auto-valores da matriz de covariância da base de dados antes de usar este 

algoritmo para extrair regras (TAHA; GHOSH, 1999).  

 

3.3.2 ALGORITMO FULL-RE 
 

Assim como o Partial–RE, o algoritmo Full–RE é uma técnica decomposicional 

para extração de regras de redes MLP treinadas com uma camada escondida criado por Taha e 

Ghosh (1999). Diferente do método descrito na subseção anterior, Full–RE permite que a rede 

seja treinada com dados de entrada dos tipos numéricos, categóricos e booleanos. Por esta 

razão, os autores o denominam de Full–RE, um extrator de regra “completo” ou “universal”. 

Contudo, caso alguma entrada da rede seja numérica, este algoritmo discretiza estas entradas 

em poucos intervalos, almejando reduzir a complexidade computacional durante o processo 

de extração das regras. A figura 3.4 a seguir o apresenta com mais detalhes.   

Um ponto crítico desta técnica, apesar dos “passo-2” e “passo-3” discretizarem as 

entradas numéricas para facilitar a extração das regras, é que caso existam m entradas 

numéricas na rede e estas sejam discretizadas em k intervalos, com k pequeno (k≥2), o custo 

computacional de extrair regras com esta abordagem é no mínimo igual ao do BIO–RE 

(subseção 2.4.2), pois, o conjunto de treinamento poderá conter até km padrões de entrada e 

saída. Só depois de todas as regras possíveis serem obtidas da rede treinada, aplica-se uma 
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etapa de otimização (“passo-4”) destas regras empregando métodos de solução de problemas 

de programação linear.  

Note ainda que a execução do “passo-4” deste método pode resultar numa 

explosão combinatória na busca dos antecedentes mais relevantes por regra extraída. Sem 

falar que, como os pesos positivos e negativos entre as unidades das camadas da rede são 

tratados conjuntamente, sem separá-los em dois grupos de pesos distintos, o custo 

computacional desta etapa pode ainda ser pior do que o alcançado pelo “passo-6” do Partial–

RE. 

 

1. Para cada unidade escondida j, Full–RE gera regras intermediárias da forma: 

Se [(Wj1 X1 + Wj2 X2 + ... + Wjn Xn) ≥ θj + ∆] Então Conseqüentej (FC) 

onde:  θj e ∆ são os mesmos parâmetros definidos por Partial–RE; 

2. Discretiza os intervalos de valores de cada entrada Xi do tipo numérica num 

pequeno número de valores discretos a serem examinados posteriormente. 

Assim, cada atributo de entrada Xi ∈ (ai,bi) é discretizado em k intervalos: 

Di ∈ { di,0 = ai, di,1 , ... , di, k – 1 , di,k = bi } 

onde: di,l – 1 e di,1 são os limites inferiores e superiores de um intervalo l de 

uma entrada Xi, respectivamente; 

3. Caso Full–RE encontre mais de um valor discreto para uma entrada Xi 

numérica que satisfaça a condição do antecedente de uma regra intermediária 

exibida no “passo-1”, escolhe-se o maior valor discreto de Xi se o peso Wji for 

negativo. Caso contrário, seleciona-se o menor valor discreto de Xi; 

4. Após os passos de discretização das entradas Xi numéricas, Full–RE soluciona 

o seguinte problema de Programação Linear (PL), a saber: 

minimizar  Wj1 D1 + Wj2 D2 + ... + Wjn Dn 

tal que Wj1 D1 + Wj2 D2 + ... + Wjn Dn ≥ θj + ∆ 

e Di ∈ { ai, di,1 , ... , di, k – 1 , bi } ∀i , i = 1 ... n 

selecionando as fronteiras discretas Xi (Di) que determinam soluções aplicáveis 

às regras intermediárias satisfazendo todas as suas restrições. Como 

resultado, Full–RE obtém regras do tipo: 

Se X1 ≥ e1 e X2 < e2 Então hj   (FC) 

onde: ai ≤ ei ≤ bi, e1 é o valor discreto de X1 com peso positivo com o nój, e2 é 

o valor discreto de X2 com peso negativo com o nój e hj indica o nój que foi 

ativado;  

Figura 3.4 – O Algoritmo Full–RE  
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5. Calcula o fator de confiança (FC) das regras extraídas usando a fórmula (3.3) 

abaixo: 
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 (3.3) 

6. Extrai regras entre as unidades escondidas e de saída e as expressam como: 

Se h1 e h2 Então Ok   (FC) 

7. Finalmente, Full–RE substitui cada antecedente hi das regras obtidas no passo 

anterior pelas respectivas cláusulas das regras intermediárias anteriormente 

encontradas, semelhante ao efetuado pelo Partial–RE. A diferença é que as 

regras extraídas por Full–RE substitui cada µi pelos valores discretos de cada Xi 

encontrados no “passo-4”. 

Continuação da Figura 3.4 – O Algoritmo Full–RE 

 

 

Esta abordagem não impõe limite sobre a quantidade de antecedentes por regras 

como ocorre com o Partial–RE. Uma limitação é aplicada no número de cláusulas das regras 

intermediárias entre as camadas adjacentes (entrada e escondida ou escondida e saída) da rede 

treinada com o objetivo de melhorar o desempenho do “passo-7” deste algoritmo (TAHA; 

GHOSH, 1999).  

Observe também que o fator de confiança determinado pela fórmula (3.3) é 

encontrado com base na intensidade de ativação de uma unidade escondida ou de saída da 

rede. Isto significa que, quanto maior for a força de ativação de um nó da rede, maior será o 

fator de confiança da regra extraída contendo este nó. Atente também que a fórmula utilizada 

por seus autores para calcular o fator de confiança das regras produz valores superestimados.  
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3.4 ABORDAGEM GEOMÉTRICA 
 

Método descrito por Fan e Li (2002) para extrair regras “Se-Então” booleanas de 

uma rede MLP treinada com uma camada escondida através da interpretação das partições do 

espaço de entrada produzidas pelas unidades escondidas da rede, ou seja, uma análise 

geométrica da rede treinada incluindo algumas operações lógicas.  

Esta técnica é considerada decomposicional, pois, os pesos e a estrutura da rede 

são fundamentais para a determinação dos sub-espaços de onde as regras são obtidas. O 

algoritmo da Abordagem Geométrica também inclui procedimentos para reduzir e simplificar 

o conjunto de regras inicialmente construído a partir da interpretação das regiões delimitadas 

pelas unidades escondidas. 

Uma curiosidade desta abordagem é que os antecedentes das regras criadas são 

formados por conjunções de unidades escondidas e não por unidades de entrada, como 

normalmente é feito. Uma visão geral deste algoritmo é exibida na figura 3.5. 

 

1. Para cada unidade escondida Hj, identificar como lado-1 a região do espaço 

formada pelas unidades de entrada Xi onde Hj tem valor de ativação maior ou 

igual a 0.5. Isto é, ∑
=

≥+=
n

i

jWjiXifhj
1

5.0)( θ . A outra região será rotulada 

como lado-0 em relação à Hj (figura 3.6). A função de ativação f(netj), com 

∑
=

+=
n

i

j jWjiXinet
1

θ , deve ser não linear, como sigmóide ou tangente 

hiperbólica, Wji é a matriz de pesos entre as unidades das camadas de entrada 

e escondida da rede e θj é o limiar de cada unidade escondida Hj; 

2. Extrair regras das partições resultantes das interseções entre as regiões 

delimitadas por cada unidade escondida Hj, sendo obtidas no máximo uma 

regra por classe em cada uma destas partições, relacionando conjunções 

lógicas de unidades escondidas com a saída da rede. Cada uma desta regras 

tem o seguinte formato: 

Se H1 e não H2 e ... e Hm Então Classe1,       com j = 1, 2, ... , m 

onde: cada negação antes de algum Hj indica que um dado padrão de entrada 

pertencente a classe alvo da regra está localizado no lado-0 deste Hj. Caso 

contrário, estando um determinado padrão no lado-1 em relação a um dado 

Hj, este aparecerá no antecedente da regra sem negação lógica; 

Figura 3.5 – Algoritmo da Abordagem Geométrica 
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3. Eliminar as regras extraídas no passo anterior cuja abrangência1 seja menor 

que 2,5% dos padrões de uma determinada classe usados no treinamento da 

rede; 

4. Descartar regras redundantes, mantendo a que tiver maior representatividade; 

5. Remover literais desnecessários das regras com mesmo conseqüente; 

6. Apagar dos antecedentes os literais que aparecem em todas as regras; 

7. Caso necessário, simplificar o conjunto de regras obtidas no passo anterior 

usando álgebra booleana ou mapas de Karnaugh. 

Continuação da Figura 3.5 – Algoritmo da Abordagem Geométrica 

 

Na figura 3.6, pode-se visualizar uma partição do espaço de entrada efetuada por 

uma unidade escondida específica (neste exemplo o nó H1) de uma rede MLP treinada com 

uma camada escondida, cujos nós estão usando uma função de ativação não linear. 

 

 

Figura 3.6 – Partição do Espaço de Entrada por uma Unidade Escondida 
Fonte: Adaptado de Fan e Li (2002, p. 1075) 

 

                                                
1 Os autores referem-se a esta medida como sendo o suporte de uma regra, ou seja, uma métrica de significância 
estatística que indica a cobertura da base de dados por cada regra dela induzida (SUNG et al., 2003). Como neste 
caso, regras “Se-Então” são extraídas, e não induzidas, de uma RNA treinada, preferiu-se neste trabalho usar a 
denominação abrangência, representatividade ou cobertura das regras.   
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Por exemplo, para demonstrar o funcionamento desta técnica, será considerada 

uma rede treinada formada por duas unidades de entrada, três unidades escondidas e três 

unidades de saída (uma por classe dos padrões de entrada de treinamento), conforme  

mostrada  na figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Rede MLP Treinada com uma Camada Escondida  
      Fonte: Adaptado de Fan e Li (2002, p. 1075) 

 

Depois do conjunto de treinamento ter sido apresentado a esta rede, as unidades 

escondidas H1, H2 e H3 produziram três partições do espaço de entrada, cada uma com dois 

lados (lado-0 e lado-1) resultando em sete sub-espaços distintos contendo as três classes (C1 – 

círculos, C2 – triângulos e C3 – quadrados) do exemplo em questão, de forma que foram 

extraídas as regras exibidas na figura 3.8. Os rótulos das unidades escondidas foram escritos 

no lado-1 de suas partições (figura 3.9). 

   

#1: Se H1 e H2 e não H3 Então C1 (95.0%) 

#2: Se H1 e H2 e H3 Então C1 (1.0%) 

#3: Se não H1 e H2 e não H3 Então C1 (1.0%) 

#4: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C1 (3.0%) 

#5: Se H1 e não H2 e H3 Então C2 (92.0%) 

#6: Se H1 e não H2 e não H3 Então C2 (2.0%) 

#7: Se não H1 e não H2 e H3 Então C2 (6.0%) 

#8: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C3 (100.0%) 

onde o valor percentual entre parênteses é a abrangência de cada regra por classe 

em relação ao conjunto de treinamento. 

Figura 3.8 – Regras “Se-Então” Iniciais Obtidas da Figura 3.9  
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Figura 3.9 – Distribuição do Conjunto de Treinamento nos Sub-Espaços Formados pelas 

Unidades Escondidas  

     Fonte: Adaptado de Fan e Li (2002, p. 1076) 

 

Executando-se em seguida o “passo-3”, as regras #2, #3 e #6 são eliminadas, pois, 

possuem abrangência abaixo de 2.5%, resultando no conjunto de regras da figura 3.10. 

 

#1: Se H1 e H2 e não H3 Então C1 (95.0%) 

#4: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C1 (3.0%) 

#5: Se H1 e não H2 e H3 Então C2 (92.0%) 

#7: Se não H1 e não H2 e H3 Então C2 (6.0%) 

#8: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C3 (100.0%) 

Figura 3.10 – Regras “Se-Então” com Abrangência Não Inferior a 2.5%  
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Observe que as regras booleanas #4 e #8 da figura 3.10 são redundantes. Assim, de 

acordo com o “passo-4” a regra #4 é descartada, pois, possui o menor valor de 

representatividade destas duas regras. Logo, obtém-se as regras não redundantes vistas na 

figura 3.11. 

 

#1: Se H1 e H2 e não H3 Então C1 (95.0%) 

#5: Se H1 e não H2 e H3 Então C2 (92.0%) 

#7: Se não H1 e não H2 e H3 Então C2 (6.0%) 

#8: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C3 (100.0%) 

Figura 3.11 – Regras “Se-Então” Sem Redundância 

De acordo com o “passo-5” desta abordagem os literais H1 e não H1 das regras #5 

e #7 que possuem o mesmo conseqüente são desnecessários, não influenciando na conclusão 

destas regras. Portanto, estes literais são apagados destas regras gerando o conjunto de regras 

“Se-Então” da figura 3.12. Note que os valores de cobertura das regras restantes vão sendo 

devidamente ajustados quando preciso. 

 

#1: Se H1 e H2 e não H3 Então C1 (95.0%) 

#8: Se não H1 e não H2 e não H3 Então C3 (100.0%) 

#9: Se não H2 e H3 Então C2 (98.0%) 

Figura 3.12 – Regras “Se-Então” Obtidas com o “passo-5” da Abordagem Geométrica  

 

O “passo-6”, neste caso, não contribui para simplificar o conjunto de regras da 

figura 3.12. Aplicando o “passo-7”, conseguem-se as regras finais mínimas extraídas com este 

método e exibidas na figura 3.13. 

   

#10: Se H2 Então C1 (97.0%) 

#11: Se H3 Então C2 (98.0%) 

#12: Se não H1 Então C3 (100.0%) 

Figura 3.13 – Conjunto de Regras Simplificado Extraído com a Abordagem Geométrica 

 

Conforme pode-se perceber, os passos de 3 ao 7 deste algoritmo são específicos 

para otimizar o conjunto de regras extraídas da rede treinada. Isto significa que, em alguma 

aplicação particular este passos podem não ser necessários (FAN; LI, 2002). 
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Apesar de ser um método bastante simples e interessante de extração de regras de 

uma rede MLP treinada, os conseqüentes das regras expressos em termos das unidades 

escondidas da rede ao invés das entradas dificultam o seu entendimento, sendo sob este ponto 

de vista uma desvantagem. Tentando minimizar esta deficiência, Fan e Li (2002) encontraram 

inequações em função das entradas X1 e X2 da rede cujas regras foram extraídas visando dar 

um significado às unidades escondidas nelas presentes. Contudo, outro problema se formou: 

A necessidade de solução destas inequações em função de duas variáveis para que os 

antecedentes destas regras sejam bem mais compreensíveis.    

Uma outra informação relevante é que a dimensão do espaço de entrada deve ser 

dois, proporcionando a fácil compreensão de como este método extraí regras de forma 

geométrica. Caso contrário, explicar geometricamente como as regras são extraídas de redes 

com dimensões de entrada maior que dois certamente é uma tarefa mais complexa do que 

obter um conjunto de regras conciso e legível para justificar o processamento realizado por 

uma RNA de forma simbólica para um especialista de um determinado domínio do 

conhecimento humano. Só para enfatizar isto, será que alguém consegue imaginar o aspecto 

de uma superfície que quando interceptada por um plano resulta numa esfera? 

Evidentemente que métodos estatísticos podem ser utilizados para se reduzir a 

dimensão do espaço de entrada para dois, possibilitando o uso desta técnica de forma clara. 

Tanto é verdade que os próprios autores desta abordagem o fizeram, diminuindo as entradas 

de uma rede construída para detectar falhas de um compressor de ar de alta pressão de oito 

para duas, empregando um método estatístico denominado análise canônica (FAN; LI, 2002).  

Ainda sob esta ótica, reduzir a dimensão do espaço de entrada facilita a extração 

de regras com poucos antecedentes e, portanto, mais fáceis de serem entendidas. Porém, 

recomenda-se o cuidado de verificar se apenas duas cláusulas numa regra são suficientes para 

justificar as saídas encontradas por uma determinada rede treinada. 

Para finalizar, Fan e Li (2002) não falam sobre alguma restrição sobre os tipos das 

variáveis de entrada. Como eles usaram bases com entradas do tipo numérico em seus 

experimentos, supõe-se que apenas uma normalização das entradas para valores pertencentes 

ao intervalo [0; 1] seja suficiente para utilizá-lo com qualquer base de dados, além é claro, da 

necessidade de redução de dimensionalidade para dois do espaço de entrada para obter-se uma 

interpretação geométrica do significado de cada unidade escondida presente nas regras.  

Para mais detalhes sobre interpretação geométrica das partições do espaço de 

entrada produzidas pelas unidades da camada escondida de uma rede MLP, sugere-se 

consultar (ZURADA, 1992), (HAYKIN, 1999) e (BRAGA et al., 2000).   
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3.5 ABORDAGEM DE HERNÁNDEZ-ESPINOSA ET AL. 
 

Um algoritmo para extração de regras de uma rede MLP treinada baseado em 

aritmética intervalar foi proposto conforme detalhado em (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 

2003a) e (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 2003b). O princípio fundamental deste método 

está na inversão da rede visando uma classe de saída em particular usando propriedades da 

aritmética de intervalos. Esta abordagem também é do grupo de técnicas decomposicionais, já 

que as regras são extraídas diretamente dos vetores de pesos da rede, só que neste caso, 

expressos usando intervalos de valores numéricos. 

Primeiramente os autores deste algoritmo revisam as operações básicas sobre 

intervalos de números reais necessárias para descreverem o algoritmo de inversão da rede 

treinada. Estas operações são: soma de intervalos; multiplicação de um intervalo por um 

número real; e, função exponencial de um intervalo. 

A fórmula (3.4) abaixo defini uma soma entre dois intervalos numéricos A e B: 

 

];[];[];[ UULLULUL bababbaaBA ++=+=+  (3.4) 

onde os expoentes L e U denotam os limites inferior e superior de um intervalo, 
respectivamente. 

 

O produto de um número real m por um intervalo A é descrito por (3.5) como: 
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E a função exponencial de um intervalo A é calculada através de (3.6) logo a 

seguir: 

)]exp();[exp(]);exp([)exp( ULUL aaaaA ==  (3.6) 

 

A partir destas operações, o algoritmo clássico backpropagation (RUMELHART 

et al., 1986) é adaptado para efetuar cálculos usando intervalos, de forma que tanto as 

entradas quanto as saídas da rede são intervalos de números reais. A função de ativação das 

unidades das camadas escondida e de saída é a sigmóide padrão. Portanto, na realidade, o 

algoritmo de inversão da rede treinada é uma variação do backpropagation capaz de fazer as 

três operações básicas sobre intervalos de números reais definidas pelas fórmulas (3.4), (3.5) e 



                                    3. Extração de Regras de MLP com uma Camada Escondida 

 

71

(3.6) anteriores. Mais detalhes sobre este algoritmo são descritos em (HERNÁNDEZ-

ESPINOSA et al., 2003a) e (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 2003b). 

A forma das regras a serem obtidas da rede treinada devem ser intervalos            

N-dimensional do espaço de entrada, conforme mostrado na figura 3.14. 
 

Se ];[...];[];[ 222111
U

N

L

NN

ULUL
aaxeeaaxeaax ⊂⊂⊂  Então {x1, x2, ... , xN}∈ Classe K 

Figura 3.14 – Formato de Regras Extraídas por Inversão da Rede com Aritmética Intervalar  

Para obter uma regra com este formato de uma MLP treinada primeiro seleciona-

se um intervalo numérico de uma unidade de saída da rede e o identifica como alvo, 

assumindo que apenas uma das unidades de saída é disparada por vez. Por exemplo, o 

intervalo de saída [0.5;1.0] foi escolhido como sendo o alvo de uma classe 2, representada 

pela unidade de saída Y2 da rede. Em seguida, aplica-se o algoritmo de inversão para um 

intervalo inicial de entrada e espera-se que este dado intervalo desenvolva-se para o intervalo 

da saída escolhida Y2. O intervalo final da entrada que evoluiu para a classe 2 corresponderá a 

uma regra válida, associando os intervalos das entradas Xi com o intervalo da saída Y2.  
 

 

Figura 3.15 – Exemplos de Expansão de Pontos A em Intervalos Finais B por Inversão 

Aritmética Intervalar  

Fonte: Extraído de Hernández-Espinosa et al. (2003a, p. 158) 
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Experimentos realizados com três tipos de intervalos num exemplo com duas 

dimensões indicaram que, se o intervalo inicial de entrada é um ponto, durante a inversão, 

este se expandirá para um intervalo. Os limites finais deste intervalo geralmente tocam as 

fronteiras da classe alvo, e assim normalmente contribui para a extração de uma regra válida.  

Na figura 3.15 são exibidos vários destes exemplos, onde um ponto A expande-se para um 

intervalo B formando uma regra. 

Com base neste comportamento, Hernández-Espinosa et al. (2003a) propuseram o 

algoritmo para extração de regras de uma rede MLP descrito na figura 3.16 a seguir.    

 

1. Seleciona-se um ponto inicial e calcula-se a saída da rede desta entrada; 

2. Escolhe-se um alvo do tipo descrito acima. Este alvo poderá coincidir com a 

classe de saída da rede; 

3. Aplica-se o algoritmo de inversão e extrai-se uma regra; 

4. Seleciona-se um novo ponto distinto dos existentes nas regras já obtidas e 

calcula-se a respectiva saída da rede; 

5. Escolhe-se um alvo que concorde com a saída da rede; 

6. Executa-se o algoritmo de inversão para obter uma nova regra; 

7. Caso o conjunto de regras extraídas não cobrirem o espaço de entrada, volte 

ao “passo-4” novamente.    

Figura 3.16 – O Algoritmo de Extração de Regras por Inversão da Rede Utilizando 

Propriedades da Aritmética Intervalar  

 

Para testar se o espaço de entrada foi coberto pelas regras extraídas da rede 

treinada, seleciona-se um novo ponto inicial procurando no espaço de entrada por pontos 

igualmente espaçados, verificando se estes pontos estão inclusos nas regras. Assim, note que a 

distância entre os pontos poderão influenciar o desempenho final do conjunto de regras obtido 

por este algoritmo (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 2003a) (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et 

al., 2003b). 

Uma desvantagem deste método de busca para extrair as regras da rede treinada é 

que a sua complexidade computacional cresce exponencialmente com o aumento do número 

de entradas, inviabilizando o seu uso em problemas com alta dimensão de entrada. Logo, 

técnicas de seleção de atributos podem representar um importante componente para a 

aplicação deste algoritmo (HERNÁNDEZ-ESPINOSA et al., 2003a; 2003b). 
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Outras desvantagens desta abordagem são: a grande quantidade de regras geradas 

podendo atingir a marca de cinqüenta mil; percentual de cobertura do espaço de entrada 

relativamente baixo para a grande quantidade de regras obtidas; e dificuldade de determinar 

melhores espaçamentos entre os intervalos de entrada que proporcionem a redução da 

quantidade de regras criadas e ao mesmo tempo aumente a abrangência do espaço de entrada 

pelo conjunto de regras encontrado. 

A única vantagem perceptível deste algoritmo de extração de regras de uma rede 

MLP treinada é poder lidar com variáveis intervalares, característica bastante inovadora desta 

técnica. 

   

3.6 CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo foram apresentadas várias abordagens que podem ser aplicadas para 

extrair regras proposicionais “Se-Então” de uma rede MLP treinada com uma camada 

escondida, além de algumas clássicas, que também podem ser empregadas neste tipo de rede, 

descritas com um certo nível de detalhes no capítulo anterior. 

O critério qualidade das regras possui quatro características (ANDREWS; GEVA, 

2002): 

 

- Corretude: Avalia a capacidade de generalização do conjunto de regras obtido; 

- Fidelidade: Verifica o quanto as regras extraídas imitam o comportamento da 

rede de onde foram geradas; 

- Consistência: Observa após diferentes execuções do algoritmo de extração de 

regras se os conjuntos de regras obtidos produzem a mesma classificação dos 

exemplos não vistos anteriormente; 

- Compreensibilidade: Mede o tamanho do conjunto de regras extraído em termos 

da quantidade de regras e do número de antecedentes por regra. 

 

Baseado na taxonomia descrita em (ANDREWS et al., 1995), (TICKLE et al., 

1998) e (ANDREWS; GEVA, 2002), principalmente em relação aos critérios qualidade das 

regras, com destaque para os itens fidelidade e compreensibilidade, e complexidade dos 

algoritmos para obtenção de regras destas redes, serão escolhidos os mais relevantes para 

serem investigados mais profundamente no próximo capítulo. 
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4. 4. 4. 4.     EEEEXPERIMENTOS COM XPERIMENTOS COM XPERIMENTOS COM XPERIMENTOS COM AAAALGORITMOS LGORITMOS LGORITMOS LGORITMOS 

DE DE DE DE EEEEXTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE XTRAÇÃO DE RRRREGRASEGRASEGRASEGRAS    

4.1 INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo são descritas as bases de dados utilizadas nos problemas de 

classificação de padrões e de previsão de séries temporais e as redes treinadas obtidas com 

estas bases das quais as regras foram extraídas. Antes disso, são apresentados quatro 

algoritmos para extração de regras de redes MLP aqui propostos, a saber, o Pre-Literal 

(CAMPOS et al., 2004), o Pre-ProRulext (CAMPOS; LUDERMIR, 2004), o Literal e o 

ProRulext, sendo estes dois resultantes de modificações e melhorias efetuadas em seus 

respectivos predecessores. Por fim, são relatados os métodos de extração de regras a serem 

investigados mais detalhadamente e os experimentos com estes algoritmos selecionados. 

As redes treinadas e os respectivos conjuntos de regras foram gerados através do 

SEHA (Sistema Especialista Híbrido Aplicado) versão ‘1.2.1.5’. Este sistema foi 

originalmente projetado e implementado por Campos (2003) para tratar de problemas de 

classificação de padrões, inclusive usando bases de dados do mundo real. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, o SEHA foi adaptado para ser aplicado também a problemas 

de previsão de séries temporais, bem como a inclusão dos métodos de extração de regras 

investigados e outras melhorias. Os dois principais módulos deste sistema são: o SERN 

(Sistema Especialista baseado em Redes Neurais) e o SEBR (Sistema Especialista Baseado 

em Regras). Através de funcionalidades existentes no módulo SERN obtiveram-se as redes 

MLP treinadas. Já as regras extraídas destas redes foram encontradas usando recursos 

disponíveis no módulo SEBR. Mais detalhes sobre esta ferramenta ampliada e refinada podem 

ser encontrados no ‘Apêndice A’ desta dissertação.  
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4.2 NOVOS ALGORITMOS DE EXTRAÇÃO DE REGRAS PROPOSTOS 
 

Esta seção contém a descrição dos quatro novos algoritmos propostos neste 

trabalho para extração de regras proposicionais de redes MLP com uma camada escondida 

treinadas para classificação de padrões e previsão de séries temporais. São eles: Pre-Literal, 

Pre-ProRulext, Literal e ProRulext. 

4.2.1 ALGORITMO PRE-LITERAL2 
 

Trata-se de um algoritmo bastante simples desenvolvido por Campos et al. (2004) 

para extração de regras proposicionais de uma rede MLP treinada usando o clássico algoritmo 

backpropagation (RUMELHART et al., 1986) aplicadas a problemas de classificação de 

padrões e previsão de séries temporais. O principal objetivo desta técnica é fornecer uma 

explicação plausível das saídas exibidas pela RNA. Este método é inspirado na parte 

pedagógica do algoritmo DEDEC (TICKLE et al., 1996), onde os padrões de entrada são 

apresentados à rede e observa-se a respectiva resposta. Assim, as regras são extraídas através 

de um mapeamento entrada-saída da rede, caracterizando-o como uma abordagem da classe 

de técnicas pedagógicas. Portanto, como não são considerados nem a topologia e nem os 

pesos da rede na obtenção das regras, o Pre-Literal pode ser aplicado a outros tipos de RNAs 

treinadas. Na figura 4.1 é mostrado este algoritmo. 

 

1. Normalizar os padrões de entrada e saída da rede do conjunto de treinamento 

para valores pertencentes ao intervalo [0; 1]; 

2. Apresentar cada um destes padrões de entrada normalizados à rede treinada 

obtendo os respectivos conseqüentes das regras, sendo que os antecedentes 

de cada regra são constituídos pelos atributos e valores dos padrões de 

entrada; 

3. Desnormalizar os antecedentes e conseqüentes das regras anteriormente 

obtidos para valores originais da base de dados; 

4. Armazenar cada uma das regras inéditas criadas no passo anterior num 

arquivo para posterior explicação das saídas encontradas pela rede.    

Figura 4.1 – O Algoritmo Pre-Literal    

                                                
2 Recebeu esta denominação por ser o predecessor do algoritmo Literal, descrito mais adiante. 
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As regras extraídas da RNA treinada são do tipo “Se-Então” com a característica 

de apresentar apenas uma conclusão por regra (BRASIL, 1999). Os conteúdos dos 

antecedentes e do conseqüente destas regras figuram conforme obtidos das bases de dados 

originais. Assim, na etapa de extração das regras, também é efetuada uma desnormalização 

dos padrões de entrada do conjunto usado no treinamento da rede e de sua respectiva saída. 

Além disso, quando a informação representada por uma determinada unidade da camada de 

entrada ou de saída for numérica, este atributo será expresso em forma de intervalo. Os 

valores mínimos e máximos de cada intervalo são calculados utilizando as fórmulas (4.1) e 

(4.2) abaixo, respectivamente: 
 

min = valor – valor*(erro/cp) (4.1) 

max = valor + valor*(erro/cp) (4.2) 

onde: min – valor mínimo do atributo; max – valor máximo do atributo; valor – conteúdo atual 
do atributo; erro – erro médio da rede obtido durante o treinamento; cp – constante de 
precisão. 

 

Geralmente se requer uma maior precisão na saída da rede do que em seus 

atributos de entrada. Como a constante de precisão (fórmulas 4.1 e 4.2) serve para ajustar a 

largura do intervalo de atributos numéricos e em experimentos realizados com esta técnica 

utilizou-se constante de precisão igual a 2 (dois) para os atributos de entrada (intervalo mais 

largo) e igual a 4 (quatro) para os de saída (intervalo mais estreito), isto possibilitou que as 

regras obtidas tivessem uma maior capacidade de generalização (CAMPOS et al., 2004). 

O formato geral das regras extraídas por este algoritmo é visto na figura 4.2. 
 

Se <atributo_1> = <conteúdo_1> e 

     <atributo_2> ∈ <intervalo_2> e 

    <atributo_N> = <conteúdo_N> 

                    Então <atributo_saída> <símbolo> <saída_rede> 

onde <atributo_i>: variável i de entrada;  = : indica atributo não numérico 

(boolenao ou categórico);  ∈: indica atributo numérico;  <conteúdo_i>:  valor do 

atributo i de entrada;  <intervalo_i>: valores mínimo e máximo para o atributo  i  de  

valor  i  determinados   usando  as  fórmulas (4.1) e (4.2);             

<atributo_saída>: variável ativada de saída da rede;  <símbolo>: ‘=’ em problema 

de classificação e ‘∈’ em problema de previsão de séries temporais;     

<saída_rede>: classe ou intervalo numérico previsto em relação ao padrão de 

entrada, dependendo da finalidade da rede. 

Figura 4.2 – Formato das Regras Obtidas pelo Pre-Literal  
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Note que a diferença entre as regras extraídas para problemas de classificação e de 

previsão está em suas conclusões ou conseqüentes. No primeiro caso, a classe é de um tipo 

não numérico (categórico ou booleano). Já em problemas de previsão a saída da rede é do tipo 

numérico.  

Na figura 4.3 é mostrada uma regra obtida de uma rede MLP aplicada a um 

problema de previsão de séries temporais usando esta técnica pedagógica. Lembrando que os 

intervalos são gerados usando as fórmulas (4.1) e (4.2). 

 
 

      Se ‘Yt_2’ ∈ [ 7712.82 ; 8785.19 ] e 

        ‘Yt_1’ ∈ [ 7790.42 ; 8873.58 ] 

Então ‘Yt’ ∈ [ 7983.73 ; 8520.11 ] 

Figura 4.3 – Exemplo de Regra para um Problema de Previsão de Séries Temporais Obtido 

pelo Pre-Literal 

 

Para facilitar a explicação das saídas de uma rede, implementou-se a parte uma 

máquina de inferência encadeada para trás, proporcionando a recuperação de regras 

adequadas para justificar de forma plausível as saídas da rede que forem questionadas 

(CAMPOS et al., 2004). 

 
 

 

 

Figura 4.4 – Gráfico de “Saída Real e Prevista Normalizadas versus Data” de uma MLP 

Aplicada a um Problema de Previsão de Séries Temporais  

      Fonte: Adaptado de Campos et al. (2004, p. 1391) 
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O conjunto de regras extraído conseguiu justificar as saídas de uma rede usada 

para classificar padrões demonstrando alta fidelidade, só que com 610 regras. Já num 

problema de previsão de séries temporais foram obtidas 388 regras. Contudo, estas não 

conseguiram explicar a saída da rede no período em destaque na figura 4.4. 

As vantagens deste algoritmo são: permitir o uso de bases de dados com entradas 

numéricas, booleanas e categóricas; representação intervalar dos atributos numéricos; e, as 

regras são extraídas de forma simples podendo ser utilizadas para justificar as saídas de redes 

usadas em problemas de classificação e de previsão de séries temporais, o que é sem dúvida 

uma inovação no contexto de extração de regras. Isto devido ao fato de que não é comum 

existir técnicas de extração de regras para problemas de previsão, que em geral são mais 

complexos do que classificar padrões (CAMPOS et al., 2004). 

 

 

4.2.2 ALGORITMO PRE-PRORULEXT3 
 

 

Baseado no algoritmo FuzzyRulext (BRASIL, 1999), foi proposto por Campos e 

Ludermir (2004) um método semelhante, denominado Pre-ProRulext, objetivando extrair 

conjuntos de regras proposicionais de redes MLP não fuzzy mais concisos e legíveis. Assim 

como o FuzzyRulext original, este novo algoritmo pertence a classe de técnicas ecléticas, 

pois, utiliza uma metodologia decomposicional para obter os antecedentes das regras e uma 

abordagem pedagógica para encontrar os respectivos conseqüentes, conforme pode-se  

verificar  na figura 4.5 (CAMPOS; LUDERMIR, 2004). 

 

 

1. Apresentar à rede os padrões de entrada e saída normalizados usados em seu 

treinamento; 

2. Construir o grafo E/OU da rede treinada considerando apenas seus pesos 

positivos; 

Figura 4.5 – O Algoritmo Pre-ProRulext  

 

                                                
3 Este algoritmo foi inicialmente chamado de FuzzyRulext Melhorado. Contudo, já que extrai regras 

proposicionais e foi o predecessor do ProRulext, resolveu-se denominá-lo Pre-ProRulext.    
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3. Determinar os antecedentes das regras através do método decomposicional. 

Para tanto, utiliza-se o grafo E/OU do passo anterior para encontrar caminhos 

da camada de saída até a entrada da rede e somam-se os pesos de cada um 

destes caminhos separadamente, obtendo-se assim os pesos acumulados das 

unidades de processamento da camada de entrada. Calculam-se em seguida 

os impactos na saída da rede de cada uma dessas unidades de entrada como 

sendo o produto entre o valor normalizado de cada entrada pelos respectivos 

pesos acumulados. Os antecedentes que farão parte das regras extraídas 

serão todos aqueles que obtiverem impacto de rede maiores que um valor pré-

estabelecido, o limiar da parte “Se”; 

4. Aplicar a técnica pedagógica para encontrar os conseqüentes dessas regras. 

Serão considerados como parte “Então” das regras extraídas todas as unidades 

de saída que tiverem valor padrão normalizado superior a um determinado 

valor, o limiar da parte “Então”; 

5. Desnormalizar os valores das unidades de entrada e saída da rede que serão 

atribuídos às partes “Se-Então” das respectivas regras; 

6. Obter essas regras em forma de cláusulas de Horn, isto é, cada regra com 

apenas uma conclusão, correspondendo assim a apenas um subconjunto das 

cláusulas de Horn; 

7. E, salvar cada uma dessas regras, desde que sejam inéditas, num arquivo, que 

conterá o conjunto de regras a ser utilizado nas explicações das saídas obtidas 

pela RNA. 

Continuação da Figura 4.5 – O Algoritmo Pre-ProRulext 

 

Como os graus de pertinência fuzzy geralmente são valores entre 0 (zero) e 1 (um), 

então para adequá-lo para uso com redes não fuzzy, bastou considerar os valores normalizados 

das unidades de processamento da rede como se fossem graus de pertinência. Outra 

modificação foi efetuada nos passos 3 e 4 do algoritmo fuzzyrulext, onde esses limiares no 

algoritmo proposto podem ser facilmente configurados pelo usuário com valores entre ‘0.1’ e 

‘0.9’, sendo que no algoritmo original estes limiares são fixo em ‘0.1’. Por fim, os 

conseqüentes das regras (passo 4) deixaram de ser obtidos com base numa medida de certeza 

para considerar-se diretamente o valor normalizado da unidade de saída em relação ao seu 

limiar (CAMPOS; LUDERMIR, 2004). Uma vantagem em relação ao algoritmo FuzzyRulext 

original é que neste caso não há a necessidade de utilizar o GENBACK (BRASIL, 1999), 

pois, estamos extraindo regras de redes MLP não fuzzy, o que diminui o custo computacional 

do Pre-ProRulext. 
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O formato das regras obtidas com este novo algoritmo é igual ao exibido na figura 

4.2 anteriormente e também pode ser aplicado a redes para classificar padrões e prever séries 

temporais sem restrição do tipo dos atributos de entrada. Além disso, tem a vantagem de 

extrair conjuntos de regras menores e mais legíveis. Isto porque, indiretamente através de 

ajustes dos limiares das partes “Se” e “Então” das regras a serem criadas é feita uma seleção 

das variáveis de entrada mais relevantes. 

Como ilustração, é exibida na figura 4.6 uma regra extraída de uma rede usada 

para classificar padrões de uma base de dados bastante explorada na literatura, constituída de 

nove atributos de entradas do tipo numérico. Note que, aplicando o Pre-ProRulext, é possível 

conseguir regras com bem menos antecedentes, contribuindo bastante para uma maior 

compreensão das regras extraídas, inclusive sem nenhum custo adicional de implementação e 

nem usar algum método específico para seleção de atributos. Apenas para recordar, os 

intervalos destas regras foram encontrados usando as fórmulas (4.1) e (4.2) anteriores.    

 

               Se ‘Clump Thickness’ ∈ [ 3.82 ; 4.18 ] e  

                        ‘Marginal Adhesion’ ∈ [ 2.86 ; 3.14 ] e 

                  ‘Bland Chromatin’ ∈ [ 1.91 ; 2.09 ]  

Então ‘Breast Cancer’ = ‘Benign’ 

Figura 4.6 – Exemplo de Regra Obtida com o Pre-ProRulext num Problema de Classificação 

 

Um problema deste método está na determinação do valor dos limiares para a 

obtenção dos antecedentes e conseqüentes das regras, semelhante ao que ocorre no 

treinamento de uma rede MLP por backpropagation quanto ao valor a ser definido para a taxa 

de aprendizado, por exemplo.  

 

4.2.3 ALGORITMO LITERAL 
 

 

O Literal surgiu de algumas modificações efetuadas no algoritmo Pre-Literal 

(subseção 4.2.1), principalmente a inclusão de passos para simplificação dos conjuntos de 

regras extraídas. Semelhante ao Pre-Literal, o Literal também é um algoritmo bastante 

simples proposto para extração de regras proposicionais do tipo “Se-Então” de redes treinadas 

aplicadas a problemas de classificação de padrões e previsão de séries temporais. As regras 

são extraídas através de um mapeamento entrada-saída da rede literalmente, não sendo 
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considerados desta forma a topologia da rede nem os vetores de pesos entre suas camadas. 

Assim, segundo o critério de translucência da taxonomia de Andrews et al. (1995) para 

classificar técnicas de extração de regras de uma rede treinada, esta abordagem pertence à 

classe de técnicas pedagógicas. A figura 4.7 a seguir apresenta uma visão geral do algoritmo 

Literal.  

 

1. Discretizar as entradas e saídas numéricas da rede em intervalos de mesma 

largura usando a fórmula (4.3); 

2. Normalizar os padrões de entrada e saída da rede do conjunto de treinamento 

para valores pertencentes ao intervalo [0; 1] ou [-1;1]; 

3. Apresentar cada um destes padrões de entrada normalizados à rede treinada 

obtendo os respectivos conseqüentes das regras, sendo que os antecedentes 

de cada regra são constituídos pelos atributos e valores dos padrões de 

entrada; 

4. Desnormalizar os antecedentes e conseqüentes das regras anteriormente 

obtidos para valores originais da base de dados; 

5. Armazenar cada uma das regras inéditas criadas no passo anterior num 

arquivo; 

6. Selecionar o atributo de entrada com conteúdo mais freqüente por conclusão 

das regras; 

7. Descartar os demais atributos de cada uma destas regras, garantindo regras 

mais genéricas; 

8. Eliminar as regras redundantes que podem ser obtidas após a execução dos 

passos 6 e 7, removendo-as do arquivo de regras; 

9. Calcular a cobertura do conjunto de treinamento de cada regra resultante por 

conclusão, baseado no número de disparos destas regras; 

10. Excluir as regras com 0% de cobertura dos padrões usados no treinamento da 

rede da qual as regras foram originalmente extraídas. 
 

Figura 4.7 – O Algoritmo Literal 

 

Assim como no Pre-Literal, as entradas e saídas numéricas da rede são 

representadas em forma de intervalos, porém, obtidos diferentemente. Com o Literal pode-se 

escolher a quantidade de valores discretos ou intervalos, variando de dois até vinte, que um 

atributo numérico de entrada ou saída da rede pode assumir, cuja largura aproximada é 

determinada pela fórmula (4.3) (ANDERSON et al., 2003): 
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largura  = (max – min)/n (4.3) 

onde: max – valor máximo do atributo; min – valor mínimo do atributo; n – quantidade de 
intervalos. 

 

Contudo, apenas isto ainda não garante que regras legíveis e compactas sejam 

extraídas. Logo, objetivando obter conjuntos de regras mais concisos e compreensíveis com o 

Literal, foram acrescentados os passos do 6 ao 10 para simplificação de regras (figura 4.7). 

Estes cinco passos ou procedimento de simplificação foi inspirado principalmente 

no algoritmo X2R (LIU; TAN, 1995) que considera apenas informações de primeira ordem 

para extrair regras com o NeuroLinear e nas etapas de simplificação efetuadas pela técnica 

Geométrica (FAN; LI, 2002), ambos decomposicionais.   

Observe que o procedimento de minimização do Literal pode ser aplicado para 

reduzir qualquer conjunto de regras, independente da técnica utilizada em sua obtenção, sendo 

assim classificado como portável. Além disso, com este procedimento de simplificação de 

conjuntos de regras, tem-se o objetivo de serem encontradas regras bastante compactas e 

legíveis, inclusive com baixo custo computacional. 

A figura 4.8 exemplifica uma regra extraída pelo Literal de uma MLP treinada 

num problema de previsão de séries temporais. Neste caso, os intervalos são determinados 

através da fórmula (4.3).    

 
 

   Se ‘Yt_2’ ∈ [ 3272.00 ; 7013.99 ]  

  Então ‘Yt’ ∈ [ 7014.00 ; 10756.00 ] 

Figura 4.8 – Exemplo de Regra Obtida pelo Literal num Problema de Previsão  

 

Em resumo, as principais vantagens deste novo algoritmo são: permitir o uso de 

bases de dados com atributos numéricos, booleanos e/ou categóricos (este último tipo apenas 

para atributos de entrada); efetuar representação intervalar dos atributos numéricos; 

possibilitar a extração de regras de forma simples para justificar as saídas de redes usadas em 

problemas de classificação e de previsão; ser portável; e apresentar baixo custo 

computacional, tanto em relação ao tempo quanto ao espaço de memória requerido. 
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4.2.4 ALGORITMO PRORULEXT  
 

O ProRulext (Extrator de Regras Proposicionais) é outro novo algoritmo proposto 

nesta dissertação para extração de regras proposicionais do tipo “Se-Então” de redes MLP 

com uma camada escondida treinadas para classificar padrões e prever séries temporais. Com 

este algoritmo, as regras são extraídas usando-se um método decomposicional para obter os 

seus antecedentes e aplicando-se uma abordagem pedagógica para determinar os respectivos 

conseqüentes. Logo, segundo o critério de translucência da taxonomia de Andrews et al. 

(1995), o ProRulext pertence à classe de técnicas ecléticas. Uma visão geral deste algoritmo é 

mostrada na figura 4.9. 

 

1. Discretizar as entradas e saídas numéricas da rede em intervalos de mesma 

largura usando a fórmula (4.3); 

2. Normalizar os padrões de entrada e saída da rede do conjunto de treinamento 

para valores pertencentes ao intervalo [0; 1] ou [-1;1]; 

3. Apresentar cada um destes padrões de entrada normalizados à rede treinada; 

4. Construir o grafo E/OU da rede treinada considerando apenas seus pesos 

positivos; 

5. Determinar os antecedentes das regras através de método decomposicional. 

Para tanto, utiliza-se o grafo E/OU do passo anterior para encontrar caminhos 

da camada de saída até a entrada da rede e somam-se os pesos de cada um 

destes caminhos separadamente, obtendo-se assim os pesos acumulados das 

unidades de entrada. Calculam-se em seguida os impactos na saída da rede de 

cada uma destas unidades como sendo o produto entre o valor normalizado de 

cada entrada pelos respectivos pesos acumulados. Os antecedentes que farão 

parte das regras extraídas serão todos aqueles que obtiverem impacto de rede 

maiores que um valor pré-estabelecido, o limiar da parte “Se”; 

6. Aplicar uma abordagem pedagógica para encontrar os conseqüentes destas 

regras. Serão considerados como parte “Então” das regras extraídas todas as 

unidades de saída que tiverem valor padrão normalizado superior a um 

determinado valor, o limiar da parte “Então”; 

7. Desnormalizar os antecedentes e conseqüentes das regras anteriormente 

obtidos para valores originais da base de dados; 

8. Armazenar cada uma das regras inéditas criadas no passo anterior num 

arquivo; 

Figura 4.9 – O Algoritmo ProRulext 
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9. Selecionar o atributo de entrada com conteúdo mais freqüente por conclusão 

das regras; 

10. Descartar os demais atributos de cada uma destas regras, garantindo regras 

mais genéricas; 

11. Eliminar as regras redundantes que podem ser obtidas após a execução dos 

passos 9 e 10, removendo-as do arquivo de regras; 

12. Calcular a cobertura do conjunto de treinamento de cada regra resultante por 

conclusão, baseado no número de disparos destas regras; 

13. Excluir as regras com 0% de cobertura dos padrões usados no treinamento da 

rede da qual as regras foram originalmente extraídas. 

Continuação da Figura 4.9 – O Algoritmo ProRulext 

 

Este algoritmo é fruto de poucas alterações realizadas no Pre-ProRulext (subseção 

4.2.2). Basicamente as modificações feitas foram representar os atributos numéricos da rede 

através de intervalos de mesma largura calculados com a fórmula (4.3) e acréscimo do 

procedimento de simplificação de regras (últimos cinco passos) do Literal (seção 4.2.3). 

Na figura 4.10 é ilustrado um exemplo de regra extraída pelo ProRulext de uma 

rede treinada para classificar padrões. 
 

              Se ‘Bland Chromatin’ ∈ [ 1.00 ; 5.49 ]  

                                     Então ‘Benign Cancer’ = yes 

Figura 4.10 – Exemplo de Regra Obtida pelo ProRulext num Problema de Classificação 

 

Note que este método também apresenta uma desvantagem na determinação do 

valor dos limiares para a obtenção dos antecedentes e conseqüentes das regras, como ocorre 

com o Pre-ProRulext. Por outro lado, possui algumas vantagens presentes no Literal, ou seja, 

aceita padrões com atributos numéricos, booleanos e/ou categóricos (este último tipo apenas 

para atributos de entrada); permite a extração de regras para justificar as saídas de redes 

usadas em problemas de classificação e de previsão; e atributos numéricos são representados 

em formato intervalar. 
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4.3 AS BASES DE DADOS 
 

Para avaliar a capacidade das regras extraídas em explicar as saídas da rede num 

problema de classificação de padrões, será utilizada uma base de dados sobre Câncer de 

Mama do repositório Proben1 (PRECHELT, 1994). Esta base contém 699 casos, sendo 458 

de câncer de mama benigno e 241 malignos, que refletem os resultados de diagnósticos 

clínicos obtidos no Hospital da Universidade de Wisconsin (Madison-USA) entre janeiro de 

1989 e novembro de 1991. Cada um destes registros de Câncer de Mama contém 11 campos. 

O primeiro campo é a identificação do caso, os nove campos seguintes referem-se aos 

sintomas (atributos de análises microscópicas feitas nos tumores extraídos das pacientes) 

necessários para se chegar a uma classificação e o último campo contém a classe ou o tipo do 

câncer de mama. 

Já para uma verificação semelhante com respeito a problemas de previsão, usar-se-

á uma base de dados com o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) 

(OLIVEIRA, 2001), o índice mais conhecido no Brasil, calculado ininterruptamente desde 

quatro de julho de 1968. Este é um importante indicador que exprime a variação média diária 

dos valores das negociações na BOVESPA, representando a tendência geral dos preços das 

ações nela negociadas. A possibilidade de se realizar algum prognóstico sobre este índice 

permite a tomada de decisão antecipada de um investidor em relação às expectativas do 

mercado. A série prevista neste trabalho será a de mínimo com um total de 584 padrões. 

 

4.3.1 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 

 

Primeiramente foi efetuado um pré-processamento dos dados usados nos 

problemas de classificação e previsão. A base sobre Câncer de Mama teve um atributo 

removido (representava uma chave primária), um atributo com valor ausente foi preenchido 

com a sua moda por classe e foram eliminados exemplos redundantes (HAN; KAMBER, 

2001). Após isso, a mesma ficou com 457 casos, sendo 219 benignos e 238 malignos.  

A outra base passou por uma etapa de descoberta da janela de tempo através de 

uma função de autocorrelação da série (BOX; JENKINS, 1976) (CHAKRABORTY et al., 
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1992), essencial para especificar o número de acontecimentos passados que serão utilizados 

como entrada. Assim, o tamanho da janela indicado foi igual a dois e o número de padrões  

passou  a  ser  de 582. No mais, estas bases de dados foram normalizadas para valores 

pertencentes ao intervalo [0; 1] ou [-1; 1] (dependendo da função de ativação utilizada) antes 

das etapas de treinamento e extração das regras de cada uma das redes treinadas, aplicadas 

para classificação de padrões e para previsão de séries temporais, abordadas na seção a seguir. 

 

4.4 AS REDES TREINADAS 
 

 

As redes MLP deste trabalho foram treinadas com o clássico algoritmo 

backpropagation (RUMELHART et al., 1986) segundo a metodologia experimental holdout 

(HAN; KAMBER, 2001), resultando em conjuntos de treinamento com 2/3 do total de 

padrões de entrada e saída normalizados e em outros com o 1/3 restante para cada conjunto de 

teste, considerando-se as duas bases de dados. 

Durante a etapa de treinamento das redes obtidas com a base de Câncer de Mama 

foram mantidos fixos os seguintes parâmetros: método de ajuste dos pesos por épocas ou 

batch, sorteio dos pesos iniciais fixos entre valores pertencentes ao intervalo [-0.1; 0.1]; termo 

momento igual a ‘0.1’; número de épocas ou iterações igual a 100 e erro máximo de saída 

desejada igual à ‘0.01’. Já os parâmetros variáveis foram: número de unidades da camada 

escondida (1, 3 e 5); taxa de aprendizado (0.1; 0.5; 0.9); uso ou não de bias e tipos de funções 

de ativações não lineares (sigmóide e tangente hiperbólica). Assim, 36 redes treinadas foram 

obtidas. Já na obtenção das redes com a base do IBOVESPA foram mantidos fixos os 

seguintes parâmetros: método de ajuste dos pesos por padrão ou on-line, sorteio dos pesos 

iniciais fixos entre valores pertencentes ao intervalo [-0.1; 0.1]; sem termo momento; número 

de épocas ou iterações igual a 100 e erro máximo de saída desejada igual à ‘0.01’. Por sua 

vez, os parâmetros variáveis foram: número de unidades da camada escondida (1, 3 e 5); taxa 

de aprendizado (0.1; 0.5; 0.9); uso ou não de bias e tipos de funções de ativações não lineares 

(sigmóide e tangente hiperbólica). Logo, também 36 redes treinadas foram criadas. 

Na figura 4.11 pode-se visualizar o gráfico de decaimento do erro de saída versus 

o número de iterações (épocas) de uma das redes treinadas obtidas com a base de Câncer de 

Mama, cuja função de ativação é a sigmóide e com uso de bias. 
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Figura 4.11 – Tela de Treinamento de Redes Neurais MLP do Módulo SERN 

 

Em seguida, estas 72 redes passaram por uma etapa de verificação da capacidade 

de aprendizado dos padrões utilizados em seus treinamentos, bem como, também se avaliou 

suas performances de generalização usando o conjunto de teste através da opção ‘Validação’ 

do SERN (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Tela de Validação de Redes MLP do Módulo SERN 

 

Após o processo de validação das redes usando a base de Câncer de Mama, 

destacaram-se as exibidas na tabela 4.1. Além dos erros de classificação para os conjuntos de 

treinamento e de teste, também são mostradas as topologias, as funções de ativação utilizadas 

em seus treinamentos e o uso ou não de bias. 
 

Tabela 4.1 – Redes Vencedoras usando a Base de Câncer de Mama 

Identificação  

da  

Rede 

 

Topologia 

(UE-UO-US) 

Função  

de 

Ativação 

 

Bias 

Erro de 

Classificação 

Treino 

Erro de 

Classificação 

Teste 

 

CM_Tan_NE9_Bias_4 
 

9 – 3 – 2 
Tangente 

Hiperbólica 

 

Sim 
2.95% 

(9/305) 

3.95% 

(6/152) 
 

CM_Sig_NE9_5 
 

9 – 3 – 2 
 

Sigmóide 
 

Não 
3.61% 

(11/305) 

3.95% 

(6/152) 
 

CM_Sig_NE9_Bias_1 
 

9 – 1 – 2  
 

Sigmóide 
 

Sim 
4,59% 

(14/305) 

3.95% 

(6/152) 
 

CM_Tan_NE9_5 
 

9 – 3 – 2 
Tangente 

Hiperbólica 

 

Não 
5.25% 

(16/305) 

7.24% 

(11/152) 

onde: UE – Unidades de Entrada; UO – Unidades Ocultas e US – Unidades de Saída. 
 

A tabela 4.2 contém informações sobre as redes vencedoras obtidas com a base do 

IBOVESPA similares às exibidas na tabela anterior. Neste caso, o erro utilizado é o MAE 

(Mean Absolute Error) (SETIONO; THONG, 2004).  



                                 __     4. Experimentos com Algoritmos de Extração de Regras  

 

89

 

Tabela 4.2 – Redes Vencedoras usando a Base do IBOVESPA 

Identificação  

da  

Rede 

 

Topologia 

(UE-UO-US) 

Função  

de 

Ativação 

 

Bias 

 

Erro MAE 

Treino 

 

Erro MAE 

Teste 

IBOVESPA_Sig_Bias_2 2 – 1 – 1 Sigmóide Sim 0.03 0.03 

IBOVESPA_Sig_5 2 – 3 – 1 Sigmóide Não 0.03 0.04 
 

IBOVESPA_Tan_4 
 

2 – 3 – 1 
Tangente 

Hiperbólica 

 

Não 
 

0.06 
 

0.06 

 

IBOVESPA_Tan_Bias_7 
 

2 – 5 – 1 
Tangente 

Hiperbólica 

 

Sim 
 

0.08 
 

0.08 

onde: UE – Unidades de Entrada; UO – Unidades Ocultas e US – Unidades de Saída. 
 

 

Das redes mostradas na tabela 4.1 foram selecionadas ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ e 

‘CM_Sig_NE9_Bias_1’ para avaliar o comportamento dos métodos de extração de regras 

implementados diante de redes com topologias e funções de ativações diferentes e com o uso 

de bias. Com propósito semelhante, em relação à base do IBOVESPA, escolheu-se as redes 

‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ e ‘IBOVESPA_Tan_4’, neste caso, com ou sem bias. 

Caso seja necessária a escolha de outra(s) rede(s) para a aplicação de algum método 

particular de extração de regras, isto será devidamente informado com adequada justificativa. 

 

 

4.5 EXTRAINDO REGRAS DE REDES TREINADAS 
 

 

Nesta seção são apresentados os algoritmos para extração de regras escolhidos a 

serem explorados mais profundamente e um panorama dos experimentos realizados com estes 

métodos.  No entanto, convém recapitular que uma das principais metas deste trabalho é 

fornecer uma explicação plausível das saídas de uma determinada rede treinada (MLP com 

uma camada escondida), e não substituí-las por um conjunto de regras. Assim, as 

características fidelidade e compreensibilidade são parâmetros fundamentais para avaliar a 

qualidade das regras extraídas. 
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Por outro lado, averiguar a complexidade do algoritmo aplicado na extração de 

regras também merece muita atenção, pois, Tickle et al. (1998), Taha e Ghosh (1999) e 

Andrews e Geva (2002) afirmam que em muitos casos a complexidade computacional de 

extrair regras de uma rede treinada ou induzi-las diretamente da base de dados são ambos  

NP-Hard. Assim, isto também influirá na decisão das técnicas a selecionar. 

Além disso, também é de interesse desta dissertação optar por métodos que 

possam lidar com dados numéricos em problemas de classificação de padrões e de previsão de 

séries temporais, pois, geralmente dados deste tipo representam maior dificuldade de serem 

encontradas regras que os abranjam adequadamente. Sem falar que, extrair regras de redes 

usadas para previsão é bastante raro. Apenas alguns pesquisadores abordam este assunto, por 

exemplo, Craven e Shavlik (1997) e Yao (2003). 

Portanto, considerando todas estas condições e o que foi exposto sobre as 

principais técnicas de extração de regras proposicionais de uma rede MLP treinada com uma 

camada escondida que foram citados em detalhes, os algoritmos a serem investigados são: 

NeuroLinear, BIO-RE, Abordagem Geométrica4, Pre-Literal, Pre-ProRulext, Literal e 

ProRulext. 

É válido ressaltar que outros algoritmos de extração de regras de redes MLP 

treinadas, como o BRAINNE (Building Representations for AI using Neural NEtworks) 

(SESTITO; DILLON, 1995) e o GLARE (GeneraLized Analytic Rule Extraction) (GUPTA et 

al., 1999) não foram relacionados. O BRAINNE porquê usa uma MLP diferenciada, onde o 

número de unidades da camada de entrada é determinado pela soma dos atributos de entrada 

com a quantidade de unidades da camada de saída de rede e as regras obtidas são da forma 

“Se-Então-Senão”. Já o GLARE não se aplica a bases de dados com valores contínuos e os 

antecedentes das regras são formados por conjunções considerando todos os valores possíveis 

por atributo de entrada, comprometendo assim a legibilidade das regras e aumentando o custo 

computacional para a obtenção do conjunto de regras. 

Os algoritmos selecionados foram aplicados na extração de regras das redes 

escolhidas na seção anterior e estão todos implementados no módulo SEBR, onde podem ser 

acessados pela opção ‘Extrair Regras’ (Figura 4.13). 

 

                                                
4 O motivo de sua escolha é avaliar com mais detalhes esta abordagem decomposicional que emprega 

interpretação geométrica para extrair regras, representando uma metodologia bastante original e interessante.   
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Figura 4.13 – Tela do SEHA com Destaque para a Opção ‘Extrair Regras’ do SEBR 

 

De forma geral, extrair regras usando o SEBR é muito simples. Basta selecionar a 

técnica desejada disponível, o conjunto de padrões utilizado no treinamento da rede que se 

deseja obter as regras, a rede treinada e clicar no botão ‘Iniciar’ (Figura 4.14). 
 

 

 

Figura 4.14 – Tela do Módulo de Extração de Regras do SEBR 
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Nas subseções a seguir são fornecidos detalhes de como as regras podem ser 

extraídas por cada um dos métodos que estão sendo analisados em profundidade neste 

trabalho.   

4.5.1  ABORDAGEM GEOMÉTRICA 
 

Além dos dados normais a serem informados ao sistema para extrair regras com 

esta técnica conforme descrito no final da seção 4.5, foi adicionada uma opção que permite a 

ativação ou não da resolução de conflitos entre as regras obtidas (passo 4 deste algoritmo, 

seção 3.4). Em outras palavras, no módulo de extração de regras do SEBR há a opção de 

executar ou não o passo 4 desta técnica. Inclusive os próprios autores recomendam manter 

estas regras conflitantes, já que isto apenas reproduz a inconsistência presente no dados. 

 
 

 

Figura 4.15 – Tela de Extração de Regras com a Abordagem Geométrica 

 

Na figura 4.15 é exemplificada uma execução de extração de regras de uma rede 

treinada com a base do IBOVESPA sem ativar a resolução de conflitos ou eliminação de 

regras redundantes. Observe que as regras geradas mapeiam unidades escondidas nas saídas, 

conforme previamente relatado na seção 3.4. 
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Isto significa que, a existência de uma interpretação geométrica é fundamental 

para a melhoria da legibilidade destas regras obtidas. Como exemplo, é exibida na figura 4.16 

a representação gráfica dos dados de entrada e os sub-espaços formados pelas unidades 

escondidas da rede com suas respectivas equações, contribuindo para a melhoria de 

legibilidade das regras originalmente extraídas em função das unidades escondidas da rede. 

 
 

 

Figura 4.16 – Interpretação Geométrica das Regras Obtidas na Figura Anterior. 

 

4.5.2 NEUROLINEAR  
 

A extração de regras com este algoritmo é demonstrada passo a passo conforme 

descrito nos parágrafos a seguir. 
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Após a ativação deste método para extrair as regras da rede treinada, neste 

exemplo, uma rede construída com a base de Câncer de Mama, é acionado o processo de 

podada da rede em função da magnitude dos seus pesos, de forma que o desempenho da rede 

não seja degradado (SETIONO; LIU,  1997).  
 

 

Figura 4.17 – Tela com Resumo da Etapa de Poda da Rede do NeuroLinear 

 

Na figura 4.17 é exibido um resumo da execução do processo de poda da rede 

treinada original. 

Em seguida, é acionado o algoritmo Chi2 (SETIONO; LIU, 1997) (LIU; TAN, 

1995) para discretizar as ativações das unidades escondidas da rede, formando clusters destas 

ativações empregando um teste estatístico Qui-Quadrado (ANDERSON et al., 2003). A idéia 

básica é concatenar pares de intervalos de ativações adjacentes sempre que a hipótese nula 

não é rejeitada e a concatenação não produza uma inconsistência5 nos dados de entrada. Isto é, 

quando o valor Qui-Quadrado de dois intervalos adjacentes é menor do que o valor crítico 

                                                
5 Uma inconsistência ocorre quando dois ou mais padrões de diferentes classes produzem o mesmo valor de 
ativação discreto numa determinada unidade escondida. 
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Qui-Quadrado, sem provocar conflito nos dados, estes intervalos são concatenados formando 

um único cluster. Caso a hipótese nula seja rejeitada ou uma concatenação resulte numa 

inconsistência, o atributo de entrada é marcado. Este processo se repete até que todos os 

atributos de entrada estejam marcados. 
 

 

Figura 4.18 – Clusters das Ativações Discretas das Unidades Escondidas da Rede Podada  

A figura 4.18 exibe os clusters das ativações discretizadas das unidades escondidas 

da rede podada obtidos pelo algoritmo Chi2. 

De posse destes clusters, o algoritmo X2R é acionado para obter regras que 

mapeiam unidades escondidas-saídas (Figura 4.19). 
 

 

Figura 4.19 – Regras Escondida-Saída Obtidas pelo X2R 
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Novamente o X2R é ativado, agora extraindo regras entradas-escondidas (figura 

4.20). 
 

 

Figura 4.20 - Regras Entrada-Escondida Obtidas pelo X2R 

Finalmente, estes dois conjuntos de regras são concatenados obtendo-se regras que 

mapeiam entradas-saídas. Além disso, são eliminadas as regras redundantes que, porventura, 

forem geradas (Figura 4.21). 
 

 

Figura 4.21 – Regras Resultantes Extraídas com o NeuroLinear 
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4.5.3 BIO-RE 
 

Esta técnica extrai regras de redes cujas entradas e saídas são binárias. Caso algum 

atributo não seja binário, estes atributos devem ser binarizados, conforme descrito na 

subseção 2.4.2. O processo de binarização de atributos numéricos e categóricos foi bem 

implementado no módulo de extração de regras para está técnica, de forma que tal 

transformação ocorre automaticamente.  

Além disso, métodos de minimização baseados em álgebra booleana foram 

implementados, proporcionando a obtenção de conjuntos de regras ótimos (TAHA; GHOSH, 

1999) dispensando a utilização de outras ferramentas com semelhante propósito. 

Na figura 4.22 pode-se visualizar um conjunto de regras obtido com o BIO-RE de 

uma rede construída com a base do IBOVESPA.  

 
 

 

Figura 4.22 – Conjunto de Regras Extraído com a Técnica BIO-RE 

4.5.4 PRE-LITERAL 
 

Esta é uma técnica bastante simples para a obtenção de regras de uma rede 

treinada independente de sua topologia, conforme proposto neste capítulo. Na figura 4.23 é 
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mostrado um conjunto de regras extraídas por esta técnica de uma rede construída usando a 

base de Câncer de Mama.  

 
 

 

Figura 4.23 – Regras Extraídas com a Técnica Pre-Literal 

 

4.5.5 LITERAL 
 

Este é mais um dos novos algoritmos propostos na seção 4.2. Dentre outras 

vantagens, proporciona a representação de atributos numéricos de forma intervalar, cuja 

quantidade de intervalos pode ser facilmente especificada. Com o intuito de serem feitas 

comparações mais justas com outras técnicas de extração de regras, foi definido discretizar os 

atributos numéricos em dois intervalos.  

Além disso, possui procedimentos de simplificação, o que contribui 

significativamente para a aquisição de regras bastante compreensíveis e concisas. 

A figura 4.24 exibe um conjunto de regras extraído de uma rede gerada usando a 

base de Câncer de Mama.  
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Figura 4.24 – Regras Extraídas com a Técnica Literal 

 

4.5.6 PRE-PRORULEXT 
 

Com este método também proposto na seção 4.2, foi especificado que nos 

experimentos realizados com a base de Câncer de Mama os limiares das partes “Se” e “Então” 

das regras seriam ‘0.1’, ‘0.5’ e ‘0.9’. Já nos experimentos com a base do IBOVESPA os 

limiares da parte “Se’ utilizados foram também iguais a ‘0.1’, ‘0.5’ e ‘0.9’. Por sua vez, os 

limiares da parte “Então” usando a rede “IBOVESPA_Tan_4” foram ‘0.1’, ‘0.4’ e ‘0.7’ e com 

a rede “IBOVESPA_Sig_5” foram ‘0.1’, ‘0.5’ e ‘0.8’. Note que esta última rede substituiu a 

“IBOVESPA_Sig_Bias_2” que havia sido selecionada por não terem sido extraídas nenhuma 

regra da mesma. 

Primeiro é gerado o grafo E/Ou (figura 4.25) para a obtenção dos antecedentes das 

regras mais relevantes baseado no cálculo de impacto na saída da rede multiplicando-se os 

pesos acumulados saída-entrada (figura 4.26) pelos valores dos atributos de entrada. As 

entradas que atingirem valores acima do limiar da parte “Se” serão selecionadas para fazerem 

parte de possíveis regras. 
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Figura 4.25 – Exemplo de Grafo E/Ou Obtido pelo Pre-ProRulext 

 

Já os conseqüentes das regras são determinados pelos valores de saída que 

superam o limiar da parte “Então”. 

 
 

 

 

Figura 4.26 – Exemplo de Pesos Acumulados Saída-Entrada Obtidos pelo Pre-ProRulext 

 

Ao final deste processamento, são extraídas regras que mapeiam entradas-saídas, 

conforme mostrado na figura 4.27. 
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Figura 4.27 – Exemplo de Regras Extraídas com o Pre-ProRulext 
 

 

4.5.7 PRORULEXT 
 

 

O ProRulext é o quarto algoritmo proposto neste capítulo para ser também 

investigado com os demais já mencionados. Nas simulações efetuadas com esta técnica, 

foram utilizados as mesmas bases de dados, as mesmas redes treinadas e os mesmos valores 

de limiares das partes “Se” e “Então” usados pelo Pre-ProRulext na subseção anterior.  

O número de intervalos especificado foi dois, por motivo idêntico ao descrito na 

subseção 4.5.5. Na figura 4.28 pode-se visualizar exemplos de regras obtidas por esta 

abordagem. 
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Figura 4.28 – Exemplo de Regras Extraídas com o ProRulext 
 

 

4.6 CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo foram demonstrados de forma bastante ilustrativa como regras 

podem ser extraídas de redes treinadas do tipo MLP usando vários algoritmos distintos. Além 

disso, mais quatro novos algoritmos objetivando encontrar regras compreensíveis e compactas 

foram propostos e também detalhados. 

No capítulo seguinte, serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação 

destas várias abordagens de extração de regras de uma RNA. É importante lembrar que, a 

principal finalidade dos conjuntos de regras encontrados é fornecer uma justificativa plausível 

das saídas da rede. Em adição, estes resultados serão avaliados e discutidos principalmente em 

relação aos critérios de qualidade das regras, com destaque para a fidelidade e 

compreensibilidade, e complexidade dos algoritmos investigados. 
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5. 5. 5. 5.     RRRRESULTADOS E ESULTADOS E ESULTADOS E ESULTADOS E DDDDISCUSSÕESISCUSSÕESISCUSSÕESISCUSSÕES    

 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

Antes de serem apresentados os resultados e discussões dos experimentos efetuados 

no capítulo anterior, será descrita a máquina de inferência (RUSSEL; NORVIG, 2002) 

(BARRETO, 2001) utilizada na validação dos conjuntos de regras obtidos com os diversos 

métodos implementados para a extração de regras de redes MLP treinadas. 

Em seguida os resultados e discussões em relação a cada uma das técnicas de 

extração de regras investigadas serão divulgados separadamente pelas bases de dados usadas 

nos experimentos, visando assim facilitar a análise da qualidade das regras encontradas por 

estas abordagens. 

Por fim, comentar-se-á o desempenho dos algoritmos implementados e suas 

aplicabilidades, ao menos considerando os domínios de problemas mencionados neste 

trabalho, isto é, classificação de padrões e previsão de séries temporais. 

 

5.2 A MÁQUINA DE INFERÊNCIA 
 

No módulo do SEBR para validar regras (figura 5.1) foi implementada uma 

máquina de inferência encadeada para trás com o objetivo de justificar a(s) saída(s) da rede 

utilizando os conjuntos de regras já extraídos. Note que, caso o objetivo fosse, por exemplo, 

classificar padrões usando um destes conjuntos de regras, a máquina de inferência mais 

adequada seria encadeada para frente, pois, teria disponível apenas os dados de entrada para 

indicar sua conclusão. 
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Figura 5.1 – Tela do Módulo Validar Regras do SEBR 

 

A máquina de inferência do SEHA recebe a(s) entrada(s) e a(s) saída(s) da rede 

treinada, a própria rede e um conjunto de regras dela extraído fornecidos através do módulo 

para validar regras do SEBR (figura 5.1) e efetua o seguinte processamento (CAMPOS et al., 

2004): 

 

- Tenta encontrar neste conjunto de regras extraídas da rede uma que seja 

adequada para justificar a(s) saída(s) da rede; 

- Se a busca anterior falhar, procura por regras que possuam pelo menos metade 

de seus antecedentes em conformidade com os dados de entrada da rede; 

- Caso ainda não obtenha sucesso, nenhuma regra será disparada para explicar a 

saída da rede. 

  

Evidentemente que o conjunto de regras almejado é aquele que sempre possui pelo 

menos uma regra adequada para esclarecer a resposta encontrada por uma determinada RNA. 

Assim, com explicações plausíveis da(s) resposta(s) fornecida(s) pela rede, este conjunto de 

regras contribuirá significativamente para o aumento da aceitação por especialistas humanos 

do emprego de soluções de IA que usem técnicas conexionistas (LUDERMIR et al., 2003). 
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5.3 USANDO A BASE DE CÂNCER DE MAMA 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados durante a etapa de 

validação das regras extraídas das redes ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’ e ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ 

(selecionadas na seção 4.4) nos experimentos descritos no ‘capítulo 4’ considerando a base de 

dados de Câncer de Mama (problema de classificação de padrões).  

Na tabela 5.1 é exibida a distribuição do conjunto de teste por classe utilizado na 

validação das regras. 

 

Tabela 5.1 – Distribuição dos Padrões de Teste da Base de Câncer de Mama por Classe 

Classes Quantidade Percentual 

Benigno  73   48.03% 

Maligno  79   51.97% 

Total 152 100.00% 

 

A figura 5.2 mostra um exemplo de validação de um conjunto de regras obtido com 

a técnica Geométrica (FAN; LI, 2002).  
 

 

 

Figura 5.2 – Validando Regras Extraídas com a Técnica Geométrica no Domínio de 

Classificação de Padrões 
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Observe que para o padrão de entrada e saída ‘148’ (“Valores de Entrada Original, 

148: 6;3;3;5;3;10;3;5;3” ; “Valores de Saída Original, 148: yes;no”), correspondente a um caso 

de Câncer de Mama benigno, a rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’ infere pela classe maligno 

(“Saída da RNA treinada, 148: no;yes”). Apesar disso, foi disparada uma regra (“Nº de Regras 

Disparadas, 148: 0;1”) para justificar a saída da rede, comprovando que o conjunto de regras 

não está sendo utilizado para substituir a rede e sim para explicar suas saídas de uma forma 

mais fácil de ser compreendida. É válido destacar que este comportamento, de “tentar imitar” a 

rede, é compartilhado por todos os conjuntos de regras extraídos, independente da rede e da 

técnica empregada na extração das regras, pois, a máquina de inferência é única e imparcial.  

 
 

 

Figura 5.3 – Validando Regras Extraídas com o Pre-Literal no Domínio de Classificação de 

Padrões 

 

Um exemplo de validação de um conjunto de regras obtido com o algoritmo Pre-

Literal (CAMPOS et al., 2004) pode ser visualizado na figura 5.3. Note que há casos (por 

exemplo, ‘144’ e ‘145’) em que nenhuma regra foi disparada para explicar a saída da rede. Por 

outro lado, existem outros casos (como ‘147’ e ‘151’) em que muitas regras foram acionadas 

para justificar a saída da rede. Isto indica que este conjunto de regras precisa ser reduzido e as 

regras melhoradas (por exemplo, obter-se regras mais genéricas), de forma que possam 

representar todos os padrões de entrada e saída do conjunto de teste. 

Na figura 5.4 é exemplificada a validação de um conjunto de regras obtido com o 

Pre-ProRulext (CAMPOS; LUDERMIR, 2004). Neste caso, com 244 regras foi possível 
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representar praticamente todos os padrões de entrada e saída do conjunto de teste (tabela 5.8). 

Contudo, em vários destes padrões (como ‘144’ e ‘150’), muitas regras foram acionadas para 

se justificar a saída inferida pela RNA treinada, sugerindo que menores conjuntos de regras 

podem ser encontrados para se explicar as respostas fornecidas pela rede.  
 

 

 

Figura 5.4 – Validando Regras Extraídas com o Pre-ProRulext no Domínio de Classificação de 

Padrões 

Nos experimentos realizados com o algoritmo Pre-ProRulext foram criados vários 

conjuntos de regras. Na tabela 5.2 são mostrados os principais resultados alcançados na etapa 

de validação dos conjuntos de regras extraídos da rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’. 

 

Tabela 5.2 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o Pre-

ProRulext da Rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 341 88.82%  (135/152) 
0.1 0.5 304 88.82%  (135/152) 
0.1 0.9 267 86.18%  (131/152) 
0.5 0.1 341 88.82%  (135/152) 
0.5 0.5 304 88.82%  (135/152) 
0.5 0.9 267 86.18%  (131/152) 
0.9 0.1 284 97.37%  (148/152) 
0.9 0.5 247 97.37%  (148/152) 
0.9 0.9 211 92.11%  (140/152) 

 



                                                                                           5. Resultados e Discussões 

 

108

Observe que a quantidade de regras obtidas desta rede treinada, muito 

provavelmente, ainda pode ser reduzida, mantendo a performance de explicação atingida.  Em 

outras palavras, fixando o limiar da parte ‘Se’ em ‘0.9’ e variando o limiar da parte ‘Então’ 

entre ‘0.6’ e ‘0.8’, possivelmente se conseguirá algum conjunto de regras menor com o 

percentual de explicação das saídas da rede igual a 97.37%. De fato, foi realmente o que 

ocorreu, conforme exibido na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Principais Resultados Refinados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com 

o Pre-ProRulext da Rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.9 0.6 244 97.37%  (148/152) 
0.9 0.7 239 96.05%  (146/152) 
0.9 0.8 229 92.76%  (141/152) 

 

Já na tabela 5.4 estão dispostos os principais resultados encontrados na etapa de 

validação dos conjuntos de regras extraídos pelo Pre-ProRulext da rede 

‘CM_Tan_NE9_Bias_4’. 

 

Tabela 5.4 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o Pre-

ProRulext da Rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 169 61.84%  (94/152) 
0.1 0.5 162 60.53%  (92/152) 
0.1 0.9 143 57.24%  (87/152) 
0.5 0.1 165 61.84%  (94/152) 
0.5 0.5 158 59.87%  (91/152) 
0.5 0.9 140 56.58%  (86/152) 
0.9 0.1 156 55.92%  (85/152) 
0.9 0.5 149 55.26%  (84/152) 
0.9 0.9 133 52.63%  (80/152) 

 

Assim como ocorreu com a rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’, certamente a quantidade 

de regras obtidas da rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ também poderá ser diminuída, mantendo-se 

o desempenho de explicação atingido.  Isto é, fixando o limiar da parte ‘Se’ em ‘0.1’ e 

variando o limiar da parte ‘Então’ entre ‘0.2’ e ‘0.4’, possivelmente se conseguirá algum 

conjunto de regras menor com o percentual de explicação das saídas da rede igual a 61.84%. 

De fato, foi realmente o que ocorreu, conforme mostrado na tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 – Principais Resultados Refinados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com 

o Pre-ProRulext da Rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.2 169 61.84%  (94/152) 
0.1 0.3 167 61.84%  (94/152) 
0.1 0.4 165 60.53%  (92/152) 

 

 

Considerando agora o algoritmo ProRulext, a tabela 5.6 divulga os principais 

resultados obtidos na etapa de validação dos conjuntos de regras extraídos da rede 

‘CM_Sig_NE9_Bias_1’. 

 
 

Tabela 5.6 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o 

ProRulext da Rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 6 100.00%  (152/152) 
0.1 0.5 6 100.00%  (152/152) 
0.1 0.9 6 100.00%  (152/152) 
0.5 0.1 6 100.00%  (152/152) 
0.5 0.5 6 100.00%  (152/152) 
0.5 0.9 6 100.00%  (152/152) 
0.9 0.1 7  99.34% (151/152) 
0.9 0.5 7   99.34%  (151/152) 
0.9 0.9 6   98.68%  (150/152) 

 

Por sua vez, na tabela 5.7 são mostrados os principais resultados alcançados na 

etapa de validação dos conjuntos de regras extraídos da rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ pelo 

ProRulext. 
 

Tabela 5.7 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o 

ProRulext da Rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 13 62.50%  (95/152) 
0.1 0.5 13 62.50%  (95/152) 
0.1 0.9 12 61.84%  (94/152) 
0.5 0.1 13 62.50%  (95/152) 
0.5 0.5 13 62.50%  (95/152) 
0.5 0.9 12 61.84%  (94/152) 
0.9 0.1 12 61.84%  (94/152) 
0.9 0.5 12 61.84%  (94/152) 
0.9 0.9 11 58.55%  (89/152) 
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Objetivando efetuar uma comparação geral entre os métodos de extração de regras 

investigados aplicados à rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’ treinada com a base de Câncer de 

Mama, apresentam-se na tabela 5.8 os resultados alcançados por seus respectivos conjuntos de 

regras obtidos desta rede.   

 

Tabela 5.8 – Resultados da Validação das Regras Extraídas da Rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’ 

usando a Base de Câncer de Mama 

Técnica de 
Extração  
de Regras 

Classe 
de Saída 
da Rede 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

 Benigno 1 1.0 1.0  100.00%   (69/69) 
Geo Maligno 1 1.0 1.0  100.00%   (83/83) 
 Total 2 1.0 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno 3 1.1 1.0  100.00%   (69/69) 

NL Maligno 4 2.9 1.0  100.00%   (83/83) 
 Total 7 2.0 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno 1 1.0 1.0  100.00%   (69/69) 

BIO-RE Maligno 2 1.0 1.0  100.00%   (83/83) 
 Total 3 1.0 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno 305 78.2 9.0   95.65%   (66/69) 

Pre-LT Maligno 305   3.0 9.0   69.88%   (58/83) 
 Total 610 40.6 9.0   81.58% (124/152) 
 Benigno 1 1.0 1.0  100.00%   (69/69) 

Literal Maligno 4 1.4 1.0  100.00%   (83/83) 
 Total 5 1.2 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno   81 12.0 2.1   98.55%   (68/69) 

Pre-PR Maligno 163   5.7 7.0   96.39%   (80/83) 
 Total 244   8.8 4.5   97.37% (148/152) 
 Benigno 2 2.0 1.0  100.00%   (69/69) 

ProRulext Maligno 4 1.2 1.0  100.00%   (83/83) 
 Total 6 1.6 1.0  100.00% (152/152) 

onde:  

Geo – Geométrica; NL – NeuroLinear; Pre-LT – Pre-Literal e Pre-PR – Pre-ProRulext. 

 

Por motivo análogo, a tabela 5.9 lista os resultados atingidos pelos métodos de 

extração de regras investigados, desta vez, aplicados à rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ também 

treinada com a base de Câncer de Mama. 
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Tabela 5.9 – Resultados da Validação das Regras Extraídas da Rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’ 

usando a Base de Câncer de Mama 

Técnica de 
Extração  
de Regras 

Classe 
de Saída 
da Rede 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

 Benigno 1 1.0 2.0  100.00%   (67/67) 
Geo Maligno 1 1.0 2.0  100.00%   (85/85) 
 Total 2 1.0 2.0  100.00% (152/152) 
 Benigno   4 3.8 1.0  100.00%   (67/67) 

NL Maligno   6 1.5 1.0  100.00%   (85/85) 
 Total 10 2.6 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno 1 1.0 1.0  100.00%   (67/67) 

BIO-RE Maligno 2 1.0 1.0  100.00%   (85/85) 
 Total 3 1.0 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno 305 78.7 9.0   97.01%   (65/67) 

Pre-LT Maligno 305   2.9 9.0   69.41%   (59/85) 
 Total 610 40.8 9.0   81.58% (124/152) 
 Benigno 1 1.0 1.0  100.00%   (67/67) 

Literal Maligno 4 1.4 1.0  100.00%   (85/85) 
 Total 5 1.2 1.0  100.00% (152/152) 
 Benigno   11   0.1 1.4    13.43%    (9/67) 

Pre-PR Maligno 156 17.9 4.0  100.00%   (85/85) 
 Total 167   9.0 2.7    61.84%  (94/152) 
 Benigno   6 0.2 1.0    14.93%   (10/67) 

ProRulext Maligno   7 3.8 1.0  100.00%   (85/85) 
 Total 13 2.0 1.0    62.50%  (95/152) 

onde:  

Geo – Geométrica; NL – NeuroLinear; Pre-LT – Pre-Literal e Pre-PR – Pre-ProRulext. 

 

Analisando os resultados divulgados nas tabelas 5.8 e 5.9, constata-se que: 

- Houve diferença na quantidade de saídas das redes por classe. Porém, isto apenas 

reflete a performance de generalização destas redes; 

- Os conjuntos de regras obtidos com a técnica Geométrica (FAN; LI, 2002) 

demonstraram serem bastante fiéis às redes das quais foram extraídos, mas, pouco 

compreensíveis devido aos antecedentes serem unidades escondidas. Outra 

observação é que a média de antecedentes por regra disparada foi maior na rede 

treinada com a tangente hiperbólica (rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’); 

- Com o algoritmo NeuroLinear (SETIONO; LIU, 1997) os resultados foram melhores 

com a rede treinada usando a função sigmóide (rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’), 

encontrando menos regras com mesma performance de explicação das saídas da rede; 
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- Os algoritmos BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999) e Literal (subseção 4.2.3) 

apresentaram os mesmos resultados em relação às redes utilizadas. Contudo, o    

BIO-RE obteve menores conjuntos de regras com iguais desempenhos;  

- O Pre-Literal (CAMPOS et al., 2004) atingiu resultados semelhantes com as duas 

redes. O que chamou a atenção é que, apesar da grande quantidade de regras obtidas 

destas redes, a capacidade de explicação das saídas da rede por estas regras não foi 

tão boa, principalmente quando comparada com a performance dos outros conjuntos 

de regras avaliados. Isto agravou-se quando a saída de rede indicou um Câncer de 

Mama do tipo maligno; 

- E, os algoritmos Pre-ProRulext (CAMPOS; LUDERMIR, 2004) e ProRulext 

(subseção 4.2.4) conseguiram conjuntos de regras com melhores capacidades de 

explicação da rede treinada com a função sigmóide (rede ‘CM_Sig_NE9_Bias_1’), 

sendo que o ProRulext com apenas 6 regras demonstrou melhor desempenho do que 

o Pre-ProRulext com 244 regras. Por outro lado, com a rede ‘CM_Tan_NE9_Bias_4’, 

estes algoritmos apresentaram as piores capacidades de explicação das saídas da rede 

dos métodos investigados, sobretudo quando esta rede inferiu por um Câncer de 

Mama da classe benigno, mesmo com o Pre-ProRulext obtendo um conjunto com 

167 regras contra apenas 13 regras do ProRulext. 

 

 

5.4 USANDO A BASE DO IBOVESPA 
 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados durante a etapa de 

validação das regras extraídas das redes ‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ e ‘IBOVESPA_Tan_4’ 

(escolhidas na seção 4.4) nos experimentos descritos no ‘Capítulo 4’ considerando a base de 

dados do IBOVESPA (problema de previsão de séries temporais).  

Na figura 5.5 é ilustrado um exemplo de validação de um conjunto de regras obtido 

com o algoritmo BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999).  
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Figura 5.5 – Validando Regras Extraídas com o BIO-RE no Domínio de Previsão de Séries 

Temporais 

 

Atente que para os padrões de entrada e saída visíveis, uma regra foi disparada para 

justificar a saída da rede. Mais na frente, conforme exibido nas tabelas 5.16 e 5.17, pode-se 

constatar que para os outros padrões não mostrados na figura 5.5 as saídas da rede também 

foram explicadas por uma regra. Em geral, a maioria dos métodos de extração de regras 

investigados obteve desempenho semelhante ao alcançado pelo BIO-RE. As principais 

exceções foram o Pre-Literal (CAMPOS et al., 2004) e Pre-ProRulext (CAMPOS; 

LUDERMIR, 2004) que extraíram conjuntos com muitas regras (tabelas 5.16 e 5.17) e o 

NeuroLinear (SETIONO; LIU, 1997) que não conseguiu nenhuma regra da rede treinada com 

a função tangente hiperbólica (tabela 5.17). 

Visualiza-se na figura 5.6 um exemplo de validação de um conjunto de regras 

obtido com o algoritmo Pre-ProRulext, ficando evidente a grande quantidade de regras 

extraídas e disparadas para justificar as saídas da rede. Ora, como o objetivo é esclarecer o 

processamento embutido numa RNA treinada, explicar uma resposta dada por uma rede com 

um aglomerado de regras, por mais simples que sejam, certamente tornará ainda mais obscuro 

o seu funcionamento.  
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Figura 5.6 - Validando Regras Extraídas com o Pre-ProRulext no Domínio de Previsão de 

Séries Temporais 

É importante mencionar que, como a rede ‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ possuía 

apenas pesos negativos entre as unidades das camadas desta rede (exceto os pesos das 

unidades bias) e  o  grafo  E/OU é formado apenas por pesos positivos, o Pre-ProRulext não 

pode ser aplicado em redes deste tipo. Assim,  os  experimentos  com  esta  técnica  foram  

realizados  com  as redes ‘IBOVESPA_Sig_5’ (que substituiu a rede 

‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’) e ‘IBOVESPA_Tan_4’. 

Na tabela 5.10 são exibidos os principais resultados obtidos na etapa de validação 

dos conjuntos de regras extraídos da rede ‘IBOVESPA_Sig_5’ pelo Pre-ProRulext. 

 

Tabela 5.10 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o Pre-

ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Sig_5’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 387 100.00% (194/194) 
0.1 0.5 171 61.34% (119/194) 
0.1 0.8 35 30.41%  (59/194) 
0.5 0.1 383 100.00%  (194/194) 
0.5 0.5 171 61.34% (119/194) 
0.5 0.8 35 30.41%  (59/194) 
0.9 0.1 360 100.00%  (194/194) 
0.9 0.5 171 61.34% (119/194) 
0.9 0.8 35 30.41%  (59/194) 
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Note que a quantidade de regras obtidas desta rede treinada, certamente, ainda pode 

ser reduzida, mantendo a performance de explicação alcançada.  Em outras palavras, fixando o 

limiar da parte ‘Se’ em ‘0.9’ e variando o limiar da parte ‘Então’ entre ‘0.2’ e ‘0.4’, 

possivelmente se conseguirá algum conjunto de regras menor com o percentual de explicação 

das saídas da rede igual a 100.00%. De fato, foi realmente o que ocorreu, conforme mostrado 

na tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 – Principais Resultados Refinados Obtidos na Validação das Regras Extraídas 

com o Pre-ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Sig_5’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 

0.9 0.2 349 100.00% (194/194) 

0.9 0.3 303 92.27% (179/194) 

0.9 0.4 230 67.01% (130/194) 

 

Por sua vez, na tabela 5.12 são divulgados os principais resultados obtidos na etapa 

de validação dos conjuntos de regras extraídos da rede ‘IBOVESPA_Tan_4’ pelo Pre-

ProRulext. 

 

Tabela 5.12 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o Pre-

ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Tan_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 154 60.82%  (118/194) 
0.1 0.4 106 49.48%  (96/194) 
0.1 0.7   22 31.44%  (61/194) 
0.5 0.1 147 57.73%  (112/194) 
0.5 0.4 106 49.48%  (96/194) 
0.5 0.7   22 31.44%  (61/194) 
0.9 0.1 140 56.70%  (110/194) 
0.9 0.4 106 49.48%  (96/194) 
0.9 0.7   22 31.44%  (61/194) 

 

Observe que a quantidade de regras extraídas desta rede treinada, provavelmente 

poderá ser reduzida, mantendo o desempenho de explicação atingido.  Ou seja, fixando o 

limiar da parte ‘Se’ em ‘0.1’ e atribuindo ao limiar da parte ‘Então’ os valores ‘0.2’ e ‘0.3’, 

talvez se encontrará algum conjunto de regras menor com o percentual de explicação das 

saídas da rede igual a 60.82%. Porém, desta vez isto não ocorreu, indicando que nem sempre é 
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possível refinar ainda mais estes conjuntos de regras mantendo a performance de explicação 

usando esta metodologia, conforme exibido na tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 – Principais Resultados Refinados Obtidos na Validação das Regras Extraídas 

com o Pre-ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Tan_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 

0.1 0.2 145 57.22%  (111/194) 

0.1 0.3 136 56.70%  (110/194) 

 

Por motivo semelhante ao ocorrido com o Pre-ProRulext, nos experimentos com o 

ProRulext (subseção 4.2.4) a rede ‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ foi substituída pela rede 

‘IBOVESPA_Sig_5’. Assim, na tabela 5.14 são mostrados os principais resultados obtidos na 

etapa de validação dos conjuntos de regras extraídos da rede ‘IBOVESPA_Sig_5’ pelo 

ProRulext. 

 

Tabela 5.14 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o 

ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Sig_5’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 3 100.00% (194/194) 
0.1 0.5 2 59.28% (115/194) 
0.1 0.8 1 58.76% (114/194) 
0.5 0.1 4 100.00% (194/194) 
0.5 0.5 2 59.28% (115/194) 
0.5 0.8 1 58.76% (114/194) 
0.9 0.1 4 100.00% (194/194) 
0.9 0.5 2 59.28% (115/194) 
0.9 0.8 1 58.76% (114/194) 

 

Já a tabela 5.15 exibe os principais resultados obtidos na etapa de validação dos 

conjuntos de regras extraídos da rede ‘IBOVESPA_Tan_4’ pelo ProRulext. 
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Tabela 5.15 – Principais Resultados Obtidos na Validação das Regras Extraídas com o 

ProRulext da Rede ‘IBOVESPA_Tan_4’  

Limiar Parte ‘Se’ Limiar Parte ‘Então’ No. de Regras Percentual de Explicação 
0.1 0.1 2 59.28%  (115/194) 
0.1 0.4 1 58.76%  (114/194) 
0.1 0.7 1 58.76%  (114/194) 
0.5 0.1 2 59.28%  (115/194) 
0.5 0.4 2 59.28%  (115/194) 
0.5 0.7 1 58.76%  (114/194) 
0.9 0.1 2 59.28%  (115/194) 
0.9 0.4 2 59.28%  (115/194) 
0.9 0.7 1 58.76%  (114/194) 

 

Almejando elaborar uma ampla comparação entre os métodos de extração de regras 

investigados aplicados à rede ‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’6 treinada com a base do IBOVESPA, 

apresentam-se na tabela 5.16 os resultados alcançados por seus respectivos conjuntos de regras 

obtidos desta rede.   

 

Tabela 5.16 – Resultados da Validação das Regras Extraídas da Rede 

‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ usando a Base do IBOVESPA 

Técnica de 
Extração  de 

Regras 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

Com 2 1.0 1.0    95.88% (186/194)  

Geo 
Sem 3 1.0 1.0  100.00% (194/194) 

NeuroLinear 3 1.0 1.0    97.94% (190/194) 
BIO-RE 3 1.0 1.0  100.00% (194/194) 

Pre-Literal 388 38.6 2.0  100.00% (194/194) 
Literal 4 1.4 1.0  100.00% (194/194) 

Pre-ProRulext 349 30.8 2.0  100.00% (194/194) 
ProRulext 3 1.0 1.0  100.00% (194/194) 

onde:  

Geo – Geométrica; Com – Ativando resolução de conflito entre as regras e Sem – Não 

ativando resolução de conflito entre as regras.    

 

                                                
6 Nos experimentos com os algoritmos Pre-ProRulext e ProRulext esta rede foi substituída pela rede 

‘IBOVESPA_Sig_5’, conforme previamente explicado. 



                                                                                           5. Resultados e Discussões 

 

118

Por motivo análogo, a tabela 5.17 divulga os resultados atingidos pelos métodos de 

extração de regras investigados, desta vez, aplicados à rede ‘IBOVESPA_Tan_4’ também 

treinada com a base do IBOVESPA. 

 

Tabela 5.17 – Resultados da Validação das Regras Extraídas da Rede ‘IBOVESPA_Tan_4’ 

usando a Base do IBOVESPA 

Técnica de 
Extração  de 

Regras 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

Com 2 1.0 3.0  100.00% (194/194)  

Geo 
Sem 2 1.0 3.0  100.00% (194/194) 

NeuroLinear –    – – – 
BIO-RE 3 1.0 1.0  100.00% (194/194) 

Pre-Literal 388 52.6 2.0  100.00% (194/194) 
Literal 3 1.0 1.0  100.00% (194/194) 

Pre-ProRulext 154 38.1 2.0    60.82% (118/194) 
ProRulext 2 0.6 1.0    59.28% (115/194) 

onde:  

Geo – Geométrica; Com – Ativando resolução de conflito entre as regras e Sem – Não 

ativando resolução de conflito entre as regras.    

 

Efetuando uma análise dos resultados expostos nas tabelas 5.16 e 5.17, constata-se 

que: 

 

- O conjunto de regras obtido da rede treinada com a função sigmóide pela técnica 

Geométrica (FAN; LI, 2002) ativando a resolução de conflito entre as regras 

demonstrou uma pequena queda no percentual de explicação das saídas da rede em 

relação ao alcançado pelos demais conjuntos de regras extraídos com esta 

abordagem. Contudo, o grande problema deste método é a dificuldade de 

interpretação dos antecedentes das regras, que são unidades escondidas da rede; 

- O NeuroLinear (SETIONO; LIU, 1997) conseguiu conjuntos de regras compactos, 

legíveis e com boa capacidade de explicação das saídas da rede 

‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’. Porém, nenhuma regra que mapeie entrada-saída foi 

obtida das demais redes exibidas na Tabela 4.2 da seção 4.4. Com a rede 

‘IBOVESPA_Sig_5’ apenas um cluster foi gerado para a única unidade escondida 

resultante (H2) da etapa de poda desta rede. Em relação à rede ‘IBOVESPA_Tan_4’ 
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nenhuma regra foi encontrada que mapeasse entrada-escondida. E, com a rede 

‘IBOVESPA_Tan_Bias_7’ a rede foi podada demais; 

- Os algoritmos BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999) e Literal (subseção 4.2.3) 

encontraram conjuntos de regras concisos, compreensíveis e fiéis às redes das quais 

foram extraídos. Mas, foi da rede treinada com a função tangente hiperbólica que o 

Literal equiparou-se ao BIO-RE; 

- O Pre-Literal (CAMPOS et al., 2004) obteve os maiores conjuntos de regras. Isto 

significa que, mesmo justificando todas as saídas das redes 

‘IBOVESPA_Sig_Bias_2’ e ‘IBOVESPA_Tan_4’, as altas médias de regras 

disparadas para explicar uma única saída de uma dessas redes compromete bastante a 

qualidade destes conjuntos de regras; 

- Já o algoritmo Pre-ProRulext (CAMPOS; LUDERMIR, 2004) apresentou melhor 

desempenho com a rede treinada com a função sigmóide. Porém, assim como ocorreu 

com o Pre-Literal, a grande quantidade de regras acionadas para justificar uma 

resposta inferida por uma rede indica que a qualidade destes conjuntos de regras não 

é tão boa, especialmente quando comparados com outros conjuntos obtidos pelo BIO-

RE ou pelo Literal, por exemplo; 

- E com o ProRulext (subseção 4.2.4) os conjuntos de regras extraídos da rede treinada 

com a função sigmóide demonstraram as melhores performances,  inclusive sendo 

bastante concisos, legíveis e fiéis à rede da qual foram obtidos. 

 

5.5 CONCLUSÃO 
 

 

Objetivando tornar o mais claro possível as conclusões inferidas neste capítulo, os 

melhores resultados de todos os apresentados em detalhes serão sumarizados em duas tabelas, 

uma considerando a base de Câncer de Mama e a outra em relação à base do IBOVESPA. 

Na tabela 5.18 são listadas as performances obtidas pelos melhores conjuntos de 

regras extraídos das redes treinadas com a base de Câncer de Mama. Ou seja, os conjuntos de 

regras mais fiéis, concisos e legíveis encontrados neste domínio de aplicação, destacando a 

função de ativação da rede e a técnica de extração de regras utilizada. 
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Tabela 5.18 – Melhores Resultados dos Conjuntos de Regras Extraídos das Redes usando a 

Base de Câncer de Mama  

Função de 
Ativação 
da Rede 

Técnica de 
Extração 
de Regras 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

Sig Geo 2 1.0 1.0 100.00%(152/152) 
Sig NL 7 2.0 1.0 100.00%(152/152) 
Irr BIO-RE 3 1.0 1.0 100.00%(152/152) 
Irr LT 5 1.2 1.0 100.00%(152/152) 
Sig Pro 6 1.6 1.0 100.00%(152/152) 

onde:  

Sig – Sigmóide; Tan – Tangente Hiperbólica; Irr – Irrelevante (Sig ou Tan); Geo – 

Geométrica; NL – NeuroLinear; LT – Literal e Pro – ProRulext.   
  

Com base nas informações fornecidas pela tabela 5.18 e nos resultados 

experimentais em relação ao domínio de Câncer de Mama conclui-se: 
 

- Com a técnica Geométrica (FAN; LI, 2002) foram obtidos conjuntos de regras 

compactos. Porém, os antecedentes das regras são formados por unidades escondidas, 

o que prejudica a compreensão por especialistas humanos, mesmo com a 

interpretação geométrica dos sub-espaços construídos pelas unidades escondidas da 

rede. Além disso, sugere-se o uso da função sigmóide e o uso de bias; 

- A técnica BIO-RE de fato obtêm conjuntos de regras ótimos, inclusive considerando 

que seus antecedentes são unidades de entrada. Assim, proporciona a obtenção de 

regras mais concisas, legíveis e fiéis à rede neste contexto; 

- Dos quatro novos algoritmos propostos, apenas o Literal e o ProRulext apresentaram 

desempenhos muito bons, comparados com técnicas como o NeuroLinear, 

notadamente reconhecido como uma técnica que extrai regras bastante fiéis, 

compactas e legíveis (SETIONO; LIU, 1997) (HAYASHI et al., 2000). Contudo, o 

NeuroLinear foi o método mais custoso computacionalmente em relação às 

abordagens que foram investigadas nesta dissertação; 

- As mais eficientes computacionalmente foram as técnicas Geométrica, BIO-RE e o 

Literal; 

- E, as técnicas BIO-RE e Literal, com esta base de dados, não teve o desempenho 

afetado pelo tipo de função de ativação usada no treinamento da rede. Certamente por 

serem abordagens pedagógicas, podendo assim serem aplicadas a qualquer tipo de 

RNA treinada.   
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Já na tabela 5.19 são exibidos os desempenhos obtidos pelos melhores conjuntos de 

regras extraídos das redes treinadas com a base do IBOVESPA. Isto é, os conjuntos de regras 

mais fiéis, concisos e legíveis encontrados neste domínio de aplicação, destacando a função de 

ativação da rede e a técnica de extração de regras empregada. 
 

Tabela 5.19 – Melhores Resultados dos Conjuntos de Regras Extraídos das Redes usando a 

Base do IBOVESPA  

Função de 
Ativação 
da Rede 

Técnica de 
Extração 
de Regras 

Quantidade 
de  

Regras 

Média de 
Regras 

Disparadas 

Média de 
Antecedentes por 
Regra Disparada 

Percentual de  
Explicação da 
Saída da Rede 

Tan Geo 2 1.0 3.0 100.00% 194/194) 
Sig NL 3 1.0 1.0   97.94%(190/194) 
Irr BIO-RE 3 1.0 1.0 100.00%(194/194) 
Tan LT 3 1.0 1.0 100.00%(194/194) 
Sig Pro 3 1.0 1.0 100.00%(194/194) 

onde:  

Sig – Sigmóide; Tan – Tangente Hiperbólica; Irr – Irrelevante (Sig ou Tan);               Geo 

– Geométrica; NL – NeuroLinear; LT – Literal e Pro – ProRulext. 
  

Em relação às informações fornecidas pela tabela 5.19 e aos resultados 

experimentais obtidos com a base do IBOVESPA conclui-se: 
 

- A técnica Geométrica (FAN; LI, 2002) obteve conjuntos de regras compactos. Porém, 

assim como ocorreu com a outra base de dados, os antecedentes das regras são 

formados por unidades escondidas, o que prejudica a compreensão por especialistas 

humanos, mesmo com a interpretação geométrica dos sub-espaços construídos pelas 

unidades escondidas da rede. Além disso, neste caso, sugere-se o uso da função 

tangente hiperbólica com bias opcional; 

- As demais técnicas exibidas na tabela 5.19 obtiveram equivalentes conjuntos de 

regras, ou seja, regras bastante concisas, legíveis e fiéis à rede da qual foram 

extraídas; 

- E, as mais eficientes computacionalmente também foram as técnicas Geométrica, 

BIO-RE e o Literal.  
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6. 6. 6. 6.     CCCCONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕES    
 

Nesta dissertação, pode-se constatar que justificar as saídas de uma RNA treinada 

de uma forma plausível, geralmente usando regras, não é uma tarefa trivial. Principalmente 

porque em muitos casos a complexidade computacional de extrair regras de uma rede treinada 

ou induzi-las diretamente da base de dados são ambos NP-Hard (TICKLE et al., 1998) 

(TAHA; GHOSH, 1999) (ANDREWS; GEVA, 2002). Contudo, prover estes mecanismos 

explicativos para RNAs como extração de conhecimento é um esforço necessário e 

justificável, pois, apesar do reconhecido bom desempenho que RNAs apresentam quando 

aplicadas na solução dos mais diversos problemas, sua aceitação por especialistas de um dado 

domínio do conhecimento humano fica extremamente comprometida sempre que nenhuma 

explicação clara de como a rede obteve os seus resultados lhes são fornecidas (BRAGA et al., 

2000) (BRASIL, 1999). 

Conforme descrito no capítulo anterior, após os experimentos realizados com os 

métodos de extração de regras investigados foi concluído, em suma, que: 

 

- Considerando a base de Câncer de Mama, onde foram construídas redes para 

classificar padrões existentes nesta base, comprovou-se que a técnica pedagógica 

BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999) obteve os conjuntos de regras mais concisos, 

compreensíveis e fiéis às redes das quais foram obtidos. Além disso, dos quatro 

novos algoritmos propostos, o Literal (subseção 4.2.3) e o ProRulext (subseção 

4.2.4) apresentaram bons desempenhos, inclusive extraindo conjuntos de regras com 

menor custo computacional e com melhor qualidade do que os encontrados pelo 

NeuroLinear, reconhecido por extrai regras bastante fiéis, compactas e legíveis 

(SETIONO; LIU, 1997) (HAYASHI et al., 2000); 
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- Em relação à base do IBOVESPA, onde redes para prever cotações de índices 

(caracterizando assim um problema de previsão de séries temporais) desta base 

foram construídas, verificou-se que as técnicas pedagógicas BIO-RE (TAHA; 

GHOSH, 1999) e Literal (um dos novos métodos propostos descrito na seção 4.2), e 

a abordagem eclética ProRulext (outro novo método proposto também apresentado 

na seção 4.2) obtiveram os conjuntos de regras mais concisos, legíveis e fiéis às 

redes das quais foram extraídos. Porém, o BIO-RE e o Literal foram os mais 

eficientes computacionalmente. 

 

A única ressalva em relação à aplicabilidade do BIO-RE é verificar se a 

binarização dos atributos não binários não comprometerá o desempenho da rede (TAHA; 

GHOSH, 1999). Assim, as técnicas Literal e ProRulext detêm uma certa vantagem, já que 

nenhuma restrição é imposta aos tipos dos atributos da rede. 

Recapitulando, os principais objetivos deste trabalho foram: 

 

- Verificar dentre os métodos selecionados os que realmente conseguem obter regras 

concisas, legíveis e fiéis à rede da qual foram extraídas, objetivando justificar de 

forma plausível as suas saídas; 

- Caso possível, indicar melhorias nestes métodos e até mesmo propor novos 

algoritmos que extraiam regras com o perfil já citado para explicar as saídas da rede 

da qual foram obtidas; 

- E, investigar a aplicabilidade dos métodos selecionados a serem investigados mais 

profundamente para extrair regras capazes de explicar as saídas de redes usadas para 

classificar padrões e também para prever séries temporais. 

 

Portanto, é com grande satisfação que se conclui sem a menor dúvida que estes 

objetivos foram felizmente atingidos, conforme pode-se verificar mais detalhadamente nos 

capítulos 4 e 5 desta dissertação. Evidentemente que o esforço para que isto se concretizasse 

foi grande. Porém, os frutos obtidos deste esforço foram altamente compensatórios. 
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6.1 CONTRIBUIÇÕES 
 

 

Na literatura, a maioria dos trabalhos apresentam técnicas para extrair regras de 

redes aplicadas na classificação de padrões. Extrair regras de redes usadas para previsão de 

séries temporais é muito raro. Poucos pesquisadores abordam este assunto, por exemplo, 

Craven e Shavlik (1997) e Yao (2003). 

Além disso, foram investigados métodos capazes de lidar também com dados 

numéricos em problemas de classificação de padrões e de previsão de séries temporais, pois, 

geralmente, dados deste tipo impõem maior dificuldade de serem encontradas regras que os 

abranjam adequadamente. 

Em resumo, as principais contribuições deste trabalho foram: 

 

- Constatou-se que as técnicas Geométrica (FAN; LI, 2002), NeuroLinear (SETIONO; 

LIU, 1997) e BIO-RE (TAHA; GHOSH, 1999) também puderam ser aplicadas para 

extrair regras de redes usadas na previsão de séries temporais. Na literatura estas 

abordagens só haviam sido empregadas em redes para classificação de padrões; 

- Verificou-se que todos os métodos investigados podem ser utilizados para extrair 

regras de redes com atributos numéricos; 

- O estudo comparativo entre os métodos de extração de regras investigados, 

proporcionando a descoberta dos que encontraram os conjuntos de regras mais 

compactos, compreensíveis e fiéis à rede da qual foram obtidos, tanto em problema 

de classificação de padrões quanto em previsão de séries temporais; 

- Na etapa de validação das regras obtidas com as técnicas investigadas observou-se 

que o tipo de função de ativação utilizado no treinamento da rede pode afetar a 

qualidade dos conjuntos de regras obtidos, principalmente quando a técnica utilizada 

na extração das regras empregar algum tipo de abordagem decomposicional. Esta é 

uma comprovação inédita no contexto de extração de regras de redes treinadas, pois, 

pelo menos na literatura consultada nada é dito a respeito disto; 

 

 

 



                                                                                                               6. Conclusões 

 

125

 

- Os quatro novos algoritmos propostos na seção 4.2. Sendo que o Literal e o 

ProRulext demonstraram ser competitivos na extração de regras concisas, legíveis e 

fiéis à rede da qual foram extraídas em relação aos demais métodos investigados nos 

domínios de problemas tratados pelas redes treinadas, ou seja, classificação de 

padrões e previsão de séries temporais; 

- A ferramenta ampliada e refinada, descrita no ‘Apêndice A’, utilizada nos 

experimentos do capítulo 4 e na validação efetuada no capítulo 5 dos conjuntos de 

regras que foram obtidos; 

- E, os seguintes artigos publicados com alguns resultados desta pesquisa: 

• CAMPOS, P. G.; OLIVEIRA, E. M. J.; LUDERMIR, T. B.; ARAÚJO, A. F. 

R. MLP Networks for Classification and Prediction with Rule Extraction 

Mechanism. In. IJCNN’2004, Budapest, Hungary, Proceedings of the 

International Joint Conference on Neural Networks, 2004, p. 1387-1392. 

• CAMPOS, P. G.; LUDERMIR, T. B. Extraindo Regras de RNAs Treinadas 

Usando Duas Abordagens Distintas. In. SBRN’2004, São Luís, Brasil, CD-

ROM Proceedings of the 8th Brazilian Symposium on Neural Networks, 

2004. 6p. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Durante a elaboração deste trabalho, sobretudo após a realização dos experimentos 

efetuados no capítulo 4 e da validação das regras ocorrida no capítulo 5, percebeu-se que 

alguns outros trabalhos podem ser desenvolvidos. Por exemplo, pode-se investigar a eficácia 

dos métodos de seleção de atributos existentes, implicitamente ou explicitamente, nas técnicas 

de extração de regras avaliadas, com exceção da abordagem descrita em (CAMPOS et al., 

2004), pois, esta não faz nenhuma seleção de atributos. 

Um outro trabalho sugerido seria analisar o desempenho do método de poda da 

rede utilizado no NeuroLinear (SETIONO; LIU, 1997), inclusive verificando o 

comportamento das abordagens de extração de regras implementadas nesta dissertação 

quando aplicadas na obtenção de regras de redes treinadas podadas pela técnica de 

simplificação de redes treinadas adotada pelo algoritmo NeuroLinear. 
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A Abordagem Geométrica (FAN; LI, 2002) obteve conjuntos de regras concisos, 

porém difíceis de serem compreendidos, já que os antecedentes das regras extraídas com esta 

técnica são formados por unidades escondidas e não por entradas da rede, como normalmente 

ocorre com a maioria dos métodos de extração de regras. Poderia-se tentar melhorá-la 

identificando os principais atributos de entrada e respectivos valores que provocaram a 

ativação de cada unidade escondida dos antecedentes, de forma que regras igualmente 

compactas que mapeiam entradas-saídas da rede sejam encontradas. 

Neste compêndio, os conjuntos de regras extraídos das redes treinadas foram 

utilizados apenas para explicar de forma plausível suas saídas. Assim, pode-se num outro 

trabalho avaliar a capacidade de generalização destas regras, por exemplo, comparando-se 

suas performances com o desempenho atingido pela rede da qual foram obtidas para resolver 

um mesmo problema, seja este de classificação de padrões ou de previsão de séries temporais. 

Outra sugestão de continuidade deste trabalho seria investigar profundamente o 

dilema fidelidade versus corretude das regras extraídas de uma rede treinada, conforme 

apontado por Zhou (2004). Tentar responder com esta investigação, perguntas do tipo: “É 

possível obter regras de uma RNA treinada que ao mesmo tempo tenham altas taxas de 

acertos e de fidelidade quando utilizadas, por exemplo, para classificar padrões e para 

justificar as saídas de uma rede treinada com esta mesma finalidade, respectivamente?”. 

Por fim, um outro trabalho futuro bastante interessante seria investigar métodos de 

extração de regras Fuzzy (BRASIL, 1999) (KASABOV, 2001), inclusive verificando a 

viabilidade de desenvolvimento de novos algoritmos para a extração deste tipo de regras 

agregando técnicas de otimização, conforme descrito em (MARKOWSKA-KACZMAR; 

WNUK-LIPINSKI, 2004). Note que este tipo de regra é no mínimo tão importante quanto 

regras proposicionais. Isto porque, em muitos problemas reais especialistas humanos não 

conseguem fornecer uma solução com total certeza (BRASIL 1999) (BRASIL et al., 1999). 

Assim, possivelmente se encontrariam regras ainda mais semelhantes às soluções 

apresentadas por estes especialistas para explicar as saídas de uma determinada RNA. Desta 

forma, isto certamente contribuiria ainda mais para a aceitação, por parte destes profissionais, 

do uso de modelos conexionistas, Fuzzy ou não, para auxiliá-los na solução de problemas 

complexos do mundo real, onde justificativas adequadas às respostas dadas pela rede sejam de 

suma importância.  

 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

127

RRRREFERÊNCIASEFERÊNCIASEFERÊNCIASEFERÊNCIAS    
 

AMORIM, B. P. Desenvolvimento de uma Plataforma Híbrida para Descoberta de 
Conhecimento em Bases de Dados. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) 
Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, 2004. 
 
 
ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Estatística Aplicada à 
Administração e Economia. Traduzido por Luiz Sérgio de Castro Paiva do original 
“Essentials of Statistics for Business and Economics”. 2. ed. São Paulo-SP: Pioneira Thomson 
Learning, 2003. 
 
 
ANDREWS, R.; GEVA, S. Rule Extraction from a Constrained Error Back Propagation MLP. 
In: AUSTRALIAN CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS’94, Brisbane, Australia, 
Proceedings of 5th Australian Conference on Neural Networks, 1994, p. 9-12. 
 
 
ANDREWS, R.; GEVA, S. Rule Extraction from Local Cluster Neural Nets. 
Neurocomputing, v. 47, p. 1-20, 2002. 
 
 
ANDREWS, R.; TICKLE, A. B.; DIEDERICH, J. A Survey and Critique of Techniques for 
Extracting Rules from Trained Artificial Neural Networks. Knowledge-Based Systems, v.l. 
8, n. 6, p. 373–389, 1995. 
 
 
BAESENS, B.; SETIONO, R.; MUES, C.; VANTHIENEN, J. Using Neural Network Rule 
Extraction and Decision Tables for Credit-Risk Evaluation. Management Science, v. 49, n. 3, 
p. 312-329, 2003. 
 
 
BARRETO, J. M. Inteligência Artificial no Limiar do Século XXI. 3. ed. Florianópolis, 
2001. 
 
 
BEHLOUL, F.; LELIEVELDT, B. P. F.; BOUDRAA, A. et al. Optimal Design of Radial 
Basis Function Neural Networks for Fuzzy-Rule Extraction in High Dimensional Data. 
Pattern Recognition, v. 35, n. 3, p. 659-675, 2002. 
 
 
BERENJI, H. R. Refinement of Approximate Reasoning-based Controllers by Reinforcement 
Learning. In: INTERNATIONAL MACHINE LEARNING WORKSHOP’91, Evanston, 
USA, Proceedings of the Eighth International Machine Learning Workshop, 1991, n. 8, 
p. 475-479. 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

128

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. Times Series Analysis: Forecasting and Control. 
California, Holden-Day Inc., 1976. 
 
 
BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. C. P. L. F. Redes Neurais Artificiais: 
Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
 
 
BRASIL, L. M. Proposta de Arquitetura para Sistema Especialista Híbrido e a 
Correspondente Metodologia de Aquisição do Conhecimento. Tese de Doutorado, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil, 1999. 
 
 
BRASIL, L. M.; AZEVEDO, F. M.; BARRETO, J. M. Expert System used Hybridism among 
Symbolic and Connectionist Paradigms, Fuzzy Logic and, Genetic Algorithms. In MIF’99, 
Hanoi, Vietnam, Proceedings of the International Symposium on Medical Informatics 
and Fuzzy Technology, 1999, p. 347-354. 
 
 
CAMPOS, P. G. Sistema Especialista Conexionista com Extração de Regras para Auxílio 
ao Diagnóstico Médico. Trabalho de Graduação, Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa-PB, Brasil, 2003. 
 
 
CAMPOS, P. G.; OLIVEIRA, E. M. J.; LUDERMIR, T. B.; ARAÚJO, A. F. R. MLP 
Networks for Classification and Prediction with Rule Extraction Mechanism. In. 
IJCNN’2004, Budapest, Hungary, Proceedings of the International Joint Conference on 
Neural Networks, 2004, p. 1387-1392. 
 
 
CAMPOS, P. G.; LUDERMIR, T. B. Extraindo Regras de RNAs Treinadas Usando Duas 
Abordagens Distintas. In. SBRN’2004, São Luís, Brasil, CD-ROM Proceedings of the 8th 
Brazilian Symposium on Neural Networks, 2004. 6p.  
 
 
CHAKRABORTY, K.; MEHROTRA, K.; MOHA, C. K.; RANKA, S. Forecasting the 
Behavior of Multivariate Time Series using Neural Networks. Neural Networks, v.5, p. 961-
970, 1992. 
 
 
CRAVEN, M. W. Extracting Comprehensible Models from Trained Neural Networks. 
PhD thesis, Department of Computer Sciences, University of Wisconsin-Madison, USA, 
1996.  
 
 
CRAVEN, M. W.; SHAVLIK, J. W. Using Sampling and Queries to Extract Rules from 
Trained Neural Networks. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE 
LEARNING’94, New Brunswick, New Jersey, Proceedings of the 11th International 
Conference on Machine Learning, 1994, p. 37-45. 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

129

CRAVEN, M. W.; SHAVLIK, J. W. Understanding Time-Series Networks: A Case Study in 
Rule Extraction. International Journal of Neural Systems,  v. 8, p. 373-384, 1997. 
 
 
CYBENKO, G. Approximation by Superpositions of a Sigmoid Function. Mathematics of 
Control Signals and Systems, v. 2, p. 303-314, 1989. 
 
 
DUCH, W.; SETIONO, R.; ZURADA, J. M. Computational Intelligence Methods for Rule-
Based Data Understanding. Proceedings of the IEEE, v.92, n. 5,  p. 771-805, 2004. 
 
 
FAN, Y. M.; LI, C. J. Diagnostic Rule Extraction from Trained Feedforward Neural 
Networks.  Mechanical Systems and Signal Processing, v.16, n. 6, p. 1073-1081, 2002. 
 
 
FAUSETT, L. V. Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms, and 
Applications. New Jersey, Prentice-Hall, 1994. 
 
 
FU, L. M. Rule Generation from Neural Networks. IEEE Transactions on Systems, Man 
and Cybernetics, v.24, n. 8, p. 1114-1124, 1994. 
 
 
FU, X. J.; WANG, L. P. Linguistic Rule Extraction from a Simplified RBF Neural Network. 
Computational Statistics, v.l. 16, n. 3, p. 361-372, 2001. 
 
 
GALLANT, S. I. Connectionist Expert Systems. Communications of the ACM, v. 31, n. 2, 
p. 152-169, 1988. 
 
 
GUPTA, A.; PARK, S.; LAM, S. M. Generalized Analytic Rule Extraction for Feedforward 
Neural Networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, v.11, n. 6, p. 
985-991, 1999. 
 
 
HAMMER, B.; RECHTIEN, A.; STRICKERT, M. et al. Rule Extraction from Self-
Organizing Networks. Lecture Notes in Computer Science, v.2415, p. 877-883, 2002. 
 
 
HAN, J.; KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. San Francisco, Morgan 
Kaufmann, 2001. 
 
 
HAYASHI, Y.; SETIONO, R.; YOSHIDA, K. A Comparison Between Two Neural Network 
Rule Extraction Techniques for the Diagnosis of Hepatobiliary Disorders. Artificial 
Intelligence in Medicine, v. 20, no. 3, p. 205-216, 2000. 
 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

130

HAYKIN, S. Neural Networks, A Comprehensive Foundation. 2nd ed. Prentice Hall, 
1999. 
 
 
HERNÁNDEZ-ESPINOSA, C.; FERNÁNDEZ-REDONDO, M.; ORTIZ-GÓMEZ, M. A 
New Rule Extraction Algorithm based on Interval Arithmetic. In: ESANN'2003, Bruges, 
Belgium, Proceedings of European Symposium on Artificial Neural Networks, ISBN 2-
930307-03-X, 2003a, p. 155-160. 
 
 
HERNÁNDEZ-ESPINOSA, C.; FERNÁNDEZ-REDONDO, M.; ORTIZ-GÓMEZ, M. 
Inversion of a Neural Network via Interval Arithmetic for Rule Extraction. Lecture Notes in 
Computer Science, v. 2714, p. 670-677, 2003b. 
 
 
HORIKAWA, S. -i.; FURUHASHI, T.; UCHIKAWA, Y. On Fuzzy Modeling using Fuzzy 
Neural Networks with the Back-Propagation Algorithm. IEEE Transactions on Neural 
Networks, Vol. 3, n. 5, p. 801-806, 1992. 
 
 
KASABOV, N.K. On-line Learning, Reasoning, Rule Extraction and Aggregation in Locally 
Optimized Evolving Fuzzy Neural Networks. Neurocomputing,    Vol. 41, p. 25-45, 2001. 
 
 
LIU, H.; TAN, S. T. X2R: A Fast Rule Generator. In.: IEEE International Conference on 
Systems, Man and Cybernetics, IEEE Press, New York, USA, Proceedings of International 
Conference on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 2, 1995, p. 1631-1635. 
 
 
LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. C. P. L. F.; BRAGA, A. P. et al. Sistemas Inteligentes 
Híbridos. In: REZENDE, S. O. (Organizadora) Sistemas Inteligentes: Fundamentos e 
Aplicações. Barueri, Manole, 2003, p. 249-268. 
 
 
MARKOWSKA-KACZMAR, U.; WNUK-LIPINSKI, P. Rule Extraction from Neural 
Network by Genetic Algorithm with Pareto Optimization. Lecture Notes in Artificial 
Intelligence, Vol. 3070, p. 450-455, 2004.    
 
 
MASUOKA, R.; WATANABE, N.; KAWAMURA, A.; OWADA, Y.; ASAKAWA, K. 
Neurofuzzy Systems – Fuzzy Inference Using a Structured Neural Network. In: 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY LOGIC AND NEURAL NETWORKS’90, 
Tizuka, Japan, Proceedings of the International Conference on Fuzzy Logic and Neural 
Networks, 1990, p. 173-177.   
 
 
MCMILLAN, C.; MOZER, M. C.; SMOLENSKY, P. The Connectionist Scientist Game: 
Rule Extraction and Refinement in a Neural Network. In: ANNUAL CONFERENCE OF 
THE COGNITIVE SCIENCE SOCIETY’91, Hillsdale, New Jersey, Proceedings of 13th 
Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1991, n. 13, p. 424-430. 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

131

MUES, C.; BAESENS, B.; FILES, C. M.; VANTHIENEN, J. Decision Diagrams in Machine 
Learning: An Empirical Study on Real-life Credit-Risk Data. Expert Systems with 
Applications, Vol. 27, n.2, p. 257-264, 2004. 
 
 
NAUCK, D. Neuro-Fuzzy Systems: Review and Prospects. In: EUFIT'97, Aachen, 
Proceedings of Fifth European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, 
1997, p. 1044-1053. 
 
 
NAUCK, D.; KRUSE, R. NEFCLASS – A Neuro-Fuzzy Approach for the Classification of 
Data. In: ACM Symposium on Applied Computing’95, Nashville, New York, GEORGE; K. 
M. et al. (Eds.), ACM Press, Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, 
1995, p. 461-465. 
 
 
NUNEZ, H.; ANGULO, C.; CATALA, A. Rule Extraction from Radial Basis Function 
Networks by Using Support Vectors. Lecture Notes in Artificial Intelligence, v.2527, p. 
440-449, 2002. 
 
 
OLIVEIRA, E. M. J. Previsão de Série Temporal do Índice da Bolsa de Valores de São 
Paulo usando Redes Neurais e Estatística. Dissertação de Mestrado, Centro de Informática, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil, 2001. 
 
 
OMLIN, C. W. & GILES, C. L. Extraction of Rules from Discrete-Time Recurrent Neural 
Networks. Neural Networks, v. 9, n. 1, p. 41-52, 1996. 
 
 
POP, E.; HAYWARD, R.; DIEDERICH, J. RULENEG: Extracting Rules from a Trained 
ANN by Stepwise Negation. Brisbane, Australia, Technical Report, Neurocomputing 
Research Centre, Queensland University of Technology, 1994. 
 
 
PRECHELT, L. Proben1: A Set of Neural Networks Benchmark Problems and 
Benchmarking Rules. Karlsruhe, Germany, Technical Report, Fakultät für Informatik, 
Universität Karlsruhe, 1994. 
 
 
ROJAS, J. C. C.; AMORIM, B. P.; DA SILVA, I. G. L.; CAMPOS, P. G.; BATISTA, C. E.; 
BRASIL, L. M.; DE AZEVEDO, F. M.; FILHO, M. T. B.; DE ALMEIDA, A. E. M. Sistema 
Especialista Híbrido Aplicado à Área Médica. In: CBIS’2002, Natal-RN, Brasil, CD-ROM 
Anais do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, 2002a, 6p. 
 
 
ROJAS, J. C. C.; AMORIM, B. P.; DA SILVA, I. G. L.; CAMPOS, P. G.; BATISTA, C. E.; 
BRASIL, L. M.; DE AZEVEDO, F. M.; FILHO, M. T. B.; DE ALMEIDA, A. E. M. Sistema 
Especialista Híbrido de Apoio à Cardiologia. In: CBEB’2002, São José dos Campos-SP, 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

132

Brasil, Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB2002), 
2002b, p. 323. 
 
 
ROJAS, J. C. C.; CAMPOS, P. G.; FERREIRA, F. C. D.; DE ALMEIDA JUNIOR, L. F.; 
CAVALCANTI, I. W.; BRASIL, L. M.; DE AZEVEDO, F. M.; FILHO, M. T. B.; DE 
ALMEIDA, A. E. M. Sistema Especialista Híbrido: Uma Aplicação para Diagnóstico de 
Múltiplas Doenças. In: CBRN’2003, São Paulo, Brasil, CD-ROM Anais do VI Congresso 
Brasileiro de Redes Neurais, 2003, p. 49-53. 
 
 
RUMELHART, D. E.; HINTON, G. E.; WILLIAMS, R. J. Learning Representations by 
Backpropagation Errors. Nature, Vol. 323, p.533-536, 1986. 
 
 
RUSSEL, S.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. New Jersey, 
Prentice-Hall, 2002. 
 
 
SESTITO, S.; DILLON, T. Automated Knowledge Acquisition of Rules with Continuously 
Valued Attributes. In. ICESTA’95, Avignon, France, Proceedings of 12th International 
Conference on Expert Systems and Their Applications, 1995, pp. 645-656. 
 
 
SETIONO, R.; LIU, H. Symbolic Representation of Neural Networks. IEEE Computer, v. 
29, n.3, p. 71-77, 1996. 
 
 
SETIONO, R.; LIU, H. NeuroLinear: From Neural Networks to Oblique Decision Rules. 
Neurocomputing, v.17, p. 1-24, 1997. 
 
 
SETIONO, R.; THONG, J. An Approach to Generate Rules from Neural Networks for 
Regression Problems.  European Journal of Operational Research, v.155, n. 1, p. 239-250, 
2004. 
 
 
SIVANANDAM, S. N.; SUMATHI, S. Using ART Networks with Rule Extraction as a Data 
Mining Tool. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol. 10, n. 2, p. 101-
112, 2003. 
 
 
SUNG, S. Y.; LI, Z.; TAN, C. L.; NG, P. A. Forecasting Association Rules using Existing 
Datasets. IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering, Vol. 15, n.16, p. 1448-
1459, 2003. 
 
 
TAHA, I. A.; GHOSH, J. Symbolic Interpretation of Artificial Neural Networks. IEEE 
Transactions on Knowledge and Data Engineering, v.11, n. 3, p. 448-463, 1999. 



  _________________                                                      __                    Referências 

 

133

TAN, S. C.; LIM, C. P. Application of an Adaptive Neural Network with Symbolic Rule 
Extraction to Fault Detection and Diagnosis in a Power Generation Plant. IEEE 
Transactions on Energy Conversion, v.19, n. 2, p. 369-377, 2004. 
 
 
THRUN, S. B. Extracting Provably Correct Rules from Artificial Neural Networks. 
Technical Report IAI-TR-93-5, Institut for Informatik III Universitat, Bonn, Germany, 1994.    
 
 
TICKLE, A. B.; ORLOWSKI, M.; DIEDERICH, J. DEDEC: A Methodology for Extracting 
Rules from Trained Artificial Neural Networks. In: RULE EXTRACTION FROM TRAINED 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS WORKSHOP 1996, Queensland University of 
Technology, Australia, Proceedings of the Rule Extraction from Trained Artificial Neural 
Networks Workshop, 1996, p. 90-102. 
 
 
TICKLE, A.B.; ANDREWS, R.; GOLEA, M.; DIEDERICH, J. The Truth Will Come to 
Light: Directions and Challenges in Extracting the Knowledge Embedded Within Trained 
Artificial Neural Networks. IEEE Transactions on Neural Networks, v.9, n. 6, p. 1057-
1068, 1998. 
 
 
TOWELL, G. G.; SHAVLIK, J. W. Extracting Refined Rules from Knowledge-Based Neural 
Networks. Machine Learning, v.13, n. 1, p. 71-101, 1993. 
 
 
YAO, J. T. Knowledge Based Descriptive Neural Networks. Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 2639, p. 430-436, 2003. 
 
 
ZHOU, Z. H. Rule Extraction: Using Neural Networks or for Neural Networks? Journal of 
Computer Science and Technology, v. 19, n. 2, p. 249-253, 2004. 
 
 
ZIMMERMANN, H.J. Fuzzy Set Theory and Its Applications. Norwell-Massachusetts, 
USA, Kluwer Academic Publishes, 1991. 
 
 
ZURADA, J. M. Introduction to Artificial Neural Systems. St. Paul-MN, USA, West 
Publishing Company Inc., 1992. 
 

 

 



                    _              Apêndice A. SEHA – Sistema Especialista Híbrido Aplicado 

 

134

    
 

Apêndice A. Apêndice A. Apêndice A. Apêndice A.     SEHA SEHA SEHA SEHA –––– S S S SISTEMA ISTEMA ISTEMA ISTEMA 

EEEESPECIALISTA SPECIALISTA SPECIALISTA SPECIALISTA HHHHÍBRIDO ÍBRIDO ÍBRIDO ÍBRIDO AAAAPLICADOPLICADOPLICADOPLICADO        

 

A.1 INTRODUÇÃO 
 

Esta ferramenta utiliza internamente os paradigmas conexionista e simbólico de 

forma integrada, objetivando minimizar as limitações existentes nestes paradigmas da IA. 

Além disso, o principal propósito deste sistema é servir de suporte à tomada de decisão nos 

mais diversos domínios do conhecimento humano. Logo, recebeu a denominação de Sistema 

Especialista Híbrido Aplicado (SEHA). 

O SEHA em sua versão original (‘1.2.1.0’) foi inicialmente projetado e 

implementado por Campos (2003) na linguagem Object Pascal com a ferramenta de 

desenvolvimento de software Delphi 5.0 para tratar apenas de problemas de classificação de 

padrões. Durante o período deste mestrado, várias melhorias foram efetuadas, com destaque 

para o aperfeiçoamento do módulo SERN (Sistema Especialista baseado em Redes Neurais), a 

construção de um módulo para validar regras de forma automatizada no SEBR (Sistema 

Especialista Baseado em Regras), a inclusão de vários métodos de extração de regras 

investigados nesta dissertação no SEBR e a adequação para ser aplicado também a problemas 

de previsão de séries temporais. Como resultado, obteve-se o SEHA em sua versão atual 

(‘1.2.1.5’) ampliado e refinado. 

Nas seções a seguir esta ferramenta será apresentada detalhadamente.    
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A.2 OS MÓDULOS DO SEHA 
 

O SEHA é constituído por três módulos, conforme mostrado na figura A.1. 

 
 

 

Figura A.1 – Diagrama de Blocos do SEHA  

 

Os principais módulos do SEHA são o SERN e o SEBR. No SERN é utilizado o 

paradigma conexionista através de redes MLP. Já no SEBR é usado o paradigma simbólico 

por meio de regras do tipo “Se-Então”.  

O módulo ‘Ferramentas Adicionais’ possui algumas ferramentas para 

processamentos de dados, como, misturar padrões de treinamento e/ou teste e eliminação de 

padrões redundantes.   
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A.3 O MÓDULO SERN 
 

O SERN é formado por sete módulos (figura A.2).  

 
 

 

Figura A.2 – Diagrama de Blocos do Módulo SERN 

 

Estes módulos do SERN são descritos a seguir: 

 

- Configuração das Unidades de Entrada e Saída da Rede: É onde são 

especificados os tipos das unidades de entrada (booleano, numérico ou categórico) e 

saída (booleano ou numérico) da rede, os valores originais possíveis, os respectivos 

valores normalizados e a sua descrição ou identificação; 

- Configuração do SERN: Permite definir a quantidade de unidades de 

processamento de entrada, escondida e de saída da rede e também o intervalo que 

será usado na normalização dos conjuntos de dados originais; 

- Normalização: Efetua a normalização dos conjuntos de treinamento e de testes 

baseado nas informações fornecidas anteriormente; 

- Treinamento da RNA: É o módulo do SERN onde devem ser ajustados os 

parâmetros de treinamentos para se obter uma RNA treinada; 
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- Validação da RNA: É onde é realizada a verificação da capacidade de aprendizado 

(usa-se o conjunto de treinamento) e de generalização (usa-se o conjunto de teste) da 

rede treinada; 

- SERN Pronto: É a rede treinada validada, ou seja, com comprovada boas 

performances, principalmente de generalização; 

- Desnormalização: É responsável por converter os valores normalizados de cada 

atributo de entrada/saída de volta para os respectivos valores originais. 

 

Além destes, há um módulo implícito formado pelos módulos de normalização, 

SERN pronto e de desnormalização, denominado módulo de execução. Isto porque, apenas 

estes três módulos do SERN são suficientes para receber os dados de entrada do usuário, 

processá-lo usando a rede treinada do SERN pronto e exibir os resultados deste 

processamento na saída de dados do usuário, que é a saída da rede propriamente dita.  

 

A.4 O MÓDULO SEBR 
 

O SEBR é formado por quatro módulos, conforme pode-se visualizar na figura 

A.3. São eles: 

 

- Extrator de Regras do Tipo “Se... Então...”: Neste módulo, através de um dos 

métodos disponíveis, são extraídas as regras do tipo “Se-Então” que serão utilizadas 

para justificar as saídas do SERN; 

- Validar Regras: É onde é efetuada a validação dos conjuntos de regras obtidos no 

módulo de extração de regras utilizando o conjunto de teste normalizado; 

- Base de Dados do Conhecimento: É o conjunto de regras validado selecionado para 

explicar as saídas do SERN; 

- Justificador: Utiliza a máquina de inferência do SEBR (CAMPOS et al., 2004) para 

verificar que regras podem ser disparadas para explicar a saída da rede treinada 

através de regras contidas na base de dados do conhecimento do SEBR. 
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Figura A.3 – Diagrama de Blocos do Módulo SEBR 

 

No SEBR há também um módulo implícito formado pela base de dados do 

conhecimento e pelo justificador, que será denominado de módulo de explicação. Note que, 

um sistema de suporte à decisão pode ser obtido da junção dos módulos de execução do 

SERN com este módulo de explicação do SEBR. 

 

A.5 O MÓDULO DE FERRAMENTAS ADICIONAIS 
 

No SEHA há ainda um módulo de Ferramentas Adicionais formado por sete 

módulos de processamento interno (figura A.4). Estes módulos internos são descritos a seguir: 

 

- Formatar Padrões E/S: Possibilita que determinados atributos de um conjunto de 

dados sejam excluídos; 

- Eliminar Redundâncias: Efetua o descarte de padrões de E/S que sejam 

redundantes; 

- Regras Coluna em Linha: Faz a conversão de um conjunto de regras disposto em 

coluna para um conjunto equivalente expresso em linha, ou seja, cada linha 

representará um padrão; 
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- Substituir Valor Campo: É útil para substituir campos com valores inválidos de 

uma base de dados por valores válidos definidos pelo usuário; 

- Misturar Padrões E/S: Efetua um sorteio aleatório numa base de dados qualquer; 

- Tabela Chi-Quadrado: Possibilita consultar alguns valores críticos do teste 

estatístico Qui-Quadrado (ANDERSON et al., 2003); 

- Rank de Atributos: Exibi um rank dos atributos de entrada em ordem decrescente 

de importância. 

 
 

 

Figura A.4 – Diagrama de Blocos do Módulo Ferramentas Adicionais  
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A.6 PRINCIPAIS TELAS DO SEHA 
 

Nesta seção são apresentadas as principais telas do SEHA. Na figura A.5 é exibida 

a tela principal do SEHA. 

 
 

 

Figura A.5 – Tela Principal do SEHA 
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A tela de configuração do SERN pode ser vista na figura A.6. 

 
 

 

Figura A.6 – Tela de Configuração do SERN 
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A tela de treinamento de RNA do SERN é mostrada na figura A.7. 

 
 

 

Figura A.7 – Tela de Treinamento de RNA do SERN 
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A tela de validação de RNA do SERN pode ser vista na figura A.8. 

 
 

 

Figura A.8 – Tela de Validação de RNA do SERN 

 

 

Um modelo de tela do módulo de execução do SERN é exibido na figura A.9. 

 
 

 

Figura A.9 – Exemplo de Tela do Módulo de Execução do SERN 
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A tela de relatório de processamento dos dados de entrada do SERN é mostrada na 

figura A.10. 

 
 

 

Figura A.10 – Tela de Configuração do SERN 
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A tela do módulo de explicação do SEBR é exibida na figura A.11. 
 

 

Figura A.11 – Tela do Módulo de Explicação do SEBR 
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A tela do módulo de extração de regras do tipo “Se-Então” do SEBR é exibida na 

figura A.12. 

 
 

 

Figura A.12 – Tela de Extração de Regras do Tipo ‘Se-Então’ do SEBR 
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A tela de interpretação geométrica dos subespaços formados pelas unidades 

escondidas de uma rede treinada é mostrada na figura A.13. 

 
 

 

Figura A.13 – Tela de Interpretação Geométrica do SEBR 
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A tela de validação de regras do SEBR é exibida na figura A.14. 
 

 

Figura A.14 – Tela de Validação de Regras do SEBR 

 

A tela da ferramenta rank de atributos do SEHA é mostrada na figura A.15.  
 

 

Figura A.15 – Tela da Ferramenta Rank de Atributos do SEHA 
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Por fim, a tela “Sobre... SEHA [1.2.1.5]” é exibida na figura A.16. 
 

 

Figura A.16 – Tela “Sobre... SEHA [1.2.1.5]” 

A.7 PRINCIPAIS ARQUIVOS GERADOS PELO SEHA 
 

Nesta seção são exibidos os principais arquivos gerados pelo SEHA. Na figura 

A.17 pode-se visualizar o formato de um arquivo de configuração de um SERN. 

 
 

#Número de Neurônios das Camadas de Entrada(NE), Intermediária(NI) e Saída(NS) 
NE=9,NI=1,NS=2 
#Configuração dos Neurônios da Camada de Entrada 
1,Clump Thickness,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
2,Uniformity of Cell Size,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
3,Uniformity of Cell Shape,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
4,Marginal Adhesion,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
5,Single Epithelial Cell Size,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
6,Bare Nuclei,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
7,Bland Chromatin,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
8,Normal Nucleoli,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
9,Mitoses,numerico,<1;normal:0>,<10;normal:1> 
#Configuração dos Neurônios da Camada de Saída 
1,Benign Cancer,booleano,<no;normal:0>,<yes;normal:1> 
2,Malignant Cancer,booleano,<no;normal:0>,<yes;normal:1> 

Figura A.17 – Formato de um Arquivo de Configuração de um SERN 
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Na figura A.18 é mostrado o formato de um arquivo de uma rede treinada do 

SERN. 

 
 

#-------------------------------------------------------------------- 
# Arquivo do SERN: CM_Sig_NE9_Ni1.rna 
# Arquivo de Padrões E/S Normalizado: CM_Sig_NE9_treino.nor 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Parâmetros usados no treinamento 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Função de Ativação: Sigmóide 
# Método de Ajuste dos Pesos: Por Época (batch) 
# Sorteio dos Pesos: Fixo  Pesos Iniciais (Lim+): 0.1  Bias: Sim 
# Taxa de Aprendizado: 0.1   Momento: 0.1 
# Máximo de Épocas: 100   Erro Máximo: 0.01 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Resultado após treinamento 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Épocas Alcançadas: 100   Erro Alcançado: 0,101153579403989 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Valores dos Pesos entre as Camadas de Entrada(i) e Intermediária(j) 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Peso NE0-NI1: -3,87539548373057 
# Peso NE1-NI1: 2,34322132505496 
# Peso NE2-NI1: 1,76658632973836 
# Peso NE3-NI1: 1,53974967517752 
# Peso NE4-NI1: 1,19759373737115 
# Peso NE5-NI1: 0,713153156754297 
# Peso NE6-NI1: 3,29899954453118 
# Peso NE7-NI1: 1,84925082972582 
# Peso NE8-NI1: 1,44326950488946 
# Peso NE9-NI1: 0,921029456755747 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Valores dos Pesos entre as Camadas Intermediária(j) e Saída(k) 
#-------------------------------------------------------------------- 
# Peso NI0-NS1: 3,25356004462676 
# Peso NI0-NS2: -3,2549390107658 
# Peso NI1-NS1: -6,19673851384727 
# Peso NI1-NS2: 6,19923377032772 
#-------------------------- Fim do Arquivo -------------------------- 

Figura A.18 – Formato de um Arquivo de uma Rede Treinada do SERN. 
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Na figura A.19 é exibido um trecho de um arquivo de validação de uma rede 

treinada do SERN. 

 

#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Arquivo do SERN: CM_Sig_NE9_Ni1.rna 
# Arquivo de Padrões E/S Normalizado: CM_Sig_NE9_teste.nor 
# Arquivo da RNA Treinada a validar: CM_Sig_NE9_Bias_1.tre 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# [Padrão Nº]:[Valores de Entrada][Valores de Saída]<=>[Saída da RNA Treinada][Erro de Saída] 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# [1]:[1;0,333333333333333;0,333333333333333;0,555555555555556; 0,111111111111111; 
   1;0,111111111111111;0,222222222222222;0][0;1]<=>[0,05489;0,94517][0,05489;0,05483] 
# [2]:[1;1;1;1;0,444444444444444;1;1;1;0,666666666666667] 
   [0;1]<=>[0,05007;0,94998][0,05007;0,05002] 
 
... 
 
# [151]:[0,444444444444444;0;0;0,111111111111111;0,111111111111111;0; 
   0,111111111111111;0;0][1;0]<=>[0,93967;0,06026][0,06033;0,06026] 
# [152]:[0,222222222222222;0;0;0;0,111111111111111;0;0,222222222222222; 
   0,111111111111111;0][1;0]<=>[0,94608;0,05386][0,05392;0,05386] 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
#                                   Resultados da Validação 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Erro de Classificação por Saída Booleana 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Erro de Classificação da Saída 1: 1,37% (1/73) 
# Erro de Classificação da Saída 2: 6,33% (5/79) 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Erro Geral de Classificação: 3,95% (6/152) 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Fator de Confiança Médio: 89,82% 
#--------------------------------------- Fim do Arquivo --------------------------------------- 

Figura A.19 – Trecho de um Arquivo de Validação de uma Rede Treinada do SERN. 
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Na figura A.20 pode-se visualizar o formato de um arquivo de relatório do SERN. 

 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 
CIn - Centro de Informática 
Pós-Graduação em Ciências da Computação 
 
SERN - Sistema Especialista baseado em Redes Neurais 
 
Relatório de Processamento dos Dados de Entrada  
 
#---------------------------------------------------------- 
# Dados de Entrada 
#---------------------------------------------------------- 
# 1-Clump Thickness: 1 
# 2-Uniformity of Cell Size: 1 
# 3-Uniformity of Cell Shape: 1 
# 4-Marginal Adhesion: 1 
# 5-Single Epithelial Cell Size: 1 
# 6-Bare Nuclei: 1 
# 7-Bland Chromatin: 1 
# 8-Normal Nucleoli: 1 
# 9-Mitoses: 1 
#---------------------------------------------------------- 
# Resultados de Saída 
#---------------------------------------------------------- 
# 1-Benign Cancer: yes   Fator de Confiança: 95,80% 
# 2-Malignant Cancer: no   Fator de Confiança: 95,81% 
#------------------------------------ Fim do Relatório ---- 
  
Saida-1: Benign Cancer=yes 
Explicação: 
  
Regra #2: 
SE 
Uniformity of Cell Size:~[1,00;5,49] 
ENTÃO 
Benign Cancer=yes 
  
  
Total de Regras: 1 

 
***************************************** 

Figura A.20 – Formato de um Arquivo de Relatório do SERN 
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Na figura A.21 é exibido o formato de um arquivo de regras do SEBR. 

#------------------------------------------------------------------------------------ 
# Arquivo do SERN: CM_Sig_NE9_Ni1.rna 
# Arquivo de Padrões E/S Normalizado: CM_Sig_NE9_treino.nor 
# Arquivo da RNA Treinada: CM_Sig_NE9_Bias_1.tre 
#------------------------------------------------------------------------------------ 
# Técnica Utilizada: Pedagógica - Literal (No. de Intervalos: 2) 
# Obs - Antecedentes são unidades da camada: Entrada 
#------------------------------------------------------------------------------------ 
# Regras Tipo "SE-ENTÃO" Extraídas [1º Campo: Nº da regra - Último Campo: Conclusão] 
#------------------------------------------------------------------------------------ 
1:NU:NU:NU:NU:NU:NU:NU:NU:(~![1,00;5,49]!82,18%):(=!Malignant Cancer=yes!86,16%) 
2:NU:(~![1,00;5,49]!100,00%):NU:NU:NU:NU:NU:NU:NU:(=!Benign Cancer=yes!97,95%) 
3:NU:NU:(~![5,50;10,00]!60,40%):NU:NU:NU:NU:NU:NU:(=!Malignant Cancer=yes!11,95%) 
4:(~![5,50;10,00]!65,35%):NU:NU:NU:NU:NU:NU:NU:NU:(=!Malignant Cancer=yes!1,26%) 
5:NU:NU:NU:NU:NU:(~![5,50;10,00]!64,36%):NU:NU:NU:(=!Malignant Cancer=yes!0,63%) 

Figura A.21 – Formato de um Arquivo de Regras do SEBR 

 

Finalmente, na figura A.22 pode-se visualizar o trecho de um arquivo de validação 

de regras de um SEBR. 

#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# Arquivo do SERN: CM_Sig_NE9_Ni1.rna 
# Arquivo de Padrões E/S Normalizado: CM_Sig_NE9_teste.nor 
# Arquivo da RNA Treinada: CM_Sig_NE9_Bias_1.tre 
# Arquivo de Regras Extraídas a validar: CM_Sig_NE9_Bias_1_literal_int2.bdc 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# [Padrão Nº]:[Valores de Entrada][Valores de Saída]<=>[Saída da RNA Treinada][Nº de Regras] 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
# [1]:[10;4;4;6;2;10;2;3;1][no;yes]<=>[no;yes][0;1] 
# [2]:[10;10;10;10;5;10;10;10;7][no;yes]<=>[no;yes][0;1] 
... 
# [151]:[5;1;1;2;2;1;2;1;1][yes;no]<=>[yes;no][1;0] 
# [152]:[3;1;1;1;2;1;3;2;1][yes;no]<=>[yes;no][1;0] 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
#                         Resultados da Validação das Regras 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
#   Saída(s)    | Quantidade | Média de Regras | Média de Antecedentes  | Percentual de Explicação 
# Booleana(s) |  de Regras  |     Disparadas     |   por Regra Disparada   |      da Saída da Rede 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Saida 1    |        1         |          1,0           |               1,0                |     100,00% (69/69) 
#    Saida 2    |        4         |          1,4           |               1,0                |     100,00% (83/83) 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 
#     Total      |         5         |          1,2          |                1,0               |     100,00% (152/152) 
#---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura A.22 – Trecho de um Arquivo de Validação de Regras de um SEBR 
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Apêndice B. Apêndice B. Apêndice B. Apêndice B.     PPPPRINCIPAIS RINCIPAIS RINCIPAIS RINCIPAIS MMMMODELOS ODELOS ODELOS ODELOS 

CCCCONEXIONISONEXIONISONEXIONISONEXIONISTASTASTASTAS    

 

B.1 INTRODUÇÃO 
 

Conforme já mencionado no início do Capítulo 2, na literatura especializada 

existem vários tipos de RNAs (Redes Neurais Artificiais). As mais conhecidas são MLP 

(Multilayer Perceptron), RBF (Radial Basis Function), ART (Adaptive Resonance Theory), 

SOM (Self-Organizing Maps), redes Recorrentes e redes Fuzzy. 

Objetivando familiarizar o leitor com estes principais modelos conexionistas, são 

fornecidos nas seções a seguir conceitos e alguns detalhes sobre cada um destes grupos de 

redes neurais.  

 

B.2 REDES MLP 
 

Uma importante classe de redes neurais, as redes MLP (Multilayer Perceptron) 

geralmente são constituídas por uma camada de entrada (formada por um conjunto de 

unidades de processamento individuais ou nodos referentes aos atributos de entrada de um 

determinado conjunto de dados), uma ou mais camadas escondidas, ocultas ou intermediárias 

(compostas por um ou vários nodos) e uma camada de saída (contendo os nodos referentes 

aos atributos de saída de um conjunto de dados qualquer) (HAYKIN, 1999).  

A figura B.1 exibe uma rede MLP com duas camadas escondidas. Note que    

trata-se de uma rede completamente conectada, ou seja, cada nodo de uma camada da rede é 
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interligado a todos os nodos da camada seguinte. Além disso, as setas indicam o fluxo de 

processamento da rede na direção direta ou para frente, que ocorre camada-a-camada, da 

esquerda para a direita (figura B.1). 

 

 

 

Figura B.1 – Arquitetura de uma Rede MLP com Duas Camadas Escondidas  
   Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 159) 

 

 

Redes MLP treinadas usando aprendizado supervisionado7 com o popular 

algoritmo back-propagation (RUMELHART et al., 1986) foram aplicadas com sucesso na 

solução de vários problemas difíceis. Basicamente, o funcionamento do algoritmo back-

propagation consiste de duas fases através das diferentes camadas da rede: a fase para frente e 

a fase para trás. Na fase para frente, com os pesos entre as conexões da rede mantidos fixos, 

um padrão de entrada-saída é aplicado na entrada da rede. Após a propagação dos valores dos 

nodos de entrada, camada-a-camada, obtém-se a saída da rede. Na fase para trás, os pesos 

entre as conexões da rede são ajustados, da camada de saída para a camada de entrada, de 

acordo com o erro atingido pela rede, calculado pela diferença entre a saída da rede e a saída 

desejada contida no padrão entrada-saída apresentado inicialmente à rede (HAYKIN, 1999). 

A propagação dos valores dos nodos de uma camada para cada nodo da camada 

seguinte é efetuada com base na soma ponderada do produto entre os valores dos nodos de 

                                                
7 É um paradigma de aprendizado utilizado para ajustar as conexões de uma rede neural com base numa 

medida de erro. Esta medida de erro corresponde à diferença entre a saída da rede e o valor de saída desejado 

para um padrão de entrada-saída do conjunto usado durante o treinamento da rede neural. 
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uma camada e seus respectivos pesos com o nodo da camada seguinte utilizando uma função 

de ativação não linear, normalmente a função sigmóide ou a tangente hiperbólica. Já o ajuste 

dos pesos da camada de saída para a camada de entrada, camada-a-camada, é feito com base 

no erro encontrado pela rede usando as respectivas derivadas da função de ativação da fase de 

propagação para frente. Mais detalhes a este respeito podem ser obtidos em (ZURADA, 

1992), (HAYKIN, 1999) e (BRAGA et al., 2000). 

O algoritmo back-propagation possui um parâmetro denominado taxa de 

aprendizado (valor contínuo entre zero e um) utilizado para controlar a “velocidade” do 

aprendizado ou ajuste dos pesos da rede. Utilizar a taxa de aprendizado com valores pequenos 

permite um ajuste mais suave dos pesos da rede, ao custo de mais tempo de treinamento. Por 

outro lado, altas taxas de aprendizado provocam ajustes maiores e mais rápidos nos pesos da 

rede, o que pode provocar instabilidade na trajetória de redução do erro de saída da rede. Para 

evitar este problema de oscilação da rede, pode-se usar em conjunto com a taxa de 

aprendizado um outro parâmetro, chamado termo momento (valor contínuo maior ou igual a 

zero e menor que 1) (HAYKIN, 1999). 

Por sua vez, os métodos de ajuste dos pesos da rede efetuado pelo back-

propagation são: por padrão ou on-line e por época ou batch. No ajuste dos pesos da rede por 

padrão ou on-line, o ajuste é realizado após a propagação de cada padrão de entrada-saída do 

conjunto de treinamento. Caso os pesos da rede sejam ajustados por época8 ou batch, este 

ajuste só ocorre após a apresentação do último padrão de entrada-saída do conjunto de 

treinamento. 

Enfim, como o algoritmo back-propagation não possui critérios bem definidos 

para encerrar o processo de aprendizado da RNA (HAYKIN, 1999), normalmente, na prática, 

recomenda-se que o treinamento deve ser interrompido quando: 

 

- o erro de saída da rede for menor do que um valor pré-estabelecido; 

- ou, o número máximo de épocas previamente estipulado for atingido. 

 

 

 

 

                                                
8 Indica um ciclo completo, isto é, que todos os padrões de entrada-saída do conjunto de treinamento 

foram apresentados uma única vez à rede.  



                                 _____              Apêndice B. Principais Modelos Conexionistas 

 

 

157

B.3 REDES RBF 
 

Uma rede RBF (Radial Basis Function) é do tipo direta, assim como uma MLP, e 

contém três camadas com regras bem distintas (HAYKIN, 1999). A camada de entrada 

composta pelos atributos de entrada de um conjunto de dados. Uma única camada escondida 

formada por funções de base radial, geralmente Gaussiana, responsáveis por efetuar uma 

transformação não-linear do espaço de entrada para o espaço da camada escondida, que em 

muitas aplicações é de alta dimensionalidade. E, a camada de saída que fornece a resposta da 

rede, resultante de uma combinação linear (somatório, por exemplo) do produto dos valores 

de saída dos nodos escondidos pelos seus respectivos pesos com o nodo da camada de saída. 

Na figura B.2 pode-se visualizar uma rede RBF. Sendo que x é o vetor de entrada, 

φi são as m funções de base radial de cada nodo escondido e wi os pesos de cada nodo 

escondido com o nodo de saída.  

 

 

Figura B.2 – Arquitetura de uma Rede RBF  
 Fonte: Extraído de Behloul et al. (2002, p. 662) 

 

As redes RBF foram primeiramente utilizadas na solução de problemas de 

interpolação multivariado, isto é, encontrar através das funções de base radial uma superfície 

multidimensional que interpole um determinado conjunto de dados. Contudo, a aplicação de 

redes RBF em análise numérica tornou-se atualmente num significativo campo de pesquisas 

(HAYKIN, 1999). 

Pode-se obter distintas redes RBF empregando-se métodos de treinamento e 

funções de base radial diferentes. A mais importante característica das funções de base radial 

é que elas são locais, isto é, apresentam resposta significativa apenas numa vizinhança de um 
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ponto central. Assim, sua resposta cai sensivelmente com o aumento da distância para o ponto 

central (BEHLOUL et al., 2002). Os parâmetros de uma função de base radial são: o centro, a 

largura e a forma.       

Uma típica função de base radial local é a função Gaussiana, mostrada na equação 

(B.1). 
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onde: x é o vetor de entrada; ci é o centro da função; ri é a largura (ou raio) e ||x – ci|| é a 

distância Euclidiana entre x e ci.  

 

As camadas escondida e de saída são geralmente treinadas seqüencialmente. 

Primeiramente os parâmetros das funções de base radial são fixados. Em seguida, a 

combinação linear otimizada dos pesos wi é calculada (BEHLOUL et al., 2002).  

Para o leitor que desejar aprofundar-se no estudo de redes RBF, sugere-se 

consultar (HAYKIN, 1999) e (BRAGA et al., 2000).  

 

B.4 REDES ART 
 

As redes ART (Adaptive Resonance Theory), diferentemente das redes MLP e 

RBF, empregam aprendizado não-supervisionado9 de forma competitiva para gerar clusters 

(agrupamentos) a partir do conjunto de dados de entrada. Numa rede ART, cada vez que um 

padrão lhe é apresentado, um cluster é escolhido, em função do grau de similaridade entre o 

padrão de entrada e os padrões contidos nos clusters da rede, e apenas os pesos do cluster 

selecionado são ajustados, caracterizando assim uma competição entre os clusters. Caso esse 

grau de similaridade não supere um certo limiar, de modo que nenhum cluster seja ativado, 

um novo cluster é criado para acomodar o padrão da entrada da rede, sem afetar as 

capacidades de armazenamento e ativação dos clusters já aprendidos (ZURADA, 1992). É 

importante destacar que nenhuma informação a priori é conhecida sobre os possíveis tipos e 

                                                
9 No paradigma de aprendizagem não-supervisionada a saída desejada da rede não é conhecida durante 

a fase de treinamento. Assim, não existe nenhuma medida de erro que possa ser usada para melhorar o 
comportamento da rede. Logo, com base na observação das respostas da rede em relação a cada padrão de 
entrada, pode-se detectar grupos de padrões similares. 
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quantidades de clusters que podem existir no conjunto de dados utilizado no treinamento da 

rede (ZURADA, 1992), típico de uma aprendizagem não-supervisionada. 

É ilustrada na figura B.3 a arquitetura básica de uma rede ART1, primeiro modelo 

ART desenvolvido (BRAGA et al., 2000), designada para processar apenas padrões de 

entrada binários. Uma rede ART1 é composta por dois grupos de nodos, os nodos das 

camadas F1 (F1-a, camada de entrada e F1-b, camada de interface) e F2 (camada de clusters 

ou camada de saída), juntamente com um nodo de reset R para controlar o grau de 

similaridade dos padrões localizados num mesmo cluster. Adicionalmente, mais dois nodos 

G1 e G2 são conectados às camadas F1 e F2 da rede para prover um controle com inspiração 

biológica do processo de aprendizagem (FAUSETT, 1994), como explicado mais adiante.  
 

 

Figura B.3 – Arquitetura Básica de uma Rede ART1 
Fonte: Adaptado de Fausett (1994, p. 223-224) 

Cada nodo na camada de entrada (F1-a) é conectado ao nodo correspondente na 

camada de interface (F1-b). Os nodos das camadas F1-a e F1-b são interligados ao nodo de 

reset R, o qual é conectado a todos os nodos da camada de saída (F2). Os nodos da camada 

F1-a também são interligados a G1 e G2. O nodo G1 é conectado aos nodos da camada F1-b 

e G2 aos nodos da camada F2, que por sua vez são conectados a G1. As camadas F1-b e F2 

são interligadas por dois caminhos de pesos distintos em direções opostas. Ou seja, os nodos 

Xi de F1-b são conectados aos nodos Yj de F2 por pesos bij e os nodos Yj de F2 são 

conectados aos nodos Xi de F1-b por pesos tji. Além disso, note que F2 é a camada 
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competitiva, onde apenas um nodo não inibido com a maior entrada da rede tem ativação 

diferente de zero (FAUSETT, 1994). 

Os nodos R, G1 e G2 tanto podem emitir como receber sinais inibidores 

(negativos) ou excitantes (positivos) entre os nodos das camadas F1-a, F1-b e F2, conforme 

mostrado na figura B.3. Já cada nodo da camada F1-b ou da camada F2 da rede ART1 possui 

três entradas pelas quais podem receber um sinal negativo ou positivo. Para que um nodo de 

F1-b ou F2 emita uma ordem de disparo, deverá receber dois sinais positivos. Ora, como 

existem três possíveis sinais de entrada, esta exigência é denominada regra dos dois terços 

(FAUSETT, 1994). 

Os nodos de F1-b são requeridos a enviarem um sinal (para os nodos de F2 e para 

R) sempre que um vetor de entrada é apresentado e nenhum nodo de F2 é disparado. Porém, 

após um nodo de F2 ter sido escolhido na competição, é necessário que apenas seus pesos tji e 

o sinal inicial de entrada permaneçam ativos. Isto é efetuado através de G1, G2 e da regra dos 

dois terços. O nodo G1 é inibido sempre que qualquer nodo de F2 é disparado. Quando 

nenhum nodo de F2 está ativo, cada nodo de F1-b recebe um sinal de G1, que neste caso, 

todos os nodos que receberam um sinal positivo do vetor de entrada apresentado serão 

disparados. De forma análoga, G2 controla os disparos dos nodos de F2, que também deve 

obedecer à regra dos dois terços (FAUSETT, 1994). 

O nodo de reset R controla a medida de similaridade entre um padrão de entrada e 

os padrões de cada cluster da camada F2 (teste de vigilância). Quando qualquer nodo de F1-a 

é ativado, um sinal positivo é enviado para R. A força deste sinal depende de quantos nodos 

de entrada foram ativados. Porém, R também recebe sinais negativos dos nodos de F1-b 

ativados. Se suficientes nodos de F1-b foram ativados (conforme limiar de similaridade ou 

parâmetro de vigilância definido pelo usuário), o nodo R é inibido de disparar. Caso R 

dispare, ele inibe qualquer nodo de F2 acionado. Isto força a camada F2 a escolher um novo 

nodo vencedor (FAUSETT, 1994).  

Maiores detalhes sobre redes ART1 podem ser obtidos em (ZURADA, 1992), 

(FAUSETT, 1994) e (BRAGA et al., 2000). 

Além da rede ART1, outros modelos ART foram desenvolvidos, como as redes 

ART2 (capaz de processar padrões de entrada com valores contínuos), ARTMAP (uma rede 

mais sofisticada que permite aprendizado incremental supervisionado), Fuzzy ARTMAP 

(cujos padrões de entrada assumem valores fuzzy entre 0 e 1, indicando o nível de presença de 

cada característica), bem como outras menos conhecidas, a saber, as redes ART3, ART2a, 

SMART e HART (BRAGA et al., 2000). 
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B.5 REDES SOM 
 

 

O desenvolvimento das redes SOM (Self-Organizing Maps) ou Mapas de Kohonen 

foi motivado por uma distinta característica do cérebro humano, na qual entradas sensoriais 

diferentes (como tato, visão e audição) são mapeadas a regiões diferentes do córtex cerebral 

de uma forma ordenada topologicamente. Assim, uma rede SOM é identificada pela formação 

de um mapa topográfico dos padrões de entrada, sendo que as localizações espaciais dos 

nodos disparados neste mapa são um indicativo de características estatísticas intrínsecas 

contidas nos padrões de entrada (HAYKIN, 1999). 

Semelhante às redes ART, as redes SOM são baseadas numa aprendizagem não-

supervisionada competitiva, em que os nodos da camada de saída competem entre si 

resultando em apenas um nodo vencedor (winner takes all neuron).  

O principal objetivo de uma rede SOM é transformar os sinais de um padrão de 

entrada de dimensão arbitrária num mapa discreto uni ou bidimensional (HAYKIN, 1999), 

efetuando assim uma seleção de características com a redução do espaço de entrada. Por esta 

razão, as redes SOM também são denominadas mapas de características. 

A figura B.4 exibe um mapa de Kohonen com duas dimensões. Note que há 

apenas duas camadas, uma de entrada e outra de saída (camada competitiva). Cada nodo da 

entrada é completamente conectado a todos os nodos da saída. No entanto, somente as 

conexões de um nodo da entrada com a camada de saída foram explicitadas, favorecendo uma 

melhor visualização da rede SOM. Esta rede representa uma estrutura direta com uma camada 

computacional simples (camada de saída) constituída por nodos arranjados em linhas e 

colunas. Uma rede SOM unidimensional é um caso particular da configuração da figura B.4, 

onde neste caso, a camada de saída teria simplesmente uma linha ou coluna de nodos.  
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Figura B.4 – Arquitetura de uma Rede SOM Bidimensional  

  Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 445) 

 

O vetor de pesos de um nodo de saída serve como um exemplar dos padrões de 

entrada associados com este nodo. Durante o processo de auto-organização, o nodo cujo vetor 

de pesos é mais próximo do padrão de entrada (tipicamente utiliza-se o quadrado da distância 

Euclidiana mínima entre o vetor de pesos e o padrão de entrada) é escolhido como vencedor. 

O nodo vencedor e os nodos vizinhos (definidos em função da topologia de agrupamento e da 

distância para o nodo vencedor) têm seus pesos atualizados (FAUSETT, 1994).    

Os parâmetros de treinamento de uma rede SOM são: os pesos entre as duas 

camadas; a topologia e raio da vizinhança (parâmetros de vizinhança) para um nodo vencedor; 

a taxa de aprendizado; e, o número de iterações ou épocas. 

Para ilustrar o uso dos parâmetros de vizinhança, as figuras B.5 e B.6 mostram 

topologias quadrangular e hexagonal, respectivamente, de vizinhanças com raio r (número 

inteiro positivo), variando de 2 (dois) até 0 (zero), de um nodo vencedor da camada de saída 

(contendo 49 nodos) de uma rede SOM. 
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Figura B.5 – Vizinhanças numa Topologia Quadrangular de uma Rede SOM  
 Fonte: Adaptado de Fausett (1994, p. 171) 

Observe que cada nodo tem oito vizinhos mais próximos (r=1) na topologia 

quadrangular e apenas seis na topologia hexagonal. Evidentemente que nodos vencedores 

localizados nas bordas do mapa de Kohonen terão menos vizinhos em ambas topologias, 

sendo que os nodos “ausentes” são simplesmente ignorados (FAUSETT, 1994).  
 

 

Figura B.6 – Vizinhanças numa Topologia Hexagonal de uma Rede SOM 
     Fonte: Adaptado de Fausett (1994, p. 171) 
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A formação dos mapas de Kohonen ocorre em duas etapas: a fase de ordenação e a 

fase de convergência. É na fase de ordenação que os vetores de pesos, geralmente 

inicializados aleatoriamente, são ajustados produzindo a organização topográfica na rede do 

espaço de entrada. Para tanto, devem-se escolher valores adequados para a taxa de 

aprendizado e para o raio da vizinhança, que são reduzidos durante o período de treinamento. 

Na fase de convergência é efetuado um fino ajuste no mapa de características obtido 

anteriormente. Esta segunda etapa requer mais iterações e uma taxa de aprendizado menor 

(diferente de zero) do que os valores utilizados na primeira fase (HAYKIN, 1999).  

As redes SOM foram bem aplicadas na solução de problemas como: geração de 

música por computador; reconhecimento de caracteres; seleção de características; e, no bem 

conhecido problema do caixeiro viajante (traveling salesman problem) (FAUSETT, 1994).  

Em (ZURADA, 1992), (FAUSETT, 1994), (HAYKIN, 1999) e (BRAGA et al., 

2000), o leitor encontrará, caso necessário, mais informações sobre redes SOM. 

 

B.6 REDES RECORRENTES 
 

As redes recorrentes são RNAs com um ou mais caminhos de realimentação 

(feedback loops). Por exemplo, considerando-se uma rede MLP, várias arquiteturas de redes 

recorrentes podem ser obtidas construindo-se caminhos de realimentação dos nodos de saída 

e/ou dos nodos escondidos para os nodos de entrada (HAYKIN, 1999). 

Os caminhos de realimentação habilitam as redes recorrentes a registrarem 

temporariamente estados definidos pelos espaços de entrada e saída da rede. Assim, redes 

recorrentes tornam-se dispositivos úteis em diversas aplicações, como, modelagem e predição 

não-linear, equalização adaptativa de canais de comunicação, processamento de voz e 

diagnóstico de motores automotivos (HAYKIN, 1999).  

De um ponto de vista mais macroscópico, redes recorrentes são utilizadas 

basicamente com duas finalidades: memórias associativas; e, redes de mapeamento entrada-

saída (HAYKIN, 1999). Nas subseções a seguir, são descritos sucintamente os principais 

modelos destas duas classes de redes recorrentes. As redes de Hopfield e BAM (Bidirectional 

Associative Memory) da categoria de memórias associativas e as redes NARX (Nonlinear 

Autoregressive with Exogenous Inputs), Rede de Elman, MLP Recorrente e Rede Recorrente 

de Segunda Ordem como redes de mapeamento entrada-saída. 
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B.6.1 REDE DE HOPFIELD 
 

A rede ou memória auto-associativa de Hopfield consiste de um conjunto de nodos 

e respectivas unidades de atraso, formando um sistema de múltiplos caminhos de 

realimentação, como exibido na figura B.7. Basicamente, a saída de cada nodo realimenta, por 

meio de uma unidade de atraso, os outros nodos da rede, sendo que não há realimentação de 

um nodo para ele mesmo (HAYKIN, 1999).  

 

 

Figura B.7 – Arquitetura de uma Rede de Hopfield com 4 Nodos 
    Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 681) 

 

A atualização assíncrona dos nodos da rede, isto é, um por vez ao longo da fase de 

treinamento, permite que a função de energia utilizada (função de Lyapunov10) pelo algoritmo 

de aprendizado seja minimizada. Desta forma, a rede normalmente converge para um 

conjunto de ativações estáveis (FAUSETT, 1994). 

                                                
10 Função desenvolvida pelo engenheiro mecânico e matemático russo Alexander Mikhailovich 

Lyapunov (1857–1918), importante no estudo da estabilidade de equações diferenciais (FAUSETT, 1994). 
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A rede de Hopfield pode operar com entradas contínuas ou discretas. Em sua 

formulação original, a rede de Hopfield para dados discretos funcionou muito bem como 

memória endereçável ao conteúdo. Variações posteriores desta rede para valores de ativações 

contínuos foram empregadas em problemas de associação de padrões e de otimização 

combinatória (incluindo o problema do caixeiro viajante) (HAYKIN, 1999) (FAUSETT, 

1994). 
 

B.6.2 REDE BAM 
 

Uma rede BAM (Bidirectional Associative Memory) é uma rede recorrente 

heteroassociativa ou memória associativa bidirecional utilizada como memória endereçável ao 

conteúdo formada por duas camadas conectadas por pesos bidirecionais (ZURADA, 1992). 

A figura B.8 mostra a arquitetura de uma rede BAM não-linear com n nodos na 

camada X e m nodos na camada Y. A matriz W contém os pesos dos sinais enviados da 

camada X para a camada Y. Já a matriz Wt (matriz transposta de W) possui os pesos dos 

sinais submetidos de Y para X. Devido aos pesos serem bidirecionais e o algoritmo de 

aprendizado utilizado alternar entre atualizar as ativações de cada camada, estas são referidas 

como X e Y ao invés de camadas de entrada e saída (FAUSETT, 1994). 
 

 

Figura B.8 – Arquitetura de uma Rede BAM 
Fonte: Adaptado de Zurada (1992, p. 356) 
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A rede BAM armazena um conjunto de associação de padrões através da soma de 

matrizes de correlação bipolares, sendo gerada uma matriz n por m para cada padrão a ser 

armazenado. A rede interage enviando sinais para trás e para frente entre as duas camadas até 

que todos os nodos atinjam o equilíbrio, ou seja, a ativação de cada nodo permaneça constante 

por muitos passos durante o aprendizado (FAUSETT, 1994).  

Além da rede BAM bipolar, também existem outras variações, como a rede BAM 

binária e a rede BAM contínua (FAUSETT, 1994).  

   

B.6.3 REDE NARX 
 

Na figura B.9 é apresentada a arquitetura de uma rede NARX (Nonlinear 

Autoregressive with Exogenous Inputs), uma rede recorrente genérica proveniente de uma 

rede MLP. O modelo tem uma entrada única que é aplicada a uma memória em linha com 

atraso seqüencial de tamanho q. Há também uma saída única que realimenta a entrada por 

meio de uma outra memória em linha com atraso seqüencial de mesmo tamanho q. Os 

conteúdos dessas duas memórias em linha com atraso seqüencial são usados para alimentar a 

camada de entrada da rede MLP. O valor atribuído à entrada do modelo é denotado por u(n) e 

o valor de saída correspondente à saída do modelo é denotado por y(n+1). Assim, a saída está 

adiante da entrada em uma unidade de tempo (HAYKIN, 1999).  

O vetor com o sinal aplicado na camada de entrada da MLP consiste numa janela 

de dados formada basicamente por: 

- Valores de entrada presente e passado, denominados u(n), u(n–1), ..., u(n–q+1), 

originados do lado de fora da rede; 

- E, valores de saída atrasados, identificados por y(n),  y(n–1), ..., y(n–q+1), cuja 

saída y(n+1) do modelo é regredida (HAYKIN, 1999).  

 

O comportamento dinâmico de uma rede NARX é descrito pela equação (B.2) 

(HAYKIN, 1999).  

 

y(n+1) = F(y(n), ..., y(n–q+1), u(n), ..., u(n–q+1)) (B.2) 

onde: F é uma função de ativação não-linear. 
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Figura B.9 – Arquitetura de uma Rede NARX 
      Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 734) 

 

É importante destacar que, uma rede NARX com uma camada escondida de nodos 

com funções de ativação não-linear satisfazendo a algumas condições bem definidas e um 

nodo de saída linear é equivalente a uma máquina de Turing (HAYKIN, 1999).  

   

B.6.4 REDE DE ELMAN 
 

A rede de Elman, uma outra rede recorrente genérica baseada numa rede MLP 

com uma camada escondida, contém conexões recorrentes dos nodos escondidos para uma 

camada de unidades de contexto composta por um banco de unidades de atraso. Essas 

unidades de contexto armazenam as saídas dos nodos escondidos por um período de tempo, e 
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então realimentam a camada de entrada. Desta forma, os nodos escondidos têm algum registro 

de suas ativações anteriores, habilitando a rede a efetuar tarefas de aprendizado considerando 

resultados passados. Os nodos escondidos também alimentam os nodos de saída que relatam a 

resposta da rede em relação as suas entradas externas (HAYKIN, 1999). A figura B.10 exibe a 

arquitetura de uma rede de Elman aqui descrita.  

 

 

Figura B.10 – Arquitetura de uma Rede de Elman 
   Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 736) 

 

Devido à natureza de realimentação em torno dos nodos escondidos, esses nodos 

podem continuar a reciclar informações através da rede por vários períodos de tempo e, 

portanto, descobrir representações abstratas do tempo. Por esta razão, a rede de Elman não é 

meramente uma fita registrando dados passados (HAYKIN, 1999).  

Uma aplicação interessante foi a utilização de uma rede de Elman para descobrir 

limites de palavras numa fita contínua de fonemas construídos sem nenhuma restrição 

representacional. A entrada da rede recebe o fonema corrente. A saída da rede expressa as 

melhores suposições sobre o próximo fonema da seqüência. A função das unidades de 

contexto é prover a rede com memória dinâmica assim como codificar a informação contida 

na seqüência de fonemas, relevantes na predição (HAYKIN, 1999).   
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B.6.5 REDE MLP RECORRENTE 
 

Nesta subseção será considerada uma rede recorrente composta por uma ou mais 

camadas escondidas conhecida como MLP recorrente, onde cada camada computacional tem 

realimentação ao seu redor. Como ilustração, na figura B.11 pode-se visualizar a arquitetura 

de uma rede MLP recorrente com duas camadas escondidas (HAYKIN, 1999).  
 

 

Figura B.11 – Arquitetura de uma Rede MLP Recorrente 
         Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 736) 

 

Seja o vetor xI(n) a saída da primeira camada escondida, xII(n) a saída da segunda 

camada escondida, e assim sucessivamente. Por sua vez, o vetor xo(n) denota o resultado da 

camada de saída. Então, o comportamento dinâmico de uma rede MLP recorrente, 

geralmente, em resposta a um vetor de entrada u(n) é descrito pelo seguinte sistema de 

equações (B.3) (HAYKIN, 1999).  
 

xI(n+1) = FI(xI(n), u(n)) 

xII(n+1) = FII(xII(n), xI(n+1)) 
. 

. 

. 

xo(n+1) = Fo(xo(n), xk(n+1)) 

 
 

(B.3) 

onde: FI ,FII , ..., Fo são funções de ativação das camadas escondidas e de saída, 

respectivamente; e K é o número de camadas escondidas da rede. 
 

Note que uma rede MLP recorrente engloba uma rede de Elman, desde que 

nenhuma de suas camadas escondidas ou de saída seja restringida a utilizar uma forma 

particular de função de ativação (HAYKIN, 1999).  
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B.6.6 REDE RECORRENTE DE SEGUNDA ORDEM 
 

As redes recorrentes de segunda ordem são constituídas por uma camada de nodos 

de segunda ordem (multiplicadores), como mostrado na figura B.12. Num nodo de segunda 

ordem, o campo local induzido vk é obtido por multiplicações combinadas usando a equação 

(B.4) (HAYKIN, 1999).  

 

∑∑=
i j

jikijk uxwv  
 

(B.4) 

onde: uj é o sinal de um nodo j da camada de entrada; xi é o sinal de realimentação derivado de 

um nodo escondido i; e wkij é o peso de um nodo de segunda ordem k conectado a um nodo i e 

um nodo j. 

 

Esta rede aceita uma seqüência de entrada ordenada no tempo e desenvolve-se 

com dinâmica definida pelas equações (B.5) e (B.6) (HAYKIN, 1999) a seguir: 

 

∑∑+=
i j

nunxwbnv jikijkk )()()(  
 

(B.4) 

))(()1( nvFnx kk =+  
 

(B.5) 

onde: F é a função de ativação não-linear sigmóide; vk(n) é o campo local induzido do nodo de 

segunda ordem escondido k; bk é o valor bias associado, cujo nodo bias e conexões foram 

omitidos da figura B.12 para simplificá-la; xk(n) é o estado (saída) do nodo k; uj(n) é o sinal de 

um nodo j da camada de entrada; e wkij é o peso do nodo de segunda ordem k. 

 

A única característica da rede recorrente de segunda ordem da figura B.12 é que o 

produto xi(n)uj(n) representa o par },{ entradaestado . Além disso, um peso wkij positivo 

indica a presença de transição de estado, }{},{ estadopróximoentradaestado → . Já um 

peso wkij negativo indica a ausência de transição. Por causa deste relacionamento, redes 

recorrentes de segunda ordem são prontamente usadas para representar e aprender autômatos 

de estado finito determinísticos (Deterministic Finite-state Automata – DFA) (HAYKIN, 

1999).  
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Figura B.12 – Arquitetura de uma Rede Recorrente de Segunda Ordem 
 Fonte: Adaptado de Haykin (1999, p. 738) 

 

É válido destacar que o algoritmo baseado em DFA proposto por Omlin e Giles 

(1996) mencionado na introdução do ‘Capítulo 2’ extrai regras de redes recorrentes deste tipo, 

ou seja, de redes recorrentes de segunda ordem. 

Mais detalhes sobre redes recorrentes são fornecidos em (ZURADA, 1992), 

(FAUSETT, 1994), (HAYKIN, 1999) e (BRAGA et al., 2000). 

 

B.7 REDES FUZZY 
 

Esta classe de RNAs compreende todas as redes neurais que empregam conceitos 

da lógica fuzzy (ZIMMERMANN, 1991) em sua concepção. Usualmente, redes fuzzy 

apresentam a topologia de uma rede MLP direta com pesos, propagação e funções de ativação 

diferentes de redes comuns ou não-fuzzy. Por exemplo, em (NAUCK; KRUSE, 1995) é 

descrita uma rede fuzzy com três camadas onde suas unidades usam operadores de conjuntos 

fuzzy (t-norma ou t-co-norma) ao invés das funções de ativação normalmente utilizadas por 

RNAs e os pesos são conjuntos fuzzy. Além disso, a camada escondida representa regras 
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fuzzy. Porém, outros modelos conexionistas também estão sendo fuzzyficados, como redes 

SOM e ART (NAUCK, 1997). 

 A motivação para o crescente interesse no desenvolvimento de redes fuzzy    

deve-se as seguintes vantagens sobre as redes tradicionais (NAUCK, 1997):  

- Servem como ferramentas de engenharia do conhecimento e estatísticas; 

- São relativamente resistentes ao “esquecimento catastrófico”, isto é, tendem a 

não “esquecerem” o conhecimento adquirido quando necessitam treinarem 

com novos dados; 

- Interpolam e extrapolam bem em regiões onde os dados são esparsos; 

- E, aceitam tanto dados de entrada reais quanto fuzzy. 

 

Maiores esclarecimentos sobre redes fuzzy podem ser encontrados em 

(KASABOV, 2001), (BRASIL, 1999), (NAUCK, 1997) e (NAUCK; KRUSE, 1995). 


