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RESUMO 

Esta dissertação propõe modificações na metodologia yamazaki para a otimização 
simultânea de arquiteturas e pesos de redes Multilayer Perceptron (MLP). O objetivo 
principal é propô-las em conjunto com as respectivas validações, visando tornar mais 
eficiente o processo de otimização. A base para o algoritmo híbrido de otimização são 
os algoritmos simulated annealing, tabu search e a metodologia yamazaki.  

As modificações são realizadas nos critérios de implementação tais como mecanismo de 
geração de vizinhança, esquema de esfriamento e função de custo. Um dos pontos 
principais desta dissertação é a criação de um novo mecanismo de geração de 
vizinhança visando aumentar o espaço de busca. O esquema de esfriamento é de grande 
importância na convergência do algoritmo. O custo de cada solução é medido como 
média ponderada entre o erro de classificação para o conjunto de treinamento e a 
porcentagem de conexões utilizadas pela rede.  

As bases de dados utilizadas nos experimentos são: classificação de odores provenientes 
de três safras de um mesmo vinho e classificação de gases. A fundamentação estatística 
para as conclusões observadas através dos resultados obtidos é realizada usando teste de 
hipóteses.  

Foi realizado um estudo do tempo de execução separando as fases de otimização global 
da fase de refinamento local. Concluiu-se que com o novo mecanismo de geração de 
vizinhança fez desnecessário o uso do backpropagation obtendo assim um alto ganho 
em tempo de execução. O algoritmo híbrido de otimização apresentou, para ambas as 
bases de dados, o menor valor da média do erro de classificação do conjunto de teste e o 
menor valor da quantidade de conexões. Além disso, o tempo de execução foi reduzido 
em média 46.72%. 

 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Narizes Artificiais, Reconhecimento de 
Padrões, Arquiteturas de Redes Multilayer Perceptron (MLP), Otimização, Simulated 
Annealing, Tabu Search , Metodologia Yamazaki, Teste de Hipóteses. 
                                                 
1 Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, 2005. 
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OPTIMIZATION METHODS FOR THE DEFINITION OF MLP 
NEURAL NETWORK ARCHITECTURES AND WEIGHTS 2

 
 
Author: Amanda Pimentel e Silva Lins 
Adviser: Dra. Teresa Bernarda Ludermir 
 
 

ABSTRACT 

This dissertation proposes modifications in the Yamazaki method for the simultaneous 
optimization of Multilayer Perceptron (MLP) network weights and architectures. The 
main objective is to propose a set of modifications with respective validations aimed at 
creating a more efficient optimization process. The optimization hybrid algorithm is 
based on the simulated annealing and tabu search algorithms as well as the Yamazaki 
method.  

The modifications are carried out in the implementation criteria, such as the neighbor 
generation mechanism, cooling schedule and cost function. One of the main points of 
this dissertation is the creation of a new neighbor generation mechanism aimed at 
increasing the search space. The cooling schedule is of great importance in the 
convergence of the algorithm. The cost of each solution is measured as the weighed 
average between the classification error for the training set and the percentage of 
connections used by the network. 

The databases used in the experiments are: odor classification proceeding from three 
vintages of wine and gases classification. The statistical substantiation for conclusions 
observed through results obtained by way of hypothesis tests. 

A study of the execution time was carried out separating the phases of global 
optimization from the phase of local refinement. It was concluded that with the new 
neighbor generation mechanism, the use of backpropagation was unnecessary, thereby 
obtaining a substantial gain in execution time. The optimization hybrid algorithm 
presented, to both the databases, the lowest value of the average classification error for 
the training set  as well as the lowest amount of connections. Moreover, the execution 
time was reduced by an average of 46.72%. 

 

 
Keywords: Artificial Neural Networks, Artificial Noses, Pattern Recognition, 
Multilayer Perceptron (MLP) Network Architectures, Optimization, Simulated 
Annealing, Tabu Search, Yamazaki Method, Hypothesis Tests. 

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

Pernambuco, Recife, PE, 2005. 
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1 
Introdução 

1.1 Motivação  

Um aspecto muito importante na resolução de um dado problema através de uma rede 

neural é a escolha da topologia a ser utilizada. Não é fácil a escolha de uma topologia 

adequada, geralmente essa escolha é feita através de um processo de tentativa e erro 

utilizando a experiência do projetista da rede. Este processo normalmente demanda 

inúmeros experimentos, consome muito tempo além de ser bastante trabalhoso. Portanto 

uma grande motivação para este trabalho é a definição de um método automático para 

definição de topologias de redes neurais MLP (Multilayer Perceptron) [Rumelhart et al., 

1986].  

 A escolha da topologia influencia intensamente o desempenho da rede neural. 

Uma rede com muitos nodos e conexões, ou seja, com um excesso de parâmetros possui 

dificuldade de generalização e portanto baixo desempenho para padrões ainda não 

vistos pela rede. Por outro lado, uma rede com poucos nodos e conexões pode não 

conseguir aprender os padrões apresentados devido à baixa quantidade de parâmetros 

ajustáveis disponíveis. 

 Na literatura existem diversos trabalhos para otimização de arquiteturas de redes 

sendo a maioria relacionado a treinamento dos pesos em uma topologia fixa e busca de 
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arquiteturas ótimas. Um método mais aprimorado é a otimização simultânea de 

arquiteturas e pesos, para esta finalidade algoritmos genéticos [Holland, 1975] são mais 

comumente encontrados na literatura. Já simulated annealing [Kirkpatrick et al., 1983] e 

tabu search [Glover, 1986] [Hansen, 1986] são mais utilizados para treinar os pesos de 

topologias fixas. Um importante avanço neste sentido foi o trabalho desenvolvido por 

[Yamazaki, 2004], que nesta dissertação será referenciado com metodologia yamazaki, 

combinando características de simulated annealing e tabu search para otimização 

simultânea de arquiteturas e pesos de redes MLP. 

 A importância da otimização simultânea de arquiteturas e pesos observa-se em 

função do problema ocorrido ao se otimizar apenas arquiteturas, pois a avaliação das 

redes passa a apresentar um ruído uma vez que os pesos das conexões não foram 

codificados nas soluções. Sabe-se que diferenças nas inicializações dos pesos geram 

resultados distintos para a mesma topologia. 

 A metodologia yamazaki alcançou um bom desempenho, portanto o estudo e 

aprimoramento deste método é uma grande motivação para esta dissertação. 

Outra motivação é a atual importância de dispositivos eletrônicos ou artificiais 

para simulação das capacidades de sensibilidade do sistema olfativo. Assim, o estudo de 

caso realizado nesta dissertação utiliza duas bases de dados provenientes de um nariz 

artificial obtida através do Projeto Aroma formado por membros do Centro de 

Informática e do Departamento de Física e Química da UFPE [Santos, 2000]. Uma das 

bases de dados utilizada nos experimentos é proveniente de três safras distintas de um 

mesmo vinho tinto comercial e a outra base classifica gases, tais como, etano, metano, 

butano, monóxido de carbono e propano.  

1.2 Objetivos da Dissertação 

Neste trabalho propõe-se melhorias numa metodologia (metodologia yamazaki) para a 

otimização simultânea de arquiteturas e pesos de redes MLP. O objetivo principal é 

propor essas melhorias em conjunto com as respectivas validações, visando tornar mais 

eficiente o processo de otimização simultânea de arquiteturas e pesos de redes MLP. 
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 A base para o algoritmo híbrido de otimização são os algoritmos simulated 

annealing, tabu search e a metodologia yamazaki. Uma vez que a metodologia yamazaki 

é uma união das vantagens das técnicas simulated annealing e tabu search, e portanto 

um avanço, um aspecto relevante é analisar detalhadamente esta metodologia com a 

finalidade de aprimorá-la. As modificações são realizadas nos critérios de 

implementação tais como mecanismo de geração de vizinhança, esquema de 

esfriamento e função de custo.  

Um dos pontos principais desta dissertação é a criação de um novo mecanismo 

de geração de vizinhança. Esta proposta visa aumentar o espaço de busca, o intervalo é 

estendido na proporção do próprio valor do peso, ou seja, é adicionado um número 

aleatório retirado de uma distribuição uniforme no intervalo [-n, +n] sendo n o valor do 

peso da respectiva conexão podendo ainda ser multiplicado por um determinado 

parâmetro.  

As simulações deverão ser realizadas, sempre que possível, com cada um dos 

métodos, ou seja, por exemplo, o novo mecanismo de geração de vizinhança deve ser 

implementado no simulated annealing, no tabu search como também na metodologia 

yamazaki para uma validação mais precisa dos resultados obtidos como conseqüência 

dos aspectos de melhorias. 

Outro ponto importante é a função de custo. Este é um fator imprescindível 

porque indica como é medido o custo de cada solução. Este trabalho tende a 

implementá-lo como uma média ponderada em função dos fatores taxa de erro de 

classificação para o conjunto de treinamento e porcentagem de conexões utilizadas pela 

rede. Dessa forma, de acordo com a aplicação é viabilizado o custo mais adequado.  

Dentre os objetivos deste trabalho está o uso de mais de um esquema de 

esfriamento para estudo e análise dos resultados. O esquema de esfriamento é de grande 

importância na convergência do algoritmo indicando como a temperatura é 

decrementada no decorrer do processo de treinamento. A velocidade com que a 

temperatura é reduzida ao longo das iterações reflete na exploração, satisfatória ou não, 

do espaço de busca.  

 Outro objetivo bastante relevante é a análise do desempenho das técnicas 

simulated annealing, tabu search e metodologia yamazaki em relação ao tempo de 

execução, ou seja, também deve ser levado em consideração o tempo de execução dos 
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experimentos. É importante o estudo do desempenho temporal a fim de verificar se a 

possível melhoria nos resultados de um erro de classificação e complexidade topológica 

exigem um compatível custo de tempo de execução. Uma análise essencial é separar a 

fase de otimização global da fase de refinamento local, de modo a permitir conclusões 

sobre o desempenho temporal em cada uma das fases de execução balanceando com o 

resultado dos erros e complexidade da rede.  

 Uma comparação entre os resultados dos experimentos com simulated 

annealing, tabu search, yamazaki e o algoritmo híbrido de otimização é primordial nesta 

dissertação. A comparação deve ser realizada com o mesmo conjunto de dados, mesma 

inicialização dos pesos (para cada base) e com os experimentos sendo realizados em 

uma mesma configuração de máquina. A fundamentação estatística para as conclusões 

observadas é realizada através de teste de diferença entre médias. 

1.3 Organização da Dissertação 

A dissertação está organizada em 8 capítulos. Neste capítulo inicial é apresentada a 

motivação para o trabalho, seguida da descrição dos objetivos e organização da tese. 

O capítulo 2 apresenta uma introdução a problemas de otimização e descreve as 

técnicas de otimização que são utilizadas neste trabalho. Aborda a relação entre 

otimização e redes neurais caracterizando um sistema híbrido.  

O capítulo 3 trata do desenvolvimento de dispositivos eletrônicos ou artificiais 

para simulação de sensibilidade do sistema olfativo. É descrito o histórico de narizes 

artificiais, a estrutura básica e as principais etapas: sistema de sensor, pré-

processamento e sistema de reconhecimento de padrões. O nariz artificial abordado 

gerou as bases de dados utilizadas como estudo de caso deste trabalho.  

O capítulo 4 apresenta as modificações propostas para otimização simultânea de 

arquiteturas e pesos em redes MLP tornando mais eficiente o processo de otimização. É 

apresentado o funcionamento dos critérios para implementação dos algoritmos, tais 

como representação das soluções, função de custo, mecanismo de geração de 

vizinhança, esquema de esfriamento, critério de parada, critério de classificação dos 

padrões e algoritmo de busca local. 

 -4-



  

O capítulo 5 descreve as bases de dados mostrando como foi realizado o pré-

processamento incluindo a normalização e o particionamento dos dados. Esse capítulo 

também descreve a metodologia dos experimentos abordando o tipo de rede MLP, a 

topologia inicial fixada para uso nos experimentos, a quantidade de execuções e 

inicializações de pesos e o critério para comparação dos resultados na aplicação dos 

diversos métodos. 

O capítulo 6 mostra os valores dos parâmetros de implementação usados em 

cada um dos algoritmos simulados, os experimentos realizados e resultados obtidos. A 

análise dos resultados é realizada em função dos diferentes tipos de algoritmos 

(simulated annealing, tabu search, metodologia yamazaki) utilizando o mecanismo de 

geração de vizinhança proposto nesta dissertação e o mecanismo utilizado por 

Yamazaki [Yamazaki, 2004]. O estudo é realizado sobre o erro de classificação para o 

conjunto de treinamento, a porcentagem de conexões utilizadas pela rede e o tempo de 

execução das simulações. Para se verificar a relevância estatística dos resultados obtidos 

foram aplicados testes t de Student pareado [Meyer, 1983].  

O capítulo 7 apresenta experimentos, resultados e conclusões variando o 

esquema de esfriamento da temperatura e a função de custo para o método de melhor 

desempenho (mecanismo 2 sem o backpropagation) apresentado no capítulo 6. A 

análise do impacto dos fatores erro de classificação do conjunto de teste e porcentagem 

de conexões utilizadas é apresentada nos dois casos. 

O capítulo 8 relata as conclusões finais desta dissertação e apresenta propostas 

para trabalhos futuros que possam a vir contribuir para o crescimento da área. 
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2 
Técnicas de Otimização 

2.1 Introdução 

Tendo como motivação o desenvolvimento de métodos automáticos para otimizar 

simultaneamente arquitetura e pesos de rede MLP, técnicas de otimização são utilizadas 

neste trabalho em conjunto com redes neurais caracterizando um sistema híbrido.  

Sistemas híbridos são sistemas inteligentes que utilizam diferentes métodos de 

processamento de informações, ou seja, resultam da combinação de duas ou mais 

técnicas distintas, sendo pelo menos uma delas de IA, para resolver um dado problema. 

A principal idéia do desenvolvimento de sistemas híbridos é que uma única técnica, em 

razão de suas limitações ou deficiências, pode não ser capaz de, por si só, encontrar uma 

solução suficientemente precisa. Para isso a combinação de várias técnicas pode levar a 

uma solução mais robusta e eficiente. 

 Neste capítulo, são descritas três técnicas: Simulated Annealing [Kirkpatrick et 

al., 1983], Tabu Search [Glover, 1986] e Metodologia Yamazaki [Yamazaki, 2004]. 

Elas são descritas em sua forma original e são utilizadas como base para esta dissertação 

através do uso de redes neurais artificiais. 
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Simulated annealing e tabu search são denominados técnicas de otimização 

global. Estes métodos procuram superar a limitação de cair em mínimos locais, a qual 

ocorre com a técnica hill climbing que só aceita uma nova solução se esta tiver um custo 

mais baixo. Assim, simulated annealing permite aceitar vizinhos piores com uma certa 

probabilidade enquanto que tabu search aceita sempre os vizinhos gerados e guarda a 

melhor solução encontrada. Técnicas globais realizam uma busca geral no espaço de 

soluções e procuram o ponto de mínimo considerando aspectos globais da superfície de 

erro. 

Algoritmos genéticos [Holland, 1975] é outra técnica utilizada em otimização 

global de redes neurais, porém não serão abordados neste trabalho pelo fato de já serem 

freqüentemente aplicados nos trabalhos existentes na literatura. O mesmo não acontece 

com técnicas como simulated annealing e tabu search para o objetivo desta dissertação 

que é otimizar simultaneamente arquiteturas e pesos de redes neurais. O primeiro 

trabalho neste âmbito foi a criação da Metodologia Yamazaki [Yamazaki, 2004], 

através do uso de  simulated annealing, tabu search e técnicas locais. Esta metodologia 

também é abordada neste capítulo. 

A técnica Yamazaki utiliza algoritmos de otimização global em conjunto com 

um algoritmo local.  

Em contraste com métodos globais, os métodos locais são concebidos para a 

partir de um ponto inicial, se aproximar do ponto de mínimo utilizando informações 

sobre o gradiente da função de erro, ou seja, informações locais. São essas informações 

locais que determinam a direção e a magnitude do ajuste de pesos para caminhar em 

direção ao mínimo. Um algoritmo local de aprendizado bastante conhecido é o 

backpropagation [Rumelhart et al., 1986]. Tal algoritmo procura minimizar o erro 

obtido pela rede ajustando pesos e limiares para que eles correspondam às coordenadas 

dos pontos mais baixos da superfície de erro. Para isto ele utiliza um método de 

gradiente descendente com informações sobre a derivada da função de erro durante o 

processo de treinamento. Um problema grave neste algoritmo é a convergência local 

(estacionamento em mínimos locais da função de erro), a qual pode ser contornada com 

algoritmos globais.  
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2.2 Simulated Annealing 

O algoritmo é baseado em [Metropolis et al., 1953], que foi originalmente proposto para 

encontrar a configuração de equilíbrio de uma coleção de átomos a uma dada 

temperatura. A conexão entre este algoritmo e minimização matemática foi  primeiro 

estudada por [Pincus, 1970], mas foi [Kirkpatrick et al., 1983], quem propôs a base de 

uma técnica de otimização para resolução de problemas.  

O método simula o processo de recozimento “annealing” da metalurgia. O metal 

é aquecido a altas temperaturas, provocando um choque violento nos átomos. Se o metal 

for resfriado de forma brusca, a microestrutura tende a um estado randomicamente 

instável, porém, se o metal é resfriado de forma lenta, o sistema procurará um ponto de 

equilíbrio caracterizado por uma microestrutura ordenada e estável. Os parâmetros 

livres são perturbados randomicamente e armazena-se o melhor valor da função 

objetivo a cada perturbação. A temperatura é então reduzida e novas tentativas 

executadas. Este procedimento continua até escaparmos de um mínimo local. Ao final 

do processo é possível que se obtenha um mínimo global. 

Neste caso, a analogia é com o crescimento de um cristal simples de um metal 

fundido, que corresponde a encontrar o mínimo local da energia interna do metal, que é 

uma função da disposição dos átomos. Sabe-se da metalurgia que, se o metal é resfriado 

em condições apropriadas, o cristal simples pode ser obtido [Kirkpatrick et al., 1983]. O 

algoritmo Simulated Annealing permite uma intensa e útil conexão entre a mecânica 

estatística (comportamento de um sistema de vários graus de liberdade em equilíbrio 

térmico a uma temperatura finita) e a otimização combinatória (encontrar um mínimo de 

uma dada função dependendo de vários parâmetros).  

A distribuição de probabilidade utilizada é determinada pela probabilidade de 

Boltzmann. E  representa a energia do sistema, k  é a constante de Boltzmann, T  é a 

temperatura e )(EP é a probabilidade de que o sistema esteja em um estado com energia 

E .  

)]/([)( kTEeEP −∝  (2.1)

Esta distribuição de probabilidades permite que o sistema escape de mínimos 

locais de energia [Pham and Karaboga, 2000]. 
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A estrutura básica do algoritmo consiste de uma seqüência de iterações. Cada 

iteração consiste em mudar randomicamente a solução corrente para criar uma nova 

solução dentro da vizinhança. Esta é definida pela escolha do mecanismo de geração de 

vizinhos. Criada a nova solução, esta pode ser aceita ou não de acordo com o critério de 

Metrópolis [Metropolis et al., 1953] baseado na probabilidade de Boltzman, se seu custo 

for maior que o custo da solução atual. Já se seu custo for menor que o custo da solução 

atual, será automaticamente aceita. 

De acordo com o critério de Metrópolis, se a diferença entre o custo da função 

corrente e da nova solução produzida for maior ou igual a zero, um número randômico 

δ  no intervalo [0,1] é gerado de uma distribuição uniforme e se:  

)/( TEe ∆−≤δ  (2.2)

Então a nova solução produzida é aceita como solução corrente. Senão a solução 

corrente não muda. Na equação 2.2 , E∆  é a diferença entre os valores dos custos das 

duas soluções e T  é a temperatura [ Pham and Karaboga, 2000]. 

O algoritmo simulated annealing é apresentado na figura 2.1: 

______________________________________________________________________ 
  

←0s solução inicial em S  
←0T temperatura inicial 

Para 0=i  até I BmaxB – 1 
  Gere solução nova 's  

  Se )()'( isfsf <  
              '1 ssi ←+  
   senão 

               '1 ssi ←+  com probabilidade 1/)]()'([ +−− ii Tsfsfe  
   Atualize temperatura iT  

  Retorne is  

________________________________________________________________________________________ 
 

Figura 2. 1 – Algoritmo Simulated Annealing 

 

S  representa um conjunto de soluções, f  uma função de custo real. O 

algoritmo procura o mínimo global s , tal que )'()( sfsf ≤ , Ss ∈∀ ' . O processo 



  

termina após  iterações e a temperatura  da iteração i  é atualizada pelo esquema 

de esfriamento [Boese and Kahng, 1993]. 

maxI iT

2.3 Tabu Search 

O algoritmo busca tabu é um método heurístico aplicado com sucesso a diversos 

problemas de otimização combinatória [Glover and Laguna, 1997]; foi proposto 

inicialmente por [Glover, 1989a], [Glover, 1989b] para resolução de problemas de 

otimização, sendo um procedimento adaptativo que pode guiar um algoritmo de busca 

local na exploração contínua do espaço de busca, sem ser encerrado prematuramente 

pela ausência de vizinhos que melhorem a solução atual. 

Esta técnica procura similaridade com o processo de memória dos seres 

humanos. Não somente a memória imediata (local), mas também a memória mediata 

(longínqua). Esta última está relacionada a uma parte da extensão do processo de 

exploração do algoritmo, enquanto a primeira está relacionada ao valor da solução 

corrente. O uso sistemático de memória é a característica principal do tabu search. 

Através do mecanismo de memória simulado no tabu search, o algoritmo 

mantém, de certo modo, o caminho percorrido até a solução corrente. Esta informação é 

utilizada para guiar o algoritmo no movimento de uma solução para uma outra solução 

vizinha no processo de busca pela melhor solução. Tabu search explora a vizinhança de 

uma dada solução e seleciona a melhor solução, mesmo que esta piore a solução atual. 

Essa estratégia permite que a busca escape de um mínimo local e explore outra parcela 

do espaço de soluções. 

A memória no tabu search tem o papel, portanto, de restringir algumas possíveis 

escolhas de soluções vizinhas que são as soluções mais recentemente visitadas. Estas 

soluções estariam na lista (memória) de soluções proibidas do algoritmo. Dessa forma, 

são evitados eventuais ciclos na trajetória, uma vez que o método aceita a melhor 

solução nova, independente de melhorar ou piorar o custo. Através desse procedimento 

o algoritmo é orientado a explorar uma porção diferenciada do espaço de busca. 

A estrutura básica do algoritmo consiste de uma seqüência de iterações. Cada 

iteração consiste em avaliar uma certa quantidade de soluções novas. A melhor solução 
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é aceita independente de seu custo ser maior ou menor que o custo da solução atual. Isto 

permite que o método escape de mínimos locais. As soluções mais recentemente 

utilizadas são armazenadas numa lista tabu.  

O comprimento da lista é um parâmetro que deve ser cuidadosamente escolhido. 

Se seu valor for  muito pequeno torna grande a probabilidade de acontecimento de 

ciclos. Se for muito grande, a busca pode não explorar de forma satisfatória algumas 

regiões promissoras. [Pham and Karaboga, 2000] 

O algoritmo tabu search é apresentado na figura 2.2: 

______________________________________________________________________ 
 

←0s solução inicial em S  
Atualize BSFs  com 0s (melhor solução encontrada até o momento) 

Insere 0s  na lista tabu 
Para 0=i  até I BmaxB – 1  

          Gere um conjunto com k  soluções novas  
          Escolha a melhor solução 's  que não está na lista tabu 

              '1 ssi ←+  
    Atualize lista tabu  
      Atualize BSFs  (se )()( 1 BSFi sfsf <+ ) 
Retorne BSFs  

______________________________________________________________________ 
 

Figura 2. 2 – Algoritmo Tabu Search 

 

S  representa um conjunto de soluções, f  uma função de custo real. O 

algoritmo procura o mínimo global s , tal que )'()( sfsf ≤ , Ss ∈∀ ' . A cada iteração 

são geradas k  soluções novas a partir da atual. O processo termina após maxI  iterações 

retornando a melhor solução encontrada durante a execução BSFs . 

2.4 Metodologia Yamazaki 

Tanto o algoritmo simulated annealing quanto o tabu search possuem seus pontos fortes 

e suas limitações. A metodologia yamazaki combina as principais características 

favoráveis de simulated annealing e tabu search, além de utilizar uma técnica local de 



  

treinamento (algoritmo backpropagation), com o objetivo de gerar redes com poucas 

conexões e boa capacidade de generalização para um conjunto de dados qualquer.  

No método de simulated annealing existe a escolha de aceitar ou não uma nova 

solução que piora o custo. Esta escolha depende de um cálculo probabilístico, explicado 

na seção 2.2. Assim o método simulated annealing pode escapar de mínimos locais 

durante o processo de otimização. No entanto pode apresentar convergência lenta se a 

temperatura for reduzida de forma muito suave, necessitando de muitas iterações para 

convergência. Se a redução for muito brusca, não ocorre uma exploração satisfatória nas 

regiões do espaço dificultando atingir o ponto ótimo. 

O método tabu search apresenta uma convergência mais rápida porque a cada 

iteração avalia não apenas uma solução e sim um conjunto de novas soluções. É exigida 

bastante memória e tempo de processamento, pois cada solução nova deve ser 

comparada com soluções armazenadas em uma lista de soluções proibidas. Esta lista 

tem como finalidade evitar ciclos na trajetória de busca. 

Segundo a abordagem yamazaki, cada ponto do espaço de busca codifica tanto a 

estrutura topológica da rede como os valores de seus pesos, tornando a avaliação do 

custo mais precisa que a obtida representando apenas a arquitetura.  

Em cada iteração, é gerado um conjunto de soluções novas a partir da solução 

atual. Cada uma tem seu custo avaliado, e a melhor solução é escolhida, assim como 

acontece em tabu search. No entanto, esta solução nem sempre á aceita, diferentemente 

do que ocorre em tabu search. O critério de aceitação é o mesmo utilizado na técnica de 

simulated annealing: se esta solução escolhida tiver custo menor do que a solução atual, 

é aceita; em caso contrário, pode ser aceita ou não, dependendo do cálculo de uma 

probabilidade, que é dada pela mesma expressão utilizada no método de simulated  

annealing (controlada pelo parâmetro de temperatura). Durante o processo de 

otimização, armazena-se apenas a melhor solução encontrada, que é a solução final 

retornada pelo método [Yamazaki, 2004].  

O algoritmo yamazaki é apresentado na figura 2.3 
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______________________________________________________________________ 
 

←0s solução inicial 

←0T temperatura inicial 

Atualize BSFs  com 0s (melhor solução encontrada até o momento) 

Para 0=i  até I BmaxB – 1 
 Se  i + 1 não for múltiplo de I BT   

  ii TT ←+1  
 senão 
  ←+1iT nova temperatura  
    Se critério de parada baseado em validação for 

satisfeito 
  Interrompa a execução do algoritmo 
  Gere um conjunto com k  soluções novas a partir de is   

          Escolha a melhor solução 's  do conjunto 
 

  Se )()'( isfsf <  
              '1 ssi ←+  
   senão 

               '1 ssi ←+  com probabilidade 1/)]()'([ +−− ii Tsfsfe  
      Atualize BSFs  (se )()( 1 BSFi sfsf <+ ) 
 

 Fixe a topologia contida em BSFs  e use seus pesos como iniciais 
para treinar com um algoritmo local de treinamento. 

______________________________________________________________________ 
 

Figura 2. 3 – Algoritmo Yamazaki 

 

S  representa um conjunto de soluções, f  uma função de custo real. O 

algoritmo procura o mínimo global s , tal que )'()( sfsf ≤ , Ss ∈∀ ' . A temperatura iT  

da iteração i a cada TI  iterações do algoritmo é atualizada pelo esquema de esfriamento. 

A cada iteração são geradas k  soluções novas a partir da atual. O processo termina após 

maxI  iterações ou se o critério de parada baseado em validação for satisfeito, retornando 

a melhor solução encontrada durante a execução BSFs .   

Em [Yamazaki, 2004] os resultados mostram que a combinação cuidadosa de 

técnicas tradicionais de otimização global, como simulated annealing e tabu search, com 

redes neurais artificiais e métodos baseados em gradiente é capaz de produzir sistemas 

híbridos bastante eficientes. A metodologia foi desenvolvida, combinando as vantagens 

de simulated annealing, de tabu search e do treinamento híbrido, a fim de gerar um 



  

processo automático para obter redes MLP com topologias pequenas e alto desempenho 

de generalização. 

2.5 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada a importância da união de técnicas de otimização com 

redes neurais caracterizando um sistema híbrido. As técnicas apresentadas foram 

simulated annealing, tabu search, e yamazaki. 

A metodologia yamazaki mostrou-se como uma  interessante alternativa 

procurando absorver as vantagens das técnicas de simulated annealing e tabu search, 

assim como evitar suas limitações. 

O uso dessas três técnicas, ainda não muito difundido na literatura para 

otimização simultânea de arquitetura e pesos de rede MLP, é a base para um estudo 

mais aprofundado com o objetivo de uma melhora significativa para o problema 

abordado. 

No próximo capítulo é apresentado o Nariz Artificial que proporcionou a 

geração da base de dados utilizada nesta dissertação. 

O presente trabalho apresenta resultados de experimentos baseados nas três 

técnicas citadas neste capítulo, assim como em evoluções destas. As melhorias e 

fundamentos serão explanados. 
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3 
Nariz Artificial 

3.1 Introdução 

Devido a importância do sistema olfativo tanto em seres humanos quanto em animais, 

muitos estudos estão sendo realizados nesta área. A importância da análise do cheiro 

pode influenciar vários setores. 

O homem consegue detectar milhares de cheiros diferentes apesar da capacidade 

de perceber odores vir diminuindo ao longo do tempo. Certamente na pré-história, em 

virtude de sua necessidade de sobrevivência, os homens faziam maior uso de quantidade 

de sentidos incluindo o olfato. 

Observam-se situações em que a detecção de odores pode ser perigosa para o 

homem, como a inalação de substâncias nocivas à saúde. Além disso, uma limitação nos 

seres humanos decorrente de estresse e cansaço do dia-a-dia pode ocasionar perda de 

sensibilidade. 

Todos esses fatores contribuem como motivação para o desenvolvimento de 

dispositivos eletrônicos ou artificiais para simulação das capacidades de sensibilidade 

do sistema olfativo. O mercado cresce e as demandas são inúmeras.  
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O nariz artificial pode ser utilizado na indústria de bebidas, alimentos e 

perfumaria. Dessa forma a análise torna-se mais objetiva diminuindo tempo e custo. 

Também é muito importante no controle ambiental, detecção de gases, classificação de 

vinhos e como ferramenta de diagnóstico médico. 

3.2 Histórico 

Em 1961, [Moncrieff, 1961] propôs o primeiro nariz mecânico para detectar odores. O 

primeiro nariz eletrônico foi proposto em 1964 por Wilkens e Hatman [Wilkens and 

Hatman, 1964]. Foram seguidos diversos outros trabalhos como [Buck et al., 1965]. Em 

1982, [Persaud and Dodd, 1982], utilizando um sistema de arranjo de sensores químicos 

inteligentes propuseram uma definição de nariz eletrônico.  

O termo nariz eletrônico foi especificado em 1987 em um Congresso Europeu 

[Gardner, 1987]. Em 1989 uma sessão da OTAN foi direcionada ao tópico de olfato 

artificial [Schild, 1990].  

A construção de um nariz artificial foi objetivo principal da tese de doutorado 

[Santos, 2000]. Utilizaram-se técnicas de redes neurais para o reconhecimento de odores 

expostos ao ambiente. A presença das redes neurais foi primordial como uma técnica de 

reconhecimento de padrão e em razão de suas características adaptáveis aos problemas 

de reconhecimento de odor. Outro objetivo foi o treinamento de uma rede modular mais 

próxima ao funcionamento do processamento de padrões de cheiro feito pelo cérebro 

humano, ou seja, baseado no princípio de funcionamento do nariz biológico. 

3.3 Definição  

Um nariz artificial pode ser definido como um dispositivo composto de um conjunto de 

sensores construídos de polímeros condutores que constituem a parte sensitiva e 

também de um sistema de classificação e caracterização dos aromas onde podem ser 

utilizadas técnicas estatísticas de reconhecimento de padrões ou então redes neurais. O 

desenvolvimento do nariz artificial incluiu o sistema físico e o sistema de 

reconhecimento de padrão como etapas principais [Santos, 2000].  
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O sistema físico é constituído pelos sensores, câmara de teste e aquisição dos 

dados. Os sensores são responsáveis pelo tipo de sinal gerado. O sensor feito a base de 

polímeros condutores apresenta como vantagem a alta sensibilidade a substâncias 

diferentes e não necessita de dispositivo aquecedor trabalhando a temperatura ambiente. 

 O sinal gerado é apresentado ao sistema de reconhecimento de padrões. A etapa 

de pré-processamento dos sinais ocorre anteriormente ao reconhecimento de padrões 

originando a estrutura básica de um nariz artificial como ilustrado na figura 3.1. A 

entrada é representada pelo odor e a saída fornece a classificação do odor [Keller et  al., 

1995]. 

 Sistema 
Sensor   

 
Pré-processamento  

Sistema de 
Reconhecimento  

de Padrões   

 
Entrada   Saída   

 

Figura 3. 1-Estrutura Básica de um Nariz Artificial 

3.4 Sensores 

Um dos componentes dos narizes artificiais são os sensores de gases, eles têm como 

função transformar em sinal físico a ação química do composto orgânico volátil. 

Os neurônios receptores no epitélio olfativo biológico são responsáveis por 

converter estímulos provocados pelos compostos odorantes em sinais possíveis de 

percepção e medição. Possuem perfis de ampla sensibilidade, com superposições e são 

considerados não-específicos. De forma semelhante, é projetado o sistema sensor dos 

narizes artificiais. 

Sensores de absorção e semicondutores quimicamente sensíveis são duas 

categorias principais de sensores. [Kress-Rogers, 1997]. 

3.4.1 Sensores de Absorção 

Um sensor de absorção é formado por uma camada de material absorvente 

quimicamente seletivo aplicada em um dispositivo de base acústico ou óptico. Quando 

em contato com os odorantes, esta camada sofre mudanças em certas propriedades 
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ópticas, como índice de refração, ou mecânicas, como espessura, densidade e 

elasticidade. Tais mudanças são detectadas pelos dispositivos de base, que podem ser 

ópticos ou acústicos. Estes dispositivos produzem um sinal relacionado à concentração 

de odorante em contato com a superfície.  

3.4.2 Semicondutores Quimicamente Sensíveis 

Nesta categoria podemos encontrar semicondutores de óxido metálico e polímeros 

condutores [Kress-Rogers, 1997]. Eles apresentam mudanças nas resistências quando 

expostos a compostos orgânicos voláteis. 

3.4.2.1 Semicondutores de Oxido Metálico 

Este sensor mede a mudança de condutividade na superfície catalisadora onde ocorre a 

decomposição das moléculas de gás a altas temperaturas. Funciona com base em 

mudanças na condutividade induzidas por adsorção de gases e reações superficiais 

subseqüentes. Em geral opera em temperaturas entre 100 e 600ºC, daí a necessidade de 

um dispositivo aquecedor e conseqüentemente ocasionando um alto consumo de energia 

[Kohl, 1997]. O sensor de óxido metálico é formado por uma película de cerâmica  

aquecida, sobre a qual se deposita um filme fino poroso de óxido metálico dopado com 

diversos metais.  

3.4.2.2 Polímeros Condutores 

Este sensor sofre mudança em sua condutividade quando um gás se difunde dentro do 

polímero. Os polímeros condutores apresentam vantagens na construção de narizes 

artificiais sendo a base dos sensores utilizados para coleta dos dados presentes nesta 

dissertação. Como vantagem podemos citar a alta sensibilidade a muitas substâncias 

diferentes e sua resposta se dar a temperatura ambiente, não necessitando usar 

dispositivo para aquecimento. Como desvantagem temos a sua sensibilidade à água que 

o torna susceptível a variações de umidade podendo disfarçar a resposta para odores de 

compostos orgânicos voláteis. Outra desvantagem é que o polímero condutor é um 

material poroso, dificultando assim a limpeza de um gás no sensor depois do uso 

[Santos, 2000]. 
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 Diversas outras vantagens foram observadas por [Persaud and Travers, 1997], 

tais como a resistência ao envenenamento por compostos que normalmente tornariam 

inativos os sensores inorgânicos de semicondutores (por exemplo, compostos que 

contêm enxofre) e a possibilidade de o polímero ser construído com especificidade para 

determinados compostos químicos. 

3.5 Sistema de Reconhecimento de Padrões 

Existem várias técnicas para tratar com reconhecimento de padrões, tais como, análise 

de função discriminante, análise de agrupamentos, análise das componentes principais e 

redes neurais artificiais. 

 Os sistemas de reconhecimento de padrões podem ser divididos em paramétricos 

e não paramétricos. Nas técnicas paramétricas o sensor de dados pode ser descrito por 

uma função de densidade de probabilidade enquanto nas técnicas não paramétricas o 

sensor de dados não pode ser descrito desta forma. Em geral, nas técnicas paramétricas, 

os dados possuem distribuição normal, média e variância conhecidas, onde as funções 

de densidade de probabilidade apropriadas estão em alguma base de conhecimento para 

a construção das regiões de decisão. Já as técnicas não paramétricas determinam as 

regiões de decisão através de funções discriminantes. 

3.5.1 Análise de Função Discriminante 

A análise de função discriminante é um método paramétrico que tem como objetivo 

identificar as variáveis que melhor discriminam agrupamentos de dados previamente 

fixados [Tabachnick and Fidell, 1996]. Este método tem sido utilizado para processar 

dados de narizes artificiais [Gardner and Bartlett, 1992] e [Gardner et al., 1992].  

 Nesta técnica, assume-se que os dados possuem distribuição multi-normal e 

determina funções discriminantes relacionadas linearmente com os vetores de resposta 

dos sensores. 
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3.5.2 Análise de Agrupamentos 

A análise de agrupamentos é um método não supervisionado que tem como objetivo 

agrupar os dados permitindo a identificação de semelhança entre os padrões 

[Tabachnick and Fidell, 1996]. Este método tem sido utilizado na classificação de 

odores em narizes artificiais [Gardner e Bartlett, 1992] e [Gardner, 1991].  

3.5.3 Análise das Componentes Principais 

A análise de componentes principais é um método estatístico multivariado simples, não-

paramétrico, não-supervisionado e linear. Este método pode ser utilizado para 

compressão de dados, redução da dimensionalidade, extração de características e 

projeção de dados em conjuntos multivariados [Zanchettin, 2004]. Este método tem sido 

utilizado em narizes artificiais [Di Natale et al., 1995], [Gardner e Bartlett, 1992] e 

[Gardner, 1991].  

Sua utilização objetiva indicar estruturas, passíveis de serem modeladas 

estatisticamente, ou seja, a transformação de um conjunto original de variáveis em um 

conjunto menor de combinações lineares que representam a maior parte da variância do 

conjunto original dos dados. 

3.5.4 Redes Neurais 

Redes neurais artificiais, também conhecida como conexionismo ou sistemas de 

processamento paralelo e distribuído são compostos por unidades de processamento 

simples (nodos) que computam determinadas funções matemáticas (normalmente não-

lineares). Tais unidades são dispostas em uma ou mais camadas e interligadas por um 

grande número de conexões, geralmente unidirecionais. Na maioria dos modelos estas 

conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento representado 

no modelo e servem para ponderar a entrada recebida por cada neurônio da rede. O 

funcionamento destas redes é inspirado em uma estrutura física concebida pela 

natureza: o cérebro humano [Braga et al., 1998]. 

As redes neurais artificiais apresentam diversas vantagens no reconhecimento de 

padrões de odor [Craven et al., 1996], como a capacidade de lidar com sinais não-
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lineares provenientes dos sensores, adaptabilidade, tolerância a erros, tolerância a ruído 

e paralelismo inerente, permitindo rapidez no uso após o treinamento [Gardner et al., 

1990]. A rede mais comumente utilizada é o Multi-Layer Perceptron (MLP), que é 

treinado com o algoritmo backpropagation [Rumelhart et al., 1986]. 

 Em [Santos, 2000], são apresentados três protótipos de narizes artificiais 

baseados em sensores de polímeros condutores.  

O primeiro protótipo é composto de três sensores distintos com a finalidade de 

se classificar as seguintes substâncias: etanol, metanol e tetracloreto de carbono. Apesar 

deste primeiro protótipo apresentar como um dos objetivos o teste de viabilidade do 

nariz, foi obtido um bom percentual de reconhecimento (acima de 96% para as três 

substâncias). Foi utilizada uma rede MLP com três entradas correspondendo a cada um 

dos três sensores, uma única camada escondida com seis neurônios e o algoritmo 

backpropagation. 

O segundo protótipo é o resultado de melhorias significativas no protótipo 

anterior, refletindo na maior sensibilidade sinal/ruído. Os eletrodos feitos manualmente 

foram abandonados e comprados comercialmente, os dados foram adquiridos 

simultaneamente e de forma automatizada e foi construída uma câmara de testes 

especial para exposição de odores aos sensores. Neste protótipo foram utilizadas várias 

abordagens de redes neurais:   MLP, RBF e Elman. Foram utilizados seis sensores e 

testado para reconhecer odores de substâncias mais complexas, como diferentes safras 

de vinho (anos de 1995, 1996 e 1997) de um mesmo vinho tinto comercial produzido 

com uvas do tipo merlot (Almadém, Brasil). 

O terceiro protótipo apresenta uma mudança na tecnologia utilizada nos 

sensores. As substâncias puras etanol, benzeno, metanol e tetracloreto foram utilizadas, 

assim como algumas misturas destas substâncias. O objetivo foi verificar se este 

protótipo conseguia distinguir entre as substâncias puras e as misturas. Após o 

treinamento, a rede conseguiu reconhecer todos os padrões a ela apresentados. 

Em [Yamazaki, 2001] é proposta uma metodologia para a otimização simultânea 

de arquiteturas e pesos de redes MLP.  

Em [Yamazaki and Ludermir, 2001], apresenta-se um sistema de 

reconhecimento de padrões de um nariz artificial com redes neurais que implementam 

processamento temporal. 
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Em [Zanchettin, 2004] é investigado a validação das redes neurais com atrasos 

no tempo, a avaliação da transformada de wavelets como método de pré-processamento 

de sinais de odores e a avaliação de abordagens híbridas inteligentes. Foram analisados 

sinais gerados por um nariz artificial, composto por um conjunto de oito sensores de 

polímeros condutores, exposto a gases derivados do petróleo. 

Em [Ferreira, 2004], os dados utilizados foram obtidos por um protótipo de 

nariz artificial composto por um arranjo de oito sensores de polímeros condutores, 

expostos a nove tipos diferentes de aguarrás. Foram adotadas as técnicas Multilayer 

Perceptron (MLP), Radial Base Function (RBF), Probabilistic Neural Network (PNN) e 

Time Delay Neural Network (TDNN) para criar os sistemas de reconhecimento de 

padrões. 

Em [Almeida et al., 2004] é realizada uma análise experimental sobre diferentes 

modelos de redes neurais para implementação de um sistema de reconhecimento de 

padrões de um nariz artificial: MLP com, respectivamente backpropagation, resilient 

backpropagation (RPROP) e tabu search; rede de funções base radiais (RBF). 

Em [Barbosa et al., 2002] o objetivo foi utilizar uma rede de função base radial 

(RBF) para que um nariz artificial pudesse detectar gases derivados do petróleo, como 

etano, metano, butano, monóxido de carbono e propano. 

3.6 Conclusão 

Este capítulo apresentou a importância de um nariz artificial, seu histórico e estrutura 

básica. As principais etapas (sistema de sensor, pré-processamento e sistema de 

reconhecimento de padrões) foram descritas.  

Dentre os tipos de sensores foi destacado que os polímeros condutores, 

pertencentes à classe dos semicondutores quimicamente sensíveis, foram a base dos 

sensores utilizados para coleta dos dados presentes nesta dissertação. 

No sistema de reconhecimento de padrões foram descritas as técnicas análise de 

função discriminante, análise de agrupamentos, análise das componentes principais e 

redes neurais.  
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No próximo capítulo serão abordados os critérios de implementação e o 

algoritmo híbrido de otimização desenvolvido neste trabalho.  
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4 
Métodos Híbridos 

4.1 Introdução  

Este capítulo mostra como foram utilizados alguns critérios importantes para 

implementação dos algoritmos, são eles: representação das soluções, função de custo, 

mecanismo de geração de vizinhança, esquema de esfriamento, critério de parada, 

critério de classificação dos padrões e algoritmo de busca local. As modificações 

propostas são apresentadas nos critérios função de custo, mecanismo de geração de 

vizinhança e esquema de esfriamento. 

O mecanismo de geração de vizinhança proposto (denominado mecanismo 2) 

visa aumentar o espaço de busca modificando tanto os pesos como a arquitetura a fim 

de gerar uma nova solução na vizinhança da solução atual. Os esquemas de esfriamento 

descritos são o esquema geométrico [Pham and Karaboga, 2000] e o esquema de Lundy 

e Mess [Lundy and Mess, 1986]. A função de custo apresentada viabiliza o custo mais 

adequado em função do problema em questão. 

Finalmente é apresentado o algoritmo híbrido de otimização desenvolvido neste 

trabalho, baseado nos algoritmos de otimização apresentados no capítulo 2, nos critérios 

de implementação e nas modificações. Este algoritmo para otimização simultânea de 

arquiteturas e pesos em redes MLP visa tornar mais eficiente o processo de otimização. 
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4.2 Implementação 

Toda a implementação foi realizada com o uso do software Matlab versão 6.5.1. 

Para implementação dos algoritmos, quatro principais escolhas devem ser feitas 

[Pham and Karaboga, 2000]: 

 Representação das soluções. 

 Função de custo. 

 Mecanismo de geração de vizinhança. 

 Esfriamento. 

Outros critérios  considerados são: 

 Critério de parada. 

 Critério de classificação dos padrões. 

 Algoritmo de busca local. 

4.2.1 Representação das Soluções 

A representação inicial da rede MLP consiste em utilizar a topologia máxima permitida, 

ou seja, considera-se existentes todas as conexões feedforward entre as camadas 

adjacentes. 

 A quantidade máxima de conexões é representada pela equação 4.1. 

ISEIM +=  (4.1)

 

 M  representa a quantidade máxima de conexões, E  a quantidade de neurônios 

de entrada, I  a quantidade de neurônios intermediários e S  a quantidade de neurônios 

de saída.  

Cada MLP é especificada como um vetor de conexões, e cada conexão é 

especificada por dois parâmetros: 
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 Bit de conectividade: Assume valor 1 se a conexão existir e valor 0 se a 

conexão não existir. É representado por c .  

 Peso: Representado por um numero real. Quando o bit de conectividade 

for 0, o peso associado não é considerado. 

Uma solução é considerada válida se possui pelo menos um nodo na camada 

intermediária. 

4.2.2 Função de Custo 

A função de custo indica como será medido o custo de cada solução. Neste trabalho o 

custo é medido em função da taxa de erro de classificação para o conjunto de 

treinamento e da porcentagem de conexões utilizadas pela rede. Dependendo da 

aplicação pode ser mais interessante enfatizar com uma maior proporção uma das duas 

maneiras de medir o custo, desse modo temos dois parâmetros a serem definidos 

inicialmente.  

A necessidade de instrumentos portáteis para o reconhecimento de odores torna 

importante estudar a viabilidade de implementar em hardware as redes neurais que 

apresentarem os melhores desempenhos. Dessa forma, na maioria das simulações 

realizadas neste trabalho a proporção utilizada foi 0.5 para cada um, ou seja, 50% de 

relevância para o erro de classificação do conjunto de treinamento e 50% de relevância 

para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede. Assim como é importante ter uma 

taxa de erro pequena, nos problemas abordados também é importante que as redes 

tenham o menor número possível de conexões.  

O critério de classificação utilizado é o winner-takes-all [Prechelt, 1994], 

abordado na seção 4.2.6. O erro da rede para um determinado padrão x é representado 

por ε  e assume os seguintes valores: 

 1, se a classe atribuída ao padrão x for diferente da classe verdadeira 

deste padrão. 

 0, se  a classe atribuída ao padrão x for igual à classe verdadeira deste 

padrão. 
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O erro de classificação para o conjunto de treinamento é fornecido pela 

porcentagem de padrões de treinamento classificados erradamente. A equação 4.2 

mostra o erro de classificação para o conjunto de treinamento que é calculado como a 

soma dos erros  para cada um dos padrões apresentados.  

∑
=

=
padtreinN

i
ipadtreintrein NE

1
*)/100( ε  (4.2)

 

treinE  representa o erro de classificação para o conjunto de treinamento e padtreinN  

representa a quantidade de padrões do conjunto de treinamento. 

A porcentagem de conexões é a quantidade de conexões utilizadas pela rede em 

relação à quantidade máxima de conexões permitidas. A equação 4.3 esboça a 

porcentagem. 

∑
=

=
max

1
max *)/100(

conN

i
iconcon cNP  (4.3)

 

conP  representa a porcentagem de conexões, maxconN a quantidade máxima de 

conexões permitidas e c o bit de conectividade.  

Assim a função de custo para cada solução é dada pela equação 4.4. 
 

)/()**( yxNyExF padtreintreincusto ++=  (4.4)

 

custoF  representa o custo para uma determinada solução, x  é o parâmetro de 

ponderação relacionado ao erro de classificação para o conjunto de treinamento e y  é o 

parâmetro de ponderação relacionado à porcentagem de conexões. 
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4.2.3 Mecanismo de Geração de Vizinhança 

O mecanismo de geração de vizinhança modifica tanto os pesos como a arquitetura, a 

fim de gerar uma nova solução na vizinhança da solução atual. Este foi implementado 

de duas formas diferentes.  

A primeira forma, utilizada por [Yamazaki, 2004], consiste na inversão dos bits 

de conectividade para a solução corrente de acordo com uma dada probabilidade. Esta 

probabilidade é um parâmetro de implementação e nestes experimentos foi escolhida 

empiricamente assumindo um valor de 20%. Dessa forma algumas conexões são criadas 

e outras são removidas. Um número aleatório retirado de uma distribuição uniforme no 

intervalo [-1, +1] é adicionado aos pesos das conexões existentes. Doravante esse 

mecanismo será chamado de mecanismo 1. 

A segunda forma é proposta nesta dissertação e será denominado mecanismo 2. 

Esta proposta visa aumentar o espaço de busca. Assim o intervalo foi estendido na 

proporção do próprio valor do peso, ou seja, foi adicionado um número aleatório 

retirado de uma distribuição uniforme no intervalo [-n, +n] sendo n o valor do peso da 

respectiva conexão podendo ainda ser multiplicado por um determinado parâmetro. O 

valor utilizado como parâmetro nos experimentos presentes neste trabalho foi escolhido 

empiricamente e possui valor 5, ou seja, os números aleatórios foram gerados no 

intervalo [-5n, +5n]. 

A figura 4.1 mostra um pequeno trecho de pseudocódigo utilizado na proposta 

de geração de vizinhança. 

______________________________________________________________________ 
  

 ←a  número randômico no intervalo [0,1] 
                 ←dw  (2 *  is  * a ) - is   
               ii ss ←'  + ( taxa  * dw ) 

   
________________________________________________________________________________________ 

Figura 4. 1-Proposta Geração Vizinhança 

 

a  representa um número aleatório pertencente ao intervalo [0,1], dw  representa 

o valor adicionado ao peso de is  e pertence ao intervalo [ ]ii ss ,−  e taxa  representa um 

parâmetro de ajuste.  
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4.2.4 Esfriamento 

O esquema de esfriamento indica como  a temperatura é decrementada no decorrer do 

processo sendo muito importante na convergência do algoritmo. Se a temperatura for 

reduzida de forma muito brusca ao longo das iterações pode não ocorrer uma 

exploração satisfatória no espaço de busca, em contrapartida, se for reduzida de forma 

muito lenta a convergência pode demorar bastante. Dessa forma, é muito importante um 

apropriado esquema de esfriamento. 

Para implementação do esquema de esfriamento, três parâmetros devem ser 

especificados: a temperatura inicial, uma regra para atualização da temperatura e o 

número de iterações a cada passo de temperatura. 

Existem alguns esquemas de esfriamento de temperatura estudados na literatura 

em [Osman and Christofides, 1994]. 

Os esquemas de esfriamento utilizados neste trabalho são: 

 Esquema Geométrico: A temperatura nova é igual a atual multiplicada 

por um fator de redução representado por c  [Pham and Karaboga, 2000]. 

O número de iterações em que a temperatura foi decrementada é um 

parâmetro de implementação. A equação 4.5 esboça a regra de 

atualização deste esquema de esfriamento. 

ii cTT =+1 ,     ...1,0=i  (4.5)

 

 Lundy e Mess: Realiza apenas uma iteração para cada temperatura, mas 

reduz esta temperatura de forma bastante amena [Lundy and Mess, 

1986]. O parâmetro β  (taxa constante de decremento) deve assumir um 

valor muito pequeno. A equação 4.6 esboça a regra de atualização deste 

esquema de esfriamento. 

)1/(1 iii TTT β+=+ ,     ...1,0=i  (4.6)
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4.2.5 Critério de Parada 

Os critérios utilizados são: 

 GLB5 B do Proben1. 

 Quantidade máxima de iterações. 

O critério GLB5 B é definido como o aumento do erro de validação em relação ao 

erro de validação mínimo obtido e fornece uma idéia sobre a perda da generalização 

durante o treinamento da rede, sendo muito útil para evitar overfitting [Prechelt, 1994].  

A perda de generalização (GL) na época t é definida como o aumento do erro de 

validação em relação ao menor erro de validação, em porcentagem, obtido até a época t. 

A perda de generalização é descrita na equação 4.7. 

)1
)(
)(

.(100)( −=
tE
tE

tGL
opt

va  (4.7)

 

E representa a função de erro quadrático. EBva B(t) é o erro no conjunto de validação 

após a época t. EBoptB(t) é o menor erro de validação obtido até a época t sendo obtido pela  

equação 4.8. 
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'

tEtE vattopt
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A possibilidade de alta perda de generalização é uma razão para esse critério de 

parada. Assim, um limiar alfa é estabelecido, parando o treinamento quando a perda de 

generalização ultrapassar esse limiar. A classe αGL  é definida na equação 4.9. 

αGL : pare após primeira época com GL(t)> α  (4.9)

 

 Dessa forma, o critério GLB5 B interrompe o treinamento assimB Bque o parâmetro 

αGL  ultrapassa 5%. 



  

4.2.6 Critério de Classificação dos Padrões 

Neste trabalho é utilizado um aprendizado supervisionado [Braga et al., 1998], no qual a 

entrada e saída desejadas para a rede são fornecidas. Em um problema de classificação 

cada padrão deve ser relacionado a uma determinada classe pré-existente.  

Existem vários métodos para determinar uma classificação dada por uma rede 

aos seus padrões de entrada em função da saída computada. 

O critério de classificação escolhido foi o winner-takes-all [Prechelt, 1994] ou 

“o vencedor leva tudo”. Segundo este critério, o neurônio que apresentar o maior valor 

de saída (a mais alta ativação) será o vencedor determinando a classe vencedora 

correspondente. 

4.2.7 Algoritmo Local de Treinamento 

O algoritmo local de treinamento foi utilizado com o objetivo de melhorar o 

desempenho de generalização das redes, ou seja, após o treinamento com o método 

global, a topologia final é treinada com um método de busca local permitindo um ajuste 

fino dos pesos. 

Neste trabalho foi utilizado o algoritmo backpropagation [Rumelhart et al., 

1986] por ser um dos algoritmos de treinamento mais tradicionais para treinamento de 

redes MLP. Este algoritmo utiliza pares de entradas e saídas desejadas, ajustando os 

pesos da rede através de um mecanismo de correção de erros. 

4.3 Algoritmo Híbrido de Otimização 

O algoritmo híbrido de otimização, que apresentou um melhor resultado neste trabalho, 

é baseado nos aspectos de implementação citados. O mecanismo de geração de 

vizinhança utilizado é o mecanismo proposto nesta dissertação, esquema de esfriamento 

é o de Lundy e Mess e a função de custo é baseada na média ponderada. Isto porque o 

mecanismo proposto forneceu uma melhor performance de generalização, como 

também foi capaz de produzir redes com menor complexidade em um tempo de 

execução consideravelmente menor, o esquema de esfriamento de Lundy e Mess obteve 
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um resultado superior ao obtido com o esquema geométrico e a função de custo como 

média ponderada fornece uma maior flexibilidade. O detalhamento será mostrado nos 

resultados exibidos posteriormente. A estrutura básica deste algoritmo é apresentada na 

figura 4.2: 

______________________________________________________________________ 

 
←0s solução inicial 

←0T temperatura inicial 

Atualize BSFs  com 0s (melhor solução encontrada até o momento) 

Para 0=i  até I BmaxB – 1 
      ←+1iT nova temperatura 

 Se  i + 1 for múltiplo de I BT  B B 

    Se critério de parada baseado em validação for 
satisfeito 

  Interrompa a execução do algoritmo 
  Gere um conjunto com k  soluções novas a partir de is   

   Para 0=i  até K  
       ←a  número randômico no intervalo [0,1] 

                  ←dw  (2 *  is  * a ) - is   
            ii ss ←'  + ( taxa  * dw )  

          Escolha a melhor solução 's  do conjunto 
 

  Se )()'( isfsf <  
              '1 ssi ←+  
   senão 

               '1 ssi ←+  com probabilidade 1/)]()'([ +−− ii Tsfsfe  
      Atualize BSFs  (se )()( 1 BSFi sfsf <+ ) 
 

______________________________________________________________________ 
 

Figura 4. 2-Algoritmo Híbrido de Otimização 

  

S  representa um conjunto de soluções, f  uma função de custo real. O 

algoritmo procura o mínimo global s , tal que )'()( sfsf ≤ , Ss ∈∀ ' . À temperatura iT  

da iteração i, a iteração do algoritmo é atualizada pelo esquema de esfriamento de 

Lundy e Mess. A cada iteração são geradas k  soluções novas a partir da atual. O 

processo termina após maxI  iterações ou se o critério de parada baseado em validação 

for satisfeito, retornando a melhor solução encontrada durante a execução BSFs .  
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No mecanismo de geração de vizinhança proposto, a  é um número aleatório 

pertencente ao intervalo [0,1], dw  é o valor adicionado ao peso de is  e pertence ao 

intervalo [ ]ii ss ,−  e taxa  é um parâmetro de ajuste utilizado.  

É importante observar que o algoritmo utilizado não fixa a topologia final e não 

usa seus pesos como iniciais para treinar com um algoritmo local de treinamento. 

4.4 Conclusão 

Neste capítulo foi fornecida uma visão dos principais aspectos de implementação para 

os algoritmos trabalhados nesta dissertação: simulated annealing, tabu search e 

metodologia yamazaki. 

O algoritmo híbrido de otimização é definido baseado na metodologia yamazaki, 

a qual é uma evolução dos algoritmos de otimização global simulated annealing e tabu 

search, em conjunto com um algoritmo local. 

Nos experimentos realizados, descritos nos próximos capítulos, é feita uma 

análise comparativa dos resultados destes algoritmos, enfatizando o novo mecanismo de 

geração de vizinhança proposto com o mecanismo de geração de vizinhança já utilizado 

na literatura, o uso de diferentes esquemas de esfriamento de temperatura e diferentes 

visões para a função de custo. Também serão abordados os valores dos parâmetros 

utilizados em cada experimento.  

No próximo capítulo serão descritas as bases de dados utilizadas nos 

experimentos, o pré-processamento dos dados e a metodologia abordada. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Base de Dados e Metodologia dos 
Experimentos 

5.1 Introdução  

Nos experimentos foram utilizadas duas bases de dados para comprovação da eficácia 

dos resultados obtidos: base dos vinhos e a base dos gases. 

A base de dados do vinho utilizada nos experimentos é a de classificação de 

odores  provenientes de três safras distintas referentes aos anos 1995, 1996 e 1997 de 

um mesmo vinho tinto comercial [Santos, 2000].  

A base de dados dos gases utilizada nos experimentos é a de classificação dos 

gases etano, metano, butano, monóxido de carbono e  propano. 

Este capítulo, além de descrever as bases, mostra como foi realizado o pré-

processamento dos dados incluindo a normalização e o conseqüente particionamento do 

conjunto de dados.  

Sobre a metodologia utilizada nos experimentos é abordado o tipo de rede, 

Multilayer Perceptron (MLP) [Rumelhart et al., 1986], a topologia inicial da rede e 

outros critérios para os experimentos como inicialização dos pesos e quantidade de 

execuções realizadas. 
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5.2 Base de dados  

As bases de dados utilizadas nesta dissertação foram obtidas através do Projeto Aroma 

formado por membros do Centro de Informática e do Departamento de Física e Química 

da UFPE [Santos, 2000]. No escopo do Projeto Aroma, o nariz artificial foi definido 

como um dispositivo composto de um conjunto de sensores construídos de polímeros 

condutores que constituem a parte sensitiva e também de um sistema de classificação e 

caracterização dos odores, onde foram utilizadas técnicas de Redes Neurais.  

O processo de aquisição dos estímulos odorantes pelo nariz artificial é realizado 

no sistema sensor, o qual é composto por uma matriz de sensores que captam 

informações do ambiente e as convertem em medidas quantitativas de interesse. Vários 

tipos de sensores e dopantes característicos podem ser utilizados no sistema sensor do 

nariz artificial. Cada sensor do nariz artificial é responsável por uma resposta específica 

a cada odor analisado. Ou seja, todo composto odorante apresentado ao sistema sensor 

produz nos sensores alterações físicas ou químicas que o caracterizam.  

5.2.1 Base dos Vinhos 

A classificação de odores é proveniente de três safras distintas referentes aos anos 1995, 

1996 e 1997 de um mesmo vinho tinto comercial produzidos com uvas do tipo merlot 

(Almadém, Brasil).  

O processo de aquisição dos dados pode ser observado de forma detalhada em 

[De Souza et al., 1999]. Os dados desta base foram adquiridos de seis sensores de 

polímeros condutores que compõem o nariz. Eles foram coletados automaticamente de 

0.5 em 0.5 segundos. 

Os dados foram adquiridos durante 5 minutos, utilizando 600 valores de tensão 

para cada safra. Dessa forma foram totalizados 1800 valores sendo 600 de cada safra. 

Finalmente a base de dados é composta de 5400 padrões, uma vez que é formada de três 

repetições de aquisição de dados para cada safra de vinho.  
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5.2.2 Base dos Gases 

Os dados desta base foram adquiridos de oito sensores de polímeros condutores que 

variam seu comportamento (resistência elétrica) em função da presença de substâncias 

químicas no ar. Os testes foram realizados frente aos gases: Metano, Etano, Propano, 

Butano e Monóxido de Carbono.  

Os dados foram obtidos com nove repetições de testes, para os cinco gases 

analisados. Em todas as repetições, para os cinco gases, o valor de resistência de cada 

sensor foi registrado a cada vinte  segundos. Como o processo de aquisição dos padrões 

de cada arranjo estendeu-se por quarenta minutos, cada sensor obteve o registro de 120 

valores, para cada um dos cinco gases apresentados ao nariz artificial. O conjunto 

formado pelos oito valores, de cada um dos sensores no mesmo instante de tempo, foi 

considerado uma instância da base de dados. Desta forma, cada repetição contém 600 

padrões, formados por 960 valores de cada gás. A partir das nove repetições, obteve-se 

um total de 5.400 padrões que formam a base de dados. 

5.3 Pré-processamento  

O pré-processamento dos dados foi realizado reunindo todos os dados das repetições e 

normalizando-os em relação a cada sensor, dessa forma evita uma dependência entre o 

sinal de cada sensor e a repetição. 

5.3.1 Normalização 

Para um aprendizado mais eficiente é aconselhável a transformação de todos os 

atributos de valores reais para um mesmo intervalo. Dados com atributos em escalas 

diferentes podem confundir a rede fazendo que esta dê mais importância para aqueles 

com maiores valores.  

O conjunto de padrões de odores foi normalizado de modo a ficar compreendido 

no intervalo [-1.0 , +1.0] uma vez que as unidades utilizam  função de ativação tangente 

hiperbólica. A equação 5.1 foi utilizada para a normalização dos dados presentes nesta 

dissertação. 
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Nesta expressão xBnormB representa o valor normalizado correspondente ao valor 

original x de resistência, x Bmin B representa o valor mínimo e x BmaxB representa o valor 

máximo entre os 5400 valores de resistência. 

Existem vários tipos de normalizações para o uso de redes neurais artificiais 

variando conforme o tipo de função de ativação utilizado e objetivo do problema 

abordado. Como exemplo de outro tipo de normalização bastante utilizada temos a 

disposição do conjunto de padrões no intervalo [0 ,1]. A equação 5.2 demonstra este 

exemplo. 

,
)(

minmax

min

xx
xx

xnorm −
−

=  (5.2)

 

5.3.2 Particionamento dos dados 

Utilizamos a divisão do conjunto de exemplos em conjunto de treinamento, conjunto de 

validação e conjunto de teste sugerida pelo Proben1 [Prechelt, 1994]. 

 O conjunto de treinamento serve para treinar a rede neural de acordo com os 

padrões apresentados e o conjunto de validação tem a finalidade de evitar overfitting 

[Hayken, 1994]. Overfitting é a memorização pela rede dos padrões apresentados, ou 

seja, ocorre uma perda do potencial de generalização da rede. Utilizamos o conjunto de 

validação para a rede poder saber o momento em que deve parar o treinamento. Podem 

ocorrer simulações em que não ocorra overfitting, assim a execução do algoritmo de 

treinamento finaliza ao atingir o número máximo de iterações estabelecido. O conjunto 

de teste simula um caso real de utilização da rede neural, a partir deste conjunto 

podemos observar o resultado obtido através da rede. 

O treinamento deve contar com 50% dos exemplos totais, enquanto a validação 

deve utilizar 25%, sendo que os 25% restantes devem ser destinados para o teste. Na 

base dos vinhos, dentre os 5.400 padrões temos 1800 pertencentes a cada safra. Na base 



  

dos gases, dentre os 5400 padrões temos 1080 pertencentes a cada gás. Dessa forma, em 

ambos os casos, o conjunto de treinamento possui 2.700 padrões. O conjunto de 

validação é formado por 1.350 padrões, e o conjunto de teste tem 1.350 exemplos.  

E cada um dos conjuntos a proporção das dos dados é representada pela mesma 

quantidade de padrões. Ou seja, no conjunto de treinamento dos 2700 padrões existentes 

temos 900 padrões de cada safra (base dos vinhos) e 540 padrões de cada gás (base dos 

gases). Do mesmo modo ocorre no conjunto de validação e no conjunto de teste 

diferindo apenas as quantidades representas ambas por 25%. 

Deve ser observada nesta divisão a importância de manter a mesma proporção 

entre as classes para os conjuntos. Em dados que apresentam uma diferença 

significativa entre o tamanho das classes envolvidas, o aprendizado pode favorecer a 

classe de maior número, atribuindo menor importância para a classe com menos 

exemplos. O conjunto de teste com uma distribuição de classes balanceada favorece 

uma análise estatística mais confiável dos resultados obtidos. 

5.4 Metodologia dos Experimentos 

Na metodologia utilizada adotou-se a rede MLP com algoritmos de otimização de redes 

neurais artificiais. A topologia utilizada, na base dos vinhos, é uma rede com uma única 

camada intermediária possuindo seis neurônios de entrada, quatro intermediários e três 

de saída. Já na base dos gases são utilizados oito neurônios de entrada, oito 

intermediários e cinco de saída. São utilizadas 10 inicializações distintas e aleatórias de 

pesos para cada base de dados. Em todos os experimentos seja utilizando simulated 

annealing, tabu search, metodologia yamazaki ou algoritmo proposto, a topologia inicial 

é uma rede totalmente conectada (todas as conexões possíveis entre as camadas 

adjacentes) e com as mesmas inicializações de peso. 

5.4.1 Rede  

A rede neural utilizada nos experimentos é uma rede Multilayer Perceptron (MLP). Esta 

rede possui pelo menos uma camada intermediária, além da camada de entrada e da 
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camada de saída. É uma rede do tipo feedforward , ou seja, não apresenta conexões que 

partem de neurônios de uma determinada camada para camadas anteriores. 

Dentre os vários modelos de redes neurais artificiais existentes, a rede MLP 

[Rumelhart et al., 1986] é a rede mais difundida, parte por sua facilidade de 

implementação, parte por sua simplicidade. Apresentam um alto poder computacional 

sendo capazes de resolver problemas que não são linearmente separáveis. 

5.4.2 Topologia 

A topologia utilizada nos três algoritmos, para a base dos vinhos,  possui seis neurônios 

de entrada correspondendo aos seis sensores utilizados no nariz artificial e três 

neurônios de saída correspondendo as três safras de vinho. O objetivo da rede neural é 

classificar corretamente a safra, recebendo como entrada os sinais dos sensores.  Para a 

base dos gases, a topologia utilizada nos três algoritmos possui oito neurônios de 

entrada correspondendo aos oito sensores utilizados no nariz artificial e cinco neurônios 

de saída correspondendo aos cinco gases. O objetivo desta rede neural é classificar 

corretamente o gás, recebendo como entrada os sinais dos sensores. 

 Diversos pesquisadores já investigaram o número de camadas intermediárias 

necessárias para a implementação de classes de funções em uma rede neural artificial. 

Podemos observar em [Cybenko,1989], [Hornik et. al.,1989], [Funuhashi,1989]. 

Segundo [Cybenko,1989], [He and Lapedes,1991] uma camada intermediária é 

suficiente para aproximar qualquer função contínua. Um grande número de camadas 

intermediárias não é recomendado pois cada vez que o erro medido durante o 

treinamento é propagado para a camada anterior, ele se torna menos útil ou preciso além 

disso o tempo de processamento cresce consideravelmente. Nesta dissertação utilizou-se 

uma única camada escondida. 

 O número de neurônios na camada intermediária  depende fortemente da 

distribuição dos padrões de treinamento e validação da rede, assim como, do número de 

exemplos de treinamento, quantidade de ruído presente nos exemplos, complexidade da 

função a ser aprendida e distribuição estatística dos dados [Braga et al., 1998]. Muitos 

nodos intermediários podem levar a rede memorizar os padrões de treinamento ao invés 

de extrair as características gerais que permitirão a generalização ou reconhecimento de 

padrões não vistos durante o treinamento enquanto poucos nodos podem tornar a rede 
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incapaz de resolver o problema pela insuficiência de parâmetros ajustáveis. Nesta 

dissertação este número foi definido empiricamente através de testes preliminares e o 

valor escolhido é 4. 

 Uma vez que as topologias iniciais utilizadas nos experimentos possuem todas as 

conexões possíveis entre as camadas adjacentes sem haver conexão entre as camadas 

não adjacentes, a quantidade máxima de conexões utilizada na topologia inicial para a 

base dos vinhos e dos gases é respectivamente 36 e 104. 

5.4.3 Inicialização dos Pesos 

No uso dos três algoritmos foram utilizadas 10 inicializações distintas e aleatórias de 

pesos. Os pesos iniciais foram extraídos de uma distribuição uniforme no intervalo [-

1.0, +1.0]. 

Para cada topologia inicial foram utilizadas as mesmas 10 inicializações 

aleatórias de pesos. Para cada inicialização de pesos, 30 execuções de cada algoritmo 

foram realizadas. Os melhores e piores 10 resultados, baseados no erro de classificação 

para o conjunto de validação, foram eliminados considerando para análise dos 

resultados as 10 execuções restantes [Lins and Ludermir, 2004]. Apesar de que em uma 

aplicação prática devem ser escolhidas as melhores redes para resolver o problema, 

foram considerados apenas as execuções com erros intermediários para efeito de 

comparação entre as diversas técnicas e melhorias apresentadas. 

5.4.4 Comparação entre os Resultados 

Para se verificar a relevância estatística dos resultados obtidos, a comparação entre os 

resultados foi realizada através de testes t de Student pareado [Meyer, 1983]. Foram 

utilizados teste bilateral e teste unilateral à esquerda. 

 O nível de significância escolhido foi de 5% por ser um valor bastante utilizado 

na literatura. A quantidade de inicialização de pesos adotada nos experimentos é 10 

portanto são 9 graus de liberdade. 
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5.5 Conclusão 

Neste capítulo, foi comentado sobre o processo de aquisição dos dados constituintes da 

classificação de odores, obtido através do Projeto Aroma. As bases de dados utilizadas 

são a base dos vinhos e a base dos gases. O conjunto de padrões de odores foi 

normalizado de modo a ficar compreendido no intervalo [-1.0,+1.0]. O particionamento 

dos dados foi realizado seguindo a divisão sugerida pelo Proben1 [Prechelt, 1994]. 

A metodologia utilizada nos experimentos também foi abordada. A rede neural 

adotada é a rede MLP. Todos os experimentos são realizados com as mesmas 10 

inicializações distintas e aleatórias de pesos para cada base e os resultados são 

comparados através de teste de hipótese. 

No próximo capítulo serão mostrados os parâmetros de implementação usados 

em cada um dos algoritmos simulados, os experimento realizados e resultados obtidos. 

A base comparativa será os diferentes tipos de algoritmos (simulated annealing, tabu 

search, metodologia yamazaki e metodologia proposta) utilizando o mecanismo de 

geração de vizinhança proposto.  
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6 
Experimentos - Mecanismo de 
Geração de Vizinhança Proposto  

6.1 Introdução  

Neste capítulo são apresentados os experimentos e resultados obtidos com os algoritmos 

de otimização global simulated annealing, tabu search e yamazaki, assim como 

experimentos utilizando um posterior algoritmo de refinamento local. O objetivo 

principal é a validação do mecanismo de geração de vizinhança proposto. Para isto são 

utilizadas as duas bases de dados descritas no capítulo 5. 

Para efeito de comparação entre os resultados obtidos, em todos os 

experimentos, para cada base de dados, são utilizadas as mesmas soluções iniciais, ou 

seja, a rede MLP feedforward completamente conectada e o mesmo valor como peso 

inicial para cada conexão. 

A seguir, serão exibidos os valores dos parâmetros utilizados na implementação. 

Esses valores são baseados em testes empíricos e nos valores utilizados em [Yamazaki, 

2004]. 
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Todos os experimentos foram executados em uma mesma configuração de 

máquina a fim de que se possam comparar os tempos de execução dos algoritmos. A 

configuração é AMD Athlon com 2.1 GHz e 768 KB de memória RAM.  

6.1 Base dos Vinhos  

6.1.1 Experimentos com Simulated Annealing 

Como já foi citado, a topologia máxima possui seis nodos na camada de entrada, uma 

camada intermediária com 4 nodos e a camada de saída possui três nodos sendo um para 

cada safra de vinho. 

A representação das soluções, função de custo, mecanismo de geração de 

vizinhança, esquema de esfriamento, critério de parada, critério de classificação e 

algoritmo de busca local utilizados foram descritos no capítulo 4.  

Os parâmetros da função de custo utilizados nestes experimentos foi um 

percentual de 50% de importância para o erro de classificação do conjunto de 

treinamento e 50% de importância para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede. 

Inicialmente é utilizado o mecanismo de geração de vizinhança (denominado 

mecanismo 1, neste trabalho) [Yamazaki, 2004] e posteriormente o mecanismo de 

geração de vizinhança proposto (denominado mecanismo 2). Um estudo comparativo é 

realizado em função dos resultados obtidos. Os valores dos parâmetros utilizados foram: 

20% como probabilidade de inverter os bits de conectividade da solução atual, 1 como 

valor para a temperatura inicial e 0.9 como taxa de decremento da temperatura. O 

número máximo de iterações permitidas é 1000, onde a temperatura é atualizada a cada 

10 iterações. 

O critério de esfriamento utilizado nos experimentos foi o esquema geométrico 

comentado no capítulo 4 da presente dissertação.  

O algoritmo local utilizado foi o backpropagation por ser um dos algoritmos de 

treinamento mais tradicionais para treinamento de redes MLP. A taxa de aprendizado 

utilizada foi 0.0001, o momentum foi 0.8 e a quantidade máxima de iterações permitidas 

foi 1000. 
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Os experimentos realizados com simulated annealing foram divididos em três 

etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

6.1.1.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

Inicialmente foi realizado o experimento com o algoritmo simulated annealing puro, ou 

seja, sem o posterior refinamento com um algoritmo local. O resultado é apresentado na 

tabela 6.1. 

Tabela 6. 1- Base Vinhos - Simulated Annealing, Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 4.3111 4.8 3.2 12.7 
2 7.3851 5.1 2.7 12.2 
3 4.8074 4.5 3.2 12 
4 3.8518 4.5 3.6 13.2 
5 6.0296 5.1 2.9 12.3 
6 3.7333 4 3.3 11.1 
7 3.1777 5.2 2.9 12.8 
8 2.4148 4.5 2.9 11.8 
9 6.7629 5.1 2.9 11.3 

10 3.8074 4.8 3 11.4 
Média 4.6281 4.76 3.06 12.08 
Desv.Padrão 1.6102 0.3835 0.2633 0.6941 

 

6.1.1.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

Em seguida, a topologia final da rede resultante do experimento anterior foi fixada 

como topologia inicial para uso do algoritmo backpropagation. A tabela 6.2 apresenta 

esse resultado.  

 Pode-se observar que a quantidade de nós de entrada, a quantidade de nós 

escondidos e a quantidade de conexões são a mesma da tabela 6.1, uma vez que apenas 

ocorreu um refinamento local mantendo a topologia fixada. 

 Ocorreu uma melhora na média do erro de classificação do conjunto de teste. É 

mostrado estatisticamente, na seção 6.2.4.1, que a média do erro obtido na tabela 6.2 



  

(1.6629) é menor que a média do erro obtido na tabela 6.1 (4.6281), mostrando a 

influência do refinamento ocorrido através do algoritmo local. 

Tabela 6. 2 – Base Vinhos - Simulated Annealing , Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 2.7111 4.8 3.2 12.7 
2 3.6222 5.1 2.7 12.2 
3 3.1629 4.5 3.2 12 
4 3.0370 4.5 3.6 13.2 
5 0.6444 5.1 2.9 12.3 
6 0.1555 4 3.3 11.1 
7 0.2148 5.2 2.9 12.8 
8 0.1333 4.5 2.9 11.8 
9 2.0222 5.1 2.9 11.3 

10 0.9259 4.8 3 11.4 
Média 1.6629 4.76 3.06 12.08 
Desv.Padrão 1.3942 0.3835 0.2633 0.6941 

 

6.1.1.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

Nesta etapa foi utilizado o mecanismo de geração de vizinhança proposto (mecanismo 

2). A tabela 6.3 mostra que foi obtido uma média de erro ainda menor (1.3355). 

Estatisticamente, essa média de erro é considerada equivalente à obtida no experimento 

anterior, porém possui a vantagem de não precisar do incremento de mais um algoritmo 

havendo um ganho considerável de tempo de execução. Este ganho será discutido na 

seção 6.1.6. A quantidade de nós de entrada, quantidade de nós escondidos e quantidade 

de execuções apresentaram resultados ligeiramente melhores em relação às tabelas 6.1 e 

6.2. 
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Tabela 6. 3 – Base Vinhos -  Simulated Annealing , Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 3.9111 4.8 3.3 12.6 
2 1.3629 4.7 2.8 10.6 
3 0.5185 4.9 3.1 12.8 
4 1.2814 4.6 2.6 10.7 
5 1.7481 4.3 3 9.6 
6 0.3777 4.5 2.9 10.9 
7 1.1777 4.5 2.9 9.9 
8 1.0222 4.4 3.1 11.4 
9 0.3481 4.4 2.8 11.2 

10 1.6074 4.3 3.1 10.4 
Média 1.3355 4.54 2.96 11.01 
Desv.Padrão 1.0308 0.2065 0.2011 1.0429 

 

6.1.2 Experimentos com Tabu Search 

Os parâmetros de implementação em comum em ambos os algoritmos simulated  

annealing e tabu search foram praticamente mantidos os mesmos. As soluções iniciais 

também foram às mesmas. Uma mudança ocorreu no número máximo de iterações 

permitidas que agora assume o valor 100, em decorrência do tabu search em cada 

iteração avaliar um conjunto de soluções novas, não apenas uma solução como acontece 

no simulated annealing, necessitando assim de uma quantidade menor de  iterações para 

convergência. 

 Tabu search trabalha com uma lista tabu para armazenamento de soluções 

recentemente visitadas, o valor escolhido, empiricamente,  como tamanho da lista é 10. 

A cada iteração são produzidas 20 novas soluções. Para efeito de comparação entre uma 

nova solução e as soluções presentes na lista tabu é utilizado um critério de proximidade 

para a comparação dos pesos, uma vez que estes são números reais [Sexton et al., 1998]. 

Uma nova solução é considerada igual a uma das soluções proibidas da lista tabu se 

cada peso da nova solução estiver entre 01.0±  em relação ao peso correspondente na 

solução proibida. 

 A representação das soluções, função de custo, mecanismo de geração de 

vizinhança, esquema de esfriamento, critério de parada, critério de classificação e 

algoritmo de busca local também foram os mesmos utilizados nos experimentos com 
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simulated annealing. Os mecanismos de geração de vizinhanças 1 e 2 também  são 

utilizados para efeito de comparação dos resultados obtidos. 

Os experimentos realizados com tabu search foram também divididos em três 

etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

6.1.2.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

Com o algoritmo tabu search foi realizado os mesmos procedimentos feitos com o 

simulated  annealing. Então, inicialmente, também foi realizado o experimento com o 

algoritmo tabu search sem o  refinamento com um algoritmo local. Pode-se observar 

através da tabela  6.4 que a taxa de erro médio de classificação para o conjunto de teste 

é 3.4407. 

Tabela 6. 4 – Base Vinhos - Tabu Search , Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 5.3851 4.6 3.3 11.8 
2 2.4000 4.9 3.1 11.3 
3 4.1111 4.8 3.2 11.9 
4 3.0888 4.2 3.3 10.7 
5 1.7777 4.5 3.1 11.6 
6 4.4592 4.5 3.3 11.9 
7 3.4592 4.7 3 11.7 
8 3.5333 4.7 3.4 12 
9 3.0888 4.7 3.1 12.4 

10 3.1037 4.6 2.5 11.3 
Média 3.4407 4.62 3.13 11.66 
Desv.Padrão              1.0266 0.19328 0.25408 0.46955 

 

6.1.2.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

A topologia obtida no experimento anterior foi fixada e simulada com o 

algoritmo local backpropagation. Estatisticamente houve uma queda da taxa do erro de 

classificação para o conjunto de teste de 3.4407 para 1.5022 , mostrando mais uma vez 

o resultado do refinamento local. A tabela 6.5 apresenta este resultado. 



  

Tabela 6. 5 – Base Vinhos - Tabu Search, Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 2.5333 4.6 3.3 11.8 
2 0.3185 4.9 3.1 11.3 
3 0.0518 4.8 3.2 11.9 
4 3.5111 4.2 3.3 10.7 
5 0.7629 4.5 3.1 11.6 
6 0.1925 4.5 3.3 11.9 
7 0.0814 4.7 3 11.7 
8 2.0592 4.7 3.4 12 
9 3.9259 4.7 3.1 12.4 

10 1.5851 4.6 2.5 11.3 
Média 1.5022 4.62 3.13 11.66 
Desv.Padrão 1.4558 0.1932 0.2540 0.4695 

 

6.1.2.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

O comportamento com o algoritmo busca tabu foi similar ao simulated annealing em 

relação aos resultados obtidos utilizando o mecanismo 1 sem o algoritmo local, seguido 

do algoritmo local e com o mecanismo 2. Os resultados podem ser observados na tabela 

6.6. 

A média da taxa de erro obtida com o mecanismo 2 foi 1.0540 enquanto que o 

erro obtido com o mecanismo 1 mais o algoritmo local foi 1.5022. 

Tabela 6. 6 – Base Vinhos - Tabu Search, Mecanismo 2  sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 0.2963 5.1 3 12.7 
2 2.1556 5 3.2 12.4 
3 0.2963 4.4 3.3 11.5 
4 0.5185 5.3 3.2 12.7 
5 0.5259 4.7 3.1 11.6 
6 0.6815 5.1 2.8 11.4 
7 3.7333 5.1 3.2 12 
8 1.2296 4.3 3.2 12.6 
9 0.7704 4.8 3 11.9 

10 0.3333 5.2 2.8 12 
Média 1.0541 4.9 3.08 12.08 
Desv.Padrão 1.099 0.339 0.175 0.4962 
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6.1.3 Experimentos com Metodologia Yamazaki 

Os valores de parâmetros utilizados na metodologia Yamazaki foram os mesmos 

utilizados com os algoritmos simulated annealing e tabu search. O número máximo de 

iterações foi o mesmo do tabu search, possuindo valor 100, uma vez que continua 

gerando 20 soluções novas a cada iteração. O esquema de esfriamento da temperatura é 

o mesmo do simulated annealing. As soluções iniciais também foram mantidas as 

mesmas. 

 Apesar da metodologia Yamazaki incluir o algoritmo local, os experimentos 

foram realizados em três etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

 

6.1.3.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

É importante ressaltar que nesta fase estamos utilizando a metodologia  Yamazaki sem 

o refinamento local pois o refinamento local faz parte da metodologia Yamazaki. Este 

procedimento está sendo realizado para posterior comparações relacionadas ao uso do 

algoritmo local. 

 A tabela 6.7 apresenta os resultados obtidos com o uso da metodologia 

Yamazaki sem o refinamento local. A taxa de erro de classificação do conjunto de teste 

é 0.9474 



  

Tabela 6. 7 – Base Vinhos - Yamazaki , Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 1.7778 3.7 3.2 9.1 
2 1.2000 4 3.2 9.3 
3 0.6370 4 2.7 9.5 
4 0.5778 4.5 3 9.8 
5 2.0074 4.7 2.2 8.7 
6 0.3778 4.2 2.8 9.7 
7 0.4593 3.8 2.9 8.7 
8 0.5778 4 2.6 8.3 
9 0.9259 4.5 2.7 9.7 

10 0.9333 4 2.8 9.5 
Média 0.9474 4.14 2.81 9.23 
Desv.Padrão 0.5588 0.3273 0.2961 0.5122 

 

6.1.3.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

A tabela 6.8 apresenta os resultados obtidos com o uso da metodologia Yamazaki após 

o refinamento local. A taxa de erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 

0.9474 para 0.3689. 

Tabela 6. 8 – Base Vinhos - Yamazaki , Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 0.3778 3.7 3.2 9.1 
2 0.7852 4 3.2 9.3 
3 0.1852 4 2.7 9.5 
4 0.2519 4.5 3 9.8 
5 0.1704 4.7 2.2 8.7 
6 0.8741 4.2 2.8 9.7 
7 0.0889 3.8 2.9 8.7 
8 0.3037 4 2.6 8.3 
9 0.4148 4.5 2.7 9.7 

10 0.2370 4 2.8 9.5 
Média 0.3689 4.14 2.81 9.23 
Desv.Padrão 0.2620 0.3273 0.2961 0.5122 

 

6.1.3.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

É importante ressaltar que estamos utilizando a metodologia Yamazaki mudando o 

mecanismo de geração de vizinhança. 
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Com mecanismo 1 a taxa de erro obtida foi 0.9774, refinando com o 

backpropagation passou para 0.3689. Utilizando o mecanismo 2 conseguimos obter 

0.3413, sem a utilização do backpropagation, reforçando assim a mesma linha de 

comportamento ocorrida com os outros dois algoritmos. A tabela 6.9 apresenta esse 

resultado. 

Tabela 6. 9 – Base Vinhos - Yamazaki , Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 0.5689 3.7 2.6 9 
2 0.6756 4.1 2.7 8.4 
3 0.2370 4.4 2.6 9.2 
4 0.2370 3.5 3.1 9.6 
5 0.2370 4.2 2.4 8.8 
6 0.2370 4.2 2.7 9.1 
7 0.2370 4 2.5 9.2 
8 0.3200 4.3 2.8 9.2 
9 0.2370 4.3 2.7 9.7 

10 0.4267 4 2.7 9.1 
Média 0.3413 4.07 2.68 9.13 
Desv.Padrão 0.1621 0.2830 0.1874 0.3683 

 

6.1.4 Teste de Hipóteses – Erro de Classificação do Conjunto de 
Teste 

O teste de hipóteses é realizado para se verificar a relevância estatística dos resultados 

obtidos. 

 As técnicas foram aplicadas para a mesma base de dados com os dados oriundos 

da mesma inicialização de pesos utilizando um teste de diferença entre médias para 

dados pareados. Foram utilizados teste bilateral e teste unilateral à esquerda. Maiores 

detalhes são descritos no apêndice A desta dissertação. 

Para comparação dos resultados foram aplicados testes t de Student pareado ao 

nível de 5% de significância. A partir da distribuição t de Student, é obtido o valor 

crítico da variável para 9 graus de liberdade. Esse valor é 2,26 para teste bilateral e        

-1,83 para teste unilateral à esquerda. A esse valor será comparado o valor calculado 
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através dos resultados dos experimentos. Este valor calculado é representado, nas 

tabelas a seguir, por Valor (t_obtido). 

Os testes a seguir foram realizados considerando-se o erro de classificação do 

conjunto de teste. 

6.1.4.1 Simulated Annealing 

A tabela 6.10 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo simulated annealing. 

As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 10 – Base Vinhos -Teste bilateral, Simulated Annealing, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -5.32 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -0.67 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -6.50 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.10 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso do backpropagation e do mecanismo 1 sem 

o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a hipótese nula é 

rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do backpropagation e 

mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o mecanismo 2 sem o 

backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation apresentam desempenhos 

médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 

Na tabela 6.11 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 6. 11– Base Vinhos - Teste unilateral,  Simulated Annealing, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -5.32 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -6.50 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é constatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada.  

6.1.4.2 Tabu Search 

A tabela 6.12 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo tabu search. As 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 12– Base Vinhos -Teste bilateral, Tabu Search, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -4.58 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -0.66 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -3.51 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.12 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso posterior do backpropagation e do 

mecanismo 1 sem o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a 

hipóetese nula é rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do 

backpropagation e do mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o 

mecanismo 2 sem o backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation 

apresentam desempenhos médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 

Na tabela 6.13 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 
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 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 13 – Base Vinhos - Teste unilateral , Tabu Search, Erro  

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -4.58 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -3.51 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é constatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada 

6.1.4.3 Yamazaki 

A tabela 6.14 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki. As 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 14 – Base Vinhos - Teste bilateral, Yamazaki, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -3.26 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -0.35 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -2.86 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.14 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso posterior do backpropagation e do 

mecanismo 1 sem o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a 

hipóetese nula é rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do 

backpropagation e do mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o 
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mecanismo 2 sem o backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation 

apresentam desempenhos médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 

Na tabela 6.15 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 15 – Base Vinhos - Teste unilateral, Yamazaki, Erro  

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -3.26 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -2.86 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é contatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada. 

6.1.4.4 Simulated Annealing, Tabu Search e Yamazaki 

Inicialmente foi comentado o resultado do teste de hipóteses para cada um dos 

algoritmos separadamente. Agora é realizada a comparação dois a dois entre eles. 

Tabu Search X Simulated Annealing 
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.16 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  



  

 -56-

Tabela 6. 16– Base Vinhos -Teste bilateral, Tabu Search X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Tabu Search Simulated Annealing -1.64 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Tabu Search Simulated Annealing -0.28 Aceita HB0 B 

Mec.2 sem backp. Tabu Search Simulated Annealing -0.55 Aceita HB0 B 

 

Para os três casos, os desempenhos foram considerados estatisticamente iguais 

mostrando uma equivalência entre o simulated anneling e o tabu search. 

 Yamazaki X Simulated Annealing 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos yamazaki e 

simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.17 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 17– Base Vinhos -Teste bilateral, Yamazaki X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -8.26 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Simulated Annealing -2.95 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -3.33 Rejeita HB0B 

 

Para os três casos, os desempenhos foram considerados estatisticamente 

diferentes. Na tabela 6.18 é mostrado o resultado do teste unilateral. As hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 6. 18 – Base Vinhos - Teste unilateral, Yamazaki X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -8.26 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Simulated Annealing -2.95 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -3.33 Rejeita HB0B 

 

A hipótese nula é rejeitada em todos os casos mostrando que o desempenho do 

algoritmo yamazaki é melhor do que o desempenho do simulated annealing. 

Yamazaki X Tabu Search 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos yamazaki e 

tabu search para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.19 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 19– Base Vinhos - Teste bilateral, Yamazaki X Tabu Search, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Tabu Search -6.21 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Tabu Search -2.36 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -2.04 Aceita HB0 B 

 

Para o mecanismo 1 sem backpropagation e mecanismo 1 com backpropagation 

a hipótese nula foi rejeitada, ou seja, nestes dois casos os desempenhos médios são 

considerados estatisticamente diferentes. Já no mecanismo 2 sem backpropagation a 

hipótese nula é aceita mostrando que o desempenho dos algoritmo yamazaki e tabu 

search são considerados estatisticamente iguais com um grau de confiança de 95%, 

apesar do valor médio do erro para o algoritmo yamazaki (0.3413) ser menor que para o 

tabu search (1.0541). 
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Na tabela 6.20 é exibido o resultado do teste unilateral para os casos do 

mecanismo 1 sem backpropagation e mecanismo 1 com backpropagation. As hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 20– Base Vinhos -Teste unilateral, Yamazaki X Tabu Search, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Tabu Search -6.21 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Tabu Search -2.36 Rejeita HB0B 

 

A hipótese nula é rejeitada mostrando que o desempenho do algoritmo yamazaki 

é melhor do que o desempenho do tabu search para o mecanismo 1 sem 

backpropagation e mecanismo 1 com backpropagation. 

6.1.5 Teste de Hipóteses – Quantidade de Conexões 

Os testes a seguir foram realizados considerando-se a quantidade de conexões presentes 

na topologia final obtida. Como foi visto, o mecanismo 1 sem backpropagation e o 

mecanismo 1 com backpropagation apresentam a mesmo valor na quantidade de 

conexões uma vez que a topologia não muda, desta forma serão considerados em 

conjunto. 

Para comparar os resultados também foram aplicados testes t de Student pareado 

ao nível de 5% de significância com 9 graus de liberdade.  

6.1.5.1 Simulated Annealing 

A tabela 6.21 mostra o resultado do teste bilateral para o simulated annealing, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  
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Tabela 6. 21– Base Vinhos -Teste bilateral, Simulated Annealing, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-2.62 Rejeita HB0B 

 

Uma vez que a hipótese nula é rejeitada, os modelos apresentam desempenho 

diferentes. Na tabela 6.22 é mostrado o resultado do teste unilateral à esquerda. As 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 22– Base Vinhos -Teste unilateral, Simulated Annealing, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-2.62 Rejeita HB0B 

 

Dessa forma é constatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation pois a hipótese nula foi rejeitada. 

6.1.5.2 Tabu Search 

A tabela 6.23 mostra o resultado do teste bilateral para o tabu search, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 23– Base Vinhos -Teste bilateral, Tabu Search, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-1.64 Aceita HB0 B 

 

Uma vez que a hipótese nula é aceita, o desempenho médio dos modelos são 

considerados iguais em relação à quantidade de conexões. 
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6.1.5.3 Yamazaki 

A tabela 6.24 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 24– Base Vinhos -Teste bilateral, Yamazaki, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-0,60 Aceita HB0 B 

 

Uma vez que a hipótese nula é aceita, o desempenho médio dos modelos são 

considerados iguais em relação à quantidade de conexões.  

6.1.5.4 Simulated Annealing, Tabu Search e Yamazaki 

Foi comentado o resultado do teste de hipótese para cada um dos algoritmos 

separadamente. Agora é realizada a comparação dois a dois entre eles em relação a 

quantidade de conexões. 

 Tabu Search X Simulated Annealing 
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.25 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 25– Base Vinhos - Teste bilateral, Simulated Annealing X Tabu Search, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Simulated Annealing Tabu Search -1.27 Aceita HB0 B 

Mec.2 sem backp. Simulated Annealing Tabu Search -3.11 Rejeita HB0B 
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Estatisticamente, utilizando o mecanismo 1 o desempenho médio para a 

quantidade de conexões entre o simulated annealing e o tabu search são iguais. No 

mecanismo 2 sem backpropagation a hipótese nula foi rejeitada portanto o desempenho 

médio é considerado diferente. A tabela 6.26 mostra o resultado do teste unilateral à 

esquerda para este último caso. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 26– Base Vinhos -Teste unilateral, Simulated Annealing X Tabu Search, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Simulated Annealing Tabu Search -3.11 Rejeita HB0B 

 

No mecanismo 2 sem backpropagation, o simulated annealing apresentou  um 

melhor desempenho médio para a  quantidade de conexões do que o tabu search pois a 

hipótese nula foi rejeitada. 

Simulated Annealing X Yamazaki 
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos simulated 

annealing e yamazaki para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.27 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 27–Base Vinhos - Teste bilateral, Simulated Annealing X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki Simulated Annealing -9.23 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -5.70 Rejeita HB0B 
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Como a hipótese nula foi rejeitada, o desempenho médio dos métodos são 

considerados diferentes. A tabela 6.28 mostra o resultado do teste unilateral à esquerda. 

As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 28– Base Vimhos - Teste unilateral, Simulated Annealing X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki  Simulated Annealing -9.23 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -5.70 Rejeita HB0B 

 

Em ambos os casos o melhor desempenho médio foi apresentado pelo algoritmo 

yamazaki, conseguindo este atingir uma rede de menor complexidade. 

Tabu Search X Yamazaki 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e yamazaki para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.29 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 29– Base  Vinhos - Teste bilateral, Tabu Search  X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki Tabu Search -10.03 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -15.30 Rejeita HB0B 

 

 Como a hipótese nula foi rejeitada, o desempenho médio dos métodos são 

considerados diferentes. A tabela 6.30 mostra o resultado do teste unilateral à esquerda. 

As hipóteses utilizadas são: 
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 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 30– Base Vinhos  - Teste unilateral, Tabu Search  X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki Tabu Search -10.03 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -15.30 Rejeita HB0B 

 

Em ambos os casos o melhor desempenho foi apresentado pelo algoritmo 

yamazaki, conseguindo este atingir novamente uma rede de menor complexidade. 

6.1.6 Tempo de Execução 

A tabela 6.31 mostra o valor total do tempo de execução para cada um dos experimentos 

realizados com a base dos vinhos. Todos os experimentos foram realizados em uma 

mesma configuração de máquina para tornar-se possível a comparação da velocidade de 

processamento. 

Tabela 6. 31– Base Vinhos - Tempo de Execução, Mecanismo 1 sem Backpropagation, Mecanismo 1 
com Backpropagation, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 

Experimento Simulated 
Annealing 

Tabu Search Yamazaki 

Mec.1 sem backp. 
 

96 minutos 105 minutos 126 minutos 

Backp. no mec.1 
 

97 minutos 98 minutos 99 minutos 

Total para mec.1 193  minutos 203 minutos 225 minutos 

Mec.2 sem backp. 99 minutos 107 minutos 128 minutos 

Decremento tempo 48.70% 47.29% 43.11% 

 

Observa-se que o mecanismo 2 sem backpropagation apresentou um menor 

tempo de execução do que o tempo total utilizado pelo mecanismo 1 (composto pela 

técnica global mais o refinamento local). O decremento do tempo teve uma média de 

46.37%, tendo obtido uma queda de 48.70% de tempo no simulated annealing, 47.29% 

no tabu search e 43.11% no algoritmo yamazaki.  
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6.2 Base dos Gases  

6.2.1 Experimentos com Simulated Annealing 

Nos experimentos realizados com a base dos gases a  topologia máxima possui oito 

nodos na camada de entrada, oito nodos na camada intermediária e cinco nodos na 

camada de saída. 

A representação das soluções, função de custo, mecanismo de geração de 

vizinhança, esquema de esfriamento, critério de parada, critério de classificação e 

algoritmo de busca local foram os mesmos utilizados com a base dos vinhos.  

Os parâmetros da função de custo utilizados nestes experimentos também foi um 

percentual de 50% de importância para o erro de classificação do conjunto de 

treinamento e 50% de importância para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede. 

Inicialmente é utilizado o mecanismo de geração de vizinhança (denominado 

mecanismo 1, neste trabalho) [Yamazaki, 2004] e posteriormente o mecanismo de 

geração de vizinhança proposto (denominado mecanismo 2). Um estudo comparativo é 

realizado em função dos resultados obtidos. Os valores dos parâmetros utilizados foram 

os mesmos utilizados nos experimentos com a base de dados anterior (base dos vinhos). 

O critério de esfriamento utilizado nos experimentos foi o esquema geométrico 

comentado no capítulo 4 da presente dissertação e o algoritmo local utilizado também 

foi o backpropagation.  

Os experimentos realizados com simulated annealing foram divididos em três 

etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

6.2.1.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

Inicialmente foi realizado o experimento com o algoritmo simulated annealing puro, ou 

seja, sem o posterior refinamento com um algoritmo local. O resultado é apresentado na 

tabela 6.32. 



  

Tabela 6. 32 - Base Gases - Simulated Annealing, Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 17.8942 4.6 7.2 18.1 
2 16.8382 5.2 6.8 18.8 
3 18.3232 3.9 6.6 16.4 
4 16.9097 4.3 5.6 15.9 
5 17.8297 4.8 5.8 18.3 
6 17.1964 4.3 5.2 14.5 
7 18.1871 5.0 7.0 19.8 
8 16.7894 3.9 5.8 15.9 
9 18.0894 4.6 5.8 15.2 

10 16.6893 4.8 6.8 17.1 
Média 17.4746 4.54 6.26 16.99 
Desv.Padrão 0.6494 0.4377 0.6931 1.6986 

 

6.2.1.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

Em seguida, a topologia final da rede resultante do experimento anterior foi fixada 

como topologia inicial para uso do algoritmo backpropagation. A tabela 6.2 apresenta 

esse resultado.  

 Pode-se observar que a quantidade de nós de entrada, a quantidade de nós 

escondidos e a quantidade de conexões são a mesma da tabela 6.32, uma vez que apenas 

ocorreu um refinamento local mantendo a topologia fixada. 

 Ocorreu uma melhora na média do erro de classificação do conjunto de teste. É 

mostrado estatisticamente, na seção 6.2.4.1, que a média do erro obtido na tabela 6.33 

(15.2533) é menor que a média do erro obtido na tabela 6.31 (17.4746), mostrando a 

influência do refinamento ocorrido através do algoritmo local. 
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Tabela 6. 33 – Base Gases - Simulated Annealing , Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 15.3068 4.6 7.2 18.1 
2 15.0673 5.2 6.8 18.8 
3 14.9745 3.9 6.6 16.4 
4 15.4385 4.3 5.6 15.9 
5 15.4579 4.8 5.8 18.3 
6 15.1255 4.3 5.2 14.5 
7 15.3975 5.0 7.0 19.8 
8 15.2680 3.9 5.8 15.9 
9 14.9593 4.6 5.8 15.2 

10 15.5378 4.8 6.8 17.1 
Média 15.2533 4.54 6.26 16.99 
Desv.Padrão 0.2098 0.4377 0.6931 1.6986 

6.2.1.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

Nesta etapa foi utilizado o mecanismo de geração de vizinhança proposto (mecanismo 

2). A tabela 6.34 mostra que foi obtido uma média de erro ainda menor (15.0668). 

Estatisticamente, essa média de erro é considerada equivalente à obtida no experimento 

anterior, porém possui a vantagem de não precisar do incremento de mais um algoritmo 

havendo um ganho considerável de tempo de execução. Este ganho será discutido na 

seção 6.2.6. A quantidade de nós de entrada, quantidade de nós escondidos e quantidade 

de execuções apresentaram resultados ligeiramente melhores em relação às tabelas 6.32 

e 6.33. 

Tabela 6. 34 – Base Gases - Simulated Annealing , Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 15.0573 4.1 6.4 15.4 
2 15.0396 3.7 5.0 15.3 
3 14.9488 4.0 6.0 17.6 
4 15.1126 4.2 4.6 14.6 
5 15.0683 3.6 5.4 14.9 
6 15.1679 4.2 4.8 14.8 
7 14.9333 3.6 5.4 15.4 
8 15.1878 4.0 4.2 15.4 
9 15.2409 3.8 6.8 16.3 

10 14.9112 3.8 5.8 16.3 
Média 15.0668 3.90 5.44 15.60 
Desv.Padrão 0.1126 0.2309 0.8208 0.9137 
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6.2.2 Experimentos com Tabu Search 

Os parâmetros de implementação em comum em ambos os algoritmos simulated  

annealing e tabu search também foram praticamente mantidos os mesmos. As soluções 

iniciais também foram as mesmas geradas para a base dos gases. Uma mudança ocorreu 

no número máximo de iterações permitidas que agora assume o valor 100 pela 

necessidade de uma quantidade menor de  iterações para convergência. 

 Os experimentos realizados com tabu search foram também divididos em três 

etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

6.2.2.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

Com o algoritmo tabu search foi realizado os mesmos procedimentos feitos com o 

simulated  annealing. Então, inicialmente, também foi realizado o experimento com o 

algoritmo tabu search sem o  refinamento com um algoritmo local. Pode-se observar 

através da tabela 6.35 que a taxa de erro médio de classificação para o conjunto de teste 

é 17.3421. 

Tabela 6. 35 –Base Gases - Tabu Search , Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 17.8071 3.6 7.2 15.5 
2 16.7984 4.1 8.2 17.6 
3 17.9655 4.8 9.6 19.9 
4 16.7735 3.3 6.6 14.8 
5 17.9035 3.3 6.6 14.5 
6 16.6730 3.1 6.2 15.3 
7 17.9076 3.3 6.6 15.3 
8 16.8041 4.0 8.0 16.7 
9 18.0362 4.1 8.2 19.1 

10 16.7518 2.9 5.8 13.0 
Média 17.3421 3.65 7.30 16.17 
Desv.Padrão 0.6170 0.5855 1.1709 2.1480 

 



  

6.2.2.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

A topologia obtida no experimento anterior foi fixada e simulada com o 

algoritmo local backpropagation. Estatisticamente houve uma queda da taxa do erro de 

classificação para o conjunto de teste de 17.3421 para 15.0765, mostrando mais uma 

vez o resultado do refinamento local. A tabela 6.36 apresenta este resultado. 

Tabela 6. 36 – Base Gases - Tabu Search , Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 15.0021 3.6 7.2 15.5 
2 14.9935 4.1 8.2 17.6 
3 15.0321 4.8 9.6 19.9 
4 15.2980 3.3 6.6 14.8 
5 14.6504 3.3 6.6 14.5 
6 14.8134 3.1 6.2 15.3 
7 15.2937 3.3 6.6 15.3 
8 14.9999 4.0 8.0 16.7 
9 15.3859 4.1 8.2 19.1 

10 15.2959 2.9 5.8 13.0 
Média 15.0765 3.65 7.30 16.17 
Desv.Padrão 0.2383 0.5855 1.1709 2.1480 

 

6.2.2.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

O comportamento com o algoritmo busca tabu foi similar ao simulated annealing em 

relação aos resultados obtidos utilizando o mecanismo 1 sem o algoritmo local, seguido 

do algoritmo local e com o mecanismo 2. Os resultados podem ser observados na tabela 

6.37. 

A média da taxa de erro obtida com o mecanismo 2 foi 14.9230 enquanto que o 

erro obtido com o mecanismo 1 mais o algoritmo local foi 15.0765. 
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Tabela 6. 37 – Base Gases - Tabu Search , Mecanismo 2  sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 15.0121 3.8 5.2 14.0 
2 14.8470 4.2 6.0 17.2 
3 14.9113 3.7 5.8 16.7 
4 14.7984 3.7 6.2 16.2 
5 14.9027 4.2 4.6 13.8 
6 14.9006 3.5 4.8 14.1 
7 15.1436 3.6 5.2 14.5 
8 14.6747 3.5 5.4 15.5 
9 15.0221 3.2 5.0 14.1 

10 15.0178 4.1 5.4 15.8 
Média 14.9230 3.75 5.36 15.17 
Desv.Padrão 0.1331 0.3308 0.5147 1.2436 

6.2.3 Experimentos com Metodologia Yamazaki 

Os valores de parâmetros utilizados na metodologia Yamazaki foram os mesmos 

utilizados com os algoritmos simulated annealing e tabu search. O número máximo de 

iterações foi o mesmo do tabu search, possuindo valor 100, uma vez que continua 

gerando 20 soluções novas a cada iteração. O esquema de esfriamento da temperatura é 

o mesmo do simulated annealing. As soluções iniciais também foram mantidas as 

mesmas. 

 Apesar da metodologia Yamazaki incluir o algoritmo local, os experimentos 

foram realizados em três etapas [Lins and Ludermir, 2004]:  

 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

6.2.3.1 Mecanismo 1 sem a presença de um algoritmo local 

É importante ressaltar que nesta fase estamos utilizando a metodologia  Yamazaki sem 

o refinamento local pois o refinamento local faz parte da metodologia Yamazaki. Este 

procedimento está sendo realizado para posterior comparações relacionadas ao uso do 

algoritmo local. 



  

 A tabela 6.38 apresenta os resultados obtidos com o uso da metodologia 

Yamazaki sem o refinamento local. A taxa de erro de classificação do conjunto de teste 

é 16.1826. 

Tabela 6. 38 – Base Gases - Yamazaki , Mecanismo 1 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 16.8216 3.9 7.6 15.8 
2 15.6337 3.8 6.0 15.7 
3 16.7920 3.8 5.4 15.2 
4 15.4928 3.2 5.2 12.3 
5 16.7928 3.7 5.4 11.1 
6 15.6224 4.2 5.6 13.8 
7 16.8148 4.8 5.4 15.5 
8 15.4526 4.6 6.6 18.1 
9 16.8027 4.5 6.6 17.4 

10 15.6004 3.6 5.4 11.6 
Média 16.1826 4.01 5.92 14.63 
Desv.Padrão 0.6582 0.5021 0.7786 2.3779 

 

6.2.3.2 Mecanismo 1 com a presença de um algoritmo local 

A tabela 6.39 apresenta os resultados obtidos com o uso da metodologia Yamazaki após 

o refinamento local. A taxa de erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 

16.1826 para 13.8604. 

Tabela 6. 39 –  Base Gases - Yamazaki , Mecanismo 1 com Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 13.5581 3.9 7.6 15.8 
2 13.6639 3.8 6.0 15.7 
3 13.8817 3.8 5.4 15.2 
4 14.1577 3.2 5.2 12.3 
5 14.4315 3.7 5.4 11.1 
6 13.8299 4.2 5.6 13.8 
7 13.6701 4.8 5.4 15.5 
8 13.5041 4.6 6.6 18.1 
9 13.5560 4.5 6.6 17.4 

10 14.3506 3.6 5.4 11.6 
Média 13.8604 4.01 5.92 14.63 
Desv.Padrão 0.3403 0.5021 0.7786 2.3779 
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6.2.3.3 Mecanismo 2 sem a presença de um algoritmo local 

É importante ressaltar que estamos utilizando a metodologia Yamazaki mudando o 

mecanismo de geração de vizinhança. 

Com mecanismo 1 a taxa de erro obtida foi 16.1826, refinando com o 

backpropagation passou para 13.8604. Utilizando o mecanismo 2 conseguimos obter 

13.6005, sem a utilização do backpropagation, reforçando assim a mesma linha de 

comportamento ocorrida com os outros dois algoritmos. A tabela 6.40 apresenta esse 

resultado. 

Tabela 6. 40 – Base Gases - Yamazaki , Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 13.5334 3.9 4.8 13.1 
2 13.5256 3.8 4.8 15.3 
3 13.5604 2.4 4.4 11.7 
4 13.8003 2.3 5.6 12.1 
5 13.2161 3.4 4.8 12.9 
6 13.3631 2.6 5.6 12.8 
7 13.7964 2.9 5.0 12.4 
8 13.5314 4.1 5.2 15.8 
9 13.8796 3.1 4.8 12.6 

10 13.7984 3.9 4.2 13.3 
Média 13.6005 3.24 4.92 13.20 
Desv.Padrão 0.2150 0.6736 0.4541 1.3318 

 

6.2.4 Teste de Hipóteses – Erro de Classificação do Conjunto de 
Teste 

O teste de hipóteses é realizado para se verificar a relevância estatística dos resultados 

obtidos. 

 As técnicas foram aplicadas para a base de dados dos gases com os dados 

oriundos da mesma inicialização de pesos utilizando um teste de diferença entre médias 

para dados pareados. Foram utilizados teste bilateral e teste unilateral à esquerda. 

Maiores detalhes são descritos no apêndice A desta dissertação. 

Para comparação dos resultados foram aplicados testes t de Student pareado ao 

nível de 5% de significância. A partir da distribuição t de Student, é obtido o valor 
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crítico da variável para 9 graus de liberdade. Esse valor é 2,26 para teste bilateral e        

-1.83 para teste unilateral à esquerda. A esse valor será comparado o valor calculado 

através dos resultados dos experimentos. Este valor calculado é representado, nas 

tabelas a seguir, por Valor (t_obtido). 

Os testes a seguir foram realizados considerando-se o erro de classificação do 

conjunto de teste. 

6.2.4.1 Simulated Annealing 

A tabela 6.41 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo simulated annealing 

e a base dos gases. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 41 –Base Gases - Teste bilateral, Simulated Annealing, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -11.30 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -2.16 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -9.42 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.41 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso do backpropagation e do mecanismo 1 sem 

o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a hipótese nula é 

rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do backpropagation e 

mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o mecanismo 2 sem o 

backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation apresentam desempenhos 

médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 

Na tabela 6.42 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 6. 42– Base Gases - Teste unilateral,  Simulated Annealing, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -11.30 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -9.42 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é constatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada.  

6.2.4.2 Tabu Search 

A tabela 6.43 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo tabu search. As 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 43–Base Gases - Teste bilateral, Tabu Search, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -13.86 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -2.15 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -10.95 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.43 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso posterior do backpropagation e do 

mecanismo 1 sem o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a 

hipóetese nula é rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do 

backpropagation e do mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o 

mecanismo 2 sem o backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation 

apresentam desempenhos médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 

Na tabela 6.44 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 
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 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 44 – Base Gases - Teste unilateral , Tabu Search, Erro  

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -13.86 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -10.95 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é constatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada. 

6.2.4.3 Yamazaki 

A tabela 6.45 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki. As 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 45 –Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki, Erro 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -11.70 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Mec.1 com backp. -1.89 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -9.45 Rejeita HB0B 

 

De acordo com a tabela 6.45 podemos observar que o resultado das diferenças 

entre as médias do mecanismo 2 sem o uso posterior do backpropagation e do 

mecanismo 1 sem o backpropagation são diferentes pois a decisão encontrada é que a 

hipóetese nula é rejeitada. Assim como o resultado entre o mecanismo 1 com o uso do 

backpropagation e do mecanismo 1 sem o backpropagation também são diferentes. Já o 

mecanismo 2 sem o backpropagation e o mecanismo 1 com o backpropagation 

apresentam desempenhos médios iguais pois a hipótese nula é aceita. 
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Na tabela 6.46 é apresentado o resultado do teste unilateral à esquerda para os 

dois casos em que os desempenhos médios são diferentes. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 46 –Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki, Erro  

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp. -11.70 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Mec.1 sem backp. -9.45 Rejeita HB0B 

 

 Dessa forma é contatado estatisticamente que o desempenho médio do 

mecanismo 2 sem o backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 

1 sem o backpropagation e ainda que o desempenho médio do mecanismo 1 com 

backpropagation é melhor que o desempenho médio do mecanismo 1 sem o 

backpropagation pois em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada. 

6.2.4.4 Simulated Annealing, Tabu Search e Yamazaki 

Inicialmente foi comentado o resultado do teste de hipóteses para cada um dos 

algoritmos separadamente. Agora é realizada a comparação dois a dois entre eles. 

Tabu Search X Simulated Annealing 
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.47 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  
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Tabela 6. 47–Base Gases - Teste bilateral, Tabu Search X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Tabu Search Simulated Annealing -2.19 Aceita HB0 B 

Mec.1 com backp. Tabu Search Simulated Annealing -1.79 Aceita HB0 B 

Mec.2 sem backp. Tabu Search Simulated Annealing -2.16 Aceita HB0 B 

 

Para os três casos, os desempenhos foram considerados estatisticamente iguais 

mostrando uma equivalência entre o simulated anneling e o tabu search. 

 Yamazaki X Simulated Annealing 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos yamazaki e 

simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.48 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 48– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -21.57 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Simulated Annealing -16.20 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -18.27 Rejeita HB0B 

 

Para os três casos, os desempenhos foram considerados estatisticamente 

diferentes. Na tabela 6.49 é mostrado o resultado do teste unilateral. As hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 6. 49 – Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki X Simulated Annealing, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -21.57 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Simulated Annealing -16.20 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -18.27 Rejeita HB0B 

 

A hipótese nula é rejeitada em todos os casos mostrando que o desempenho do 

algoritmo yamazaki é melhor do que o desempenho do simulated annealing. 

Yamazaki X Tabu Search 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos yamazaki e 

tabu search para o mecanismo 1 sem backpropagation, mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.50 mostra o resultado do teste bilateral para esses três casos, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 50– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki X Tabu Search, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Tabu Search -33.74 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Tabu Search -8.56 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -20.23 Rejeita HB0B 

 

Para os três casos, os desempenhos foram considerados estatisticamente 

diferentes. Na tabela 6.51 é exibido o resultado do teste unilateral. As hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 6. 51– Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki X Tabu Search, Erro 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp. Yamazaki Tabu Search -33.74 Rejeita HB0B 

Mec.1 com backp. Yamazaki Tabu Search -8.56 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -20.23 Rejeita HB0B 

 

A hipótese nula é rejeitada mostrando que o desempenho do algoritmo yamazaki 

é melhor do que o desempenho do tabu search para o mecanismo 1 sem 

backpropagation, mecanismo 1 com backpropagation e também para o mecanismo 2 

sem backpropagation. 

6.2.5 Teste de Hipóteses – Quantidade de Conexões 

Os testes a seguir foram realizados considerando-se a quantidade de conexões presentes 

na topologia final obtida. Como foi visto, o mecanismo 1 sem backpropagation e o 

mecanismo 1 com backpropagation apresentam a mesmo valor na quantidade de 

conexões uma vez que a topologia não muda, desta forma serão considerados em 

conjunto. 

Para comparar os resultados também foram aplicados testes t de Student pareado 

ao nível de 5% de significância com 9 graus de liberdade.  

6.2.5.1 Simulated Annealing 

A tabela 6.52 mostra o resultado do teste bilateral para o simulated annealing, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 52– Base Gases - Teste bilateral, Simulated Annealing, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-2.20 Aceita HB0 B 
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Uma vez que a hipótese nula é aceita, o desempenho médio dos modelos são 

considerados iguais em relação à quantidade de conexões. 

6.2.5.2 Tabu Search 

A tabela 6.53 mostra o resultado do teste bilateral para o tabu search, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 53– Base Gases - Teste bilateral, Tabu Search, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-1.46 Aceita HB0 B 

 

Uma vez que a hipótese nula é aceita, o desempenho médio dos modelos são 

considerados iguais em relação à quantidade de conexões. 

6.2.5.3 Yamazaki 

A tabela 6.54 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki, as 

hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 54– Base Gases -Teste bilateral, Yamazaki, Conexão 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.2 sem backp. Mec.1 sem backp / 
  Mec.1 com backp 

 

-2,06 Aceita HB0 B 

 

Uma vez que a hipótese nula é aceita, o desempenho médio dos modelos são 

considerados iguais em relação à quantidade de conexões.  
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6.2.5.4 Simulated Annealing, Tabu Search e Yamazaki 

Foi comentado o resultado do teste de hipótese para cada um dos algoritmos 

separadamente. Agora é realizada a comparação dois a dois entre eles em relação a 

quantidade de conexões. 

Tabu Search X Simulated Annealing 

O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e simulated annealing para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.55 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 55– Base Gases - Teste bilateral, Tabu Search X Simulated Annealing,  Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Tabu Search Simulated Annealing -0.85 Aceita HB0 B 

Mec.2 sem backp. Tabu Search Simulated Annealing -1.04 Aceita HB0 B 

 

Estatisticamente, nos dois casos, o desempenho médio para a quantidade de 

conexões entre o simulated annealing e o tabu search são iguais.  

Simulated Annealing X Yamazaki  
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos simulated 

annealing e yamazaki para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.56 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  
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Tabela 6. 56–Base Gases -Teste bilateral, Simulated Annealing X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki Simulated Annealing -2.44 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -4.24 Rejeita HB0B 

 

Como a hipótese nula foi rejeitada, o desempenho médio dos métodos são 

considerados diferentes. A tabela 6.57 mostra o resultado do teste unilateral à esquerda. 

As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 57– Base Gases -Teste unilateral, Simulated Annealing X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki  Simulated Annealing -2.44 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Simulated Annealing -4.24 Rejeita HB0B 

 

Em ambos os casos o melhor desempenho médio foi apresentado pelo algoritmo 

yamazaki, conseguindo este atingir uma rede de menor complexidade. 

Tabu Search X Yamazaki 
O estudo é realizado baseado na comparação do desempenho dos algoritmos tabu search 

e yamazaki para o mecanismo 1 sem backpropagation / mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation. 

A tabela 6.58 mostra o resultado do teste bilateral para esses casos, as hipóteses 

utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 6. 58–Base Gases -Teste bilateral, Tabu Search  X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki  Tabu Search -2.67 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -3.99 Rejeita HB0B 
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 Como a hipótese nula foi rejeitada, o desempenho médio dos métodos são 

considerados diferentes. A tabela 6.59 mostra o resultado do teste unilateral à esquerda. 

As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 6. 59–Base Gases- Teste unilateral, Tabu Search  X Yamazaki, Conexão 

Experimento Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Mec.1 sem backp./ 
  Mec.1 com backp 

Yamazaki Tabu Search -2.67 Rejeita HB0B 

Mec.2 sem backp. Yamazaki Tabu Search -3.99 Rejeita HB0B 

 

Em ambos os casos o melhor desempenho foi apresentado pelo algoritmo 

yamazaki, conseguindo este atingir novamente uma rede de menor complexidade. 

6.2.6 Tempo de Execução 

A tabela 6.60 mostra o valor total do tempo de execução para cada um dos experimentos 

realizados com a base dos gases. Todos os experimentos foram realizados em uma 

mesma configuração de máquina para tornar-se possível a comparação da velocidade de 

processamento. 

Tabela 6. 60– Base Gases -  Tempo de Execução, Mecanismo 1 sem Backpropagation, Mecanismo 1 
com Backpropagation, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 

Experimento Simulated 
Annealing 

Tabu Search Yamazaki 

Mec.1 sem backp. 
 

98 minutos 102 minutos 127 minutos 

Backp.no mec. 1 
 

101 minutos 103 minutos 102 minutos 

Total para mec. 1 199  minutos 205 minutos 229 minutos 

Mec.2 sem backp. 101 minutos 106 minutos 129 minutos 

Decremento tempo 49.25% 48.29% 43.66% 

 

Observa-se que o mecanismo 2 sem backpropagation apresentou um menor 

tempo de execução do que o tempo total utilizado pelo mecanismo 1 (composto pela 

técnica global mais o refinamento local). O decremento do tempo teve uma média de 



  

47.07%, tendo obtido uma queda de 49.25% de tempo no simulated annealing, 48.29% 

no tabu search e 43.66% no algoritmo yamazaki.  

6.3 Conclusão 

Este capítulo apresentou os resultados dos experimentos realizados com os algoritmos 

simulated annealing, tabu search e yamazaki inicialmente com a base dos vinhos e em 

seguida com a base dos gases. O objetivo de tais experimentos foi fazer uma 

comparação entre os resultados obtidos com o mecanismo de geração de vizinhança 

utilizado por Yamazaki [Yamazaki, 2004] e o mecanismo de geração de vizinhança 

proposto nesta dissertação, assim os mesmos experimentos foram realizados para cada 

um dos três algoritmos citados acima, levando em consideração o uso de um 

refinamento local posterior. Uma análise entre o desempenho dos algoritmos simulated 

annealing, tabu search e yamazaki também foi realizada. A comparação foi feita 

baseada em testes t de Student pareado ao nível de 5% de significância, no erro de 

classificação do conjunto de teste com nove graus de liberdade. 

 Considerando o erro de classificação do conjunto de teste, foi observada a 

mesma linha de comportamento ocorrida com cada um dos três algoritmos, ou seja, os 

desempenhos médios utilizando o mecanismo 2 sem backpropagation foram 

estatisticamente melhores do que utilizando o mecanismo 1 sem backpropagation para 

ambas as bases. Isto mostra a influência e o resultado positivo do mecanismo de geração 

de vizinhança proposto. O mecanismo 2 sem backpropagation apresentou um erro de 

classificação no conjunto de teste numericamente menor que o mecanismo 1 com 

backpropagation (Metodologia Yamazaki [Yamazaki, 2004]). Para o simulated 

annealing, base dos vinhos,  a taxa do erro diminuiu de 1.6629 para 1.3355, no tabu 

search de 1.5022 para 1.0541 e no algoritmo yamazaki de 0.3689 para 0.3413. Uma 

linha de comportamento semelhante ocorreu na  base dos gases, para o simulated 

annealing a taxa do erro diminuiu de 15.2533 para 15.0668, no tabu search de 15.0765 

para 14.9230 e no algoritmo yamazaki de 13.8604 para 13.6005. Apesar dos valores 

terem melhorado numericamente, do ponto de vista estatístico, usando testes t de 

Student com um nível de confiança de 95% eles são considerados equivalentes. Foi 

concluído também que no geral é mais vantajosa a utilização do mecanismo 2 sem 
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backpropagation do que o mecanismo 1 com backpropagation pois o tempo de execução 

foi reduzido em média 46.37% e 47.07% respectivamente para a base dos vinho e a base 

dos gases. 

 Para as duas bases utilizadas, no que diz respeito à comparação dos algoritmos 

simulated annealing e tabu search foi observado que tanto para o mecanismo 1 sem 

backpropagation, mecanismo 1 com backpropagation e mecanismo 2 sem 

backpropagation os desempenhos médios foram considerados estatisticamente iguais. 

Entre o algoritmo yamazaki e o simulated annealing, o primeiro apresentou um melhor 

desempenho médio que o segundo. Finalmente entre o algoritmo yamazaki e o tabu 

search, o primeiro também apresentou um melhor desempenho que o segundo com 

exceção da simulação na etapa do mecanismo 2 sem backpropagation, na base dos 

gases, no qual foram considerados iguais. 

Em geral, os valores de desvio-padrão foram baixos indicando homogeneidade 

nos resultados ao longo das diferentes inicializações de pesos. 

Em relação a quantidade de conexões foi constatado que o algoritmo yamazaki 

obteve uma quantidade de conexões menor que a de simulated anneling e tabu search 

para todos os casos estudados. Também para a quantidade de conexões, comparando o 

mecanismo 2 com o mecanismo 1, não houve diferença significativa, em quase todos os 

casos os desempenhos foram estatisticamente equivalentes. 

Não foi adotado o mecanismo 2 com backpropagation devido à relevância do 

tempo demandado pelo refinamento local e também por não ocorrer melhora 

significativa no resultado. 

 Portanto, diante dos resultados apresentados, o novo mecanismo de geração de 

vizinhança foi adicionado ao algoritmo proposto nesta dissertação.  

 No próximo capítulo serão mostrados os experimentos variando o esquema de 

esfriamento e a função de custo. 
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7 
Experimentos – Esquema de 
Esfriamento e Função de Custo 

7.1 Introdução  

De acordo com os resultados do capítulo anterior observou-se que o método de melhor 

desempenho foi o mecanismo 2 sem o backpropagation. Os experimentos anteriores 

tinham sido realizados com o esquema de esfriamento geométrico. 

Um dos objetivos deste capítulo é fazer uso do esquema de esfriamento proposto 

por Lundy e Mess [Lundy and Mess, 1986]. Assim é tomado como base o mecanismo 2 

sem backpropagation e a partir dele são realizados experimentos com o esquema de 

Lundy e Mess. 

Outro objetivo é analisar o impacto dos fatores erro de classificação do conjunto 

de teste e porcentagem de conexões utilizadas pela rede no resultado da função de custo. 

Para essas comparações é tomado como base novamente o mecanismo 2 sem 

backpropagation com o esquema de esfriamento geométrico. 

Da mesma forma padronizada no capítulo 6, será utilizada inicialmente a base 

dos vinhos e posteriormente a base dos gases. 
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7.2 Base dos Vinhos 

7.2.1 Esquema de Esfriamento - Experimentos Yamazaki com 
mecanismo 2 sem backpropagation  

Os valores de parâmetros utilizados nesses experimentos foram os mesmos utilizados 

(base dos vinhos) nos experimentos do capítulo anterior para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation. O esquema de esfriamento foi alterado passando a 

ser utilizado o esquema de esfriamento proposto por  Lundy e Mess [Lundy and Mess, 

1986]. Como foi visto, este esquema realiza apenas uma iteração para cada temperatura, 

mas reduz esta temperatura de forma bastante amena. 

As soluções iniciais também foram mantidas as mesmas, geradas de acordo com 

a base dos vinhos, para efeito de comparação dos resultados com o esquema de 

esfriamento geométrico. 

 Em todas etapas foi utilizado o mecanismo 2 sem o uso do backpropagation 

(apesar da metodologia yamazaki incluir o algoritmo de refinamento local) pois esta 

configuração foi a que obteve melhores resultados . 

 No esquema de esfriamento de Lundy e Mess tem-se um parâmetro β  a ser 

definido. Este parâmetro deve ter um valor entre 0 e 1, sendo indicado um valor próximo 

a 0. Os valores de β  foram escolhidos experimentalmente e são: 

 β  =  0.01  

 β  =  0.001  

7.2.1.1 Beta 0.01 

A tabela 7.1 apresenta os resultados obtidos com o uso mecanismo 2 sem a presença do 

backpropagation e com o parâmetro β  =  0.01.  
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Tabela 7. 1–Base Vinhos -Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Beta 0.01 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 0.2667 3.8 2.7 9.2 
2 0.0815 4.2 2.7 8.5 
3 0.0593 4.4 2.5 9.2 
4 0.0444 3.5 3.2 9.5 
5 0.1482 4.2 2.5 8.9 
6 0.1852 4.3 2.7 9.1 
7 0.1704 4 2.6 9.3 
8 0.0889 4.3 2.8 9.1 
9 0.0889 4.4 2.7 9.4 

10 0.0148 4.1 2.9 9.2 
Média 0.1148 4.12 2.73 9.14 
Desv. Padrão 0.0765 0.286 0.206 0.279 

 

A média do erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 0.3413 

(mecanismo 2 sem backpropagation, esquema de esfriamento geométrico) para 0.1148.  

7.2.1.2 Beta 0.001 

Agora será utilizado o valor de β  =  0.001. A tabela 7.2 apresenta os resultados para o 

mecanismo 2 sem a presença do backpropagation.  

Tabela 7. 2– Base Vinhos - Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Beta 0.001 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif, Conj,  

Teste 

Quantid, Nós 
Entradas 

Quantid,  Nós 
Escondidos 

Quantid, 
Conexões 

1 0.1259 3.6 2.6 8.9 
2 0.0370 4 2.5 8.3 
3 0.0296 4.5 2.5 9.3 
4 0.0741 3.4 3.2 9.5 
5 0.0000 4.2 2.4 8.7 
6 0.0074 4.1 2.6 8.9 
7 0.0444 4 2.5 9.2 
8 0.0370 3.09 2.7 9.2 
9 0.1630 4.2 2.5 9.4 

10 0.0593 4 2.6 9.1 
Média 0.0578 3.90 2.61 9.05 
Desv. Padrão 0.0513 0.422 0.223 0.359 
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A média do erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 0.3413 

(mecanismo 2 sem backpropagation, esquema de esfriamento geométrico) para 0.0578. 

Diminuiu também em relação ao experimento anterior com β  =  0.01 no qual o erro foi 

0.1148. A média da quantidade de conexões é 9.05. 

7.2.2 Função de Custo - Experimentos Yamazaki com mecanismo 
2 sem backpropagation  

Ainda para o algoritmo yamazaki com mecanismo 2 e sem backpropagation, agora será 

analisada a função de custo. Todos os outros experimentos realizados até agora com a 

base dos vinhos tiveram os pesos iguais para o erro de classificação do conjunto de 

treinamento e para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede, ou seja, 0.5 e 0.5 

respectivamente. Com exceção destes parâmetros pertencentes a função de custo, os 

outros valores de parâmetros utilizados nesses experimentos foram os mesmos usados 

nos experimentos do capítulo anterior para o algoritmo yamazaki com mecanismo 2 e 

sem backpropagation e  base de dados dos vinhos. As soluções iniciais também foram 

mantidas as mesmas. 

 Na função de custo temos dois parâmetros a serem definidos. Assim, os 

experimentos foram realizados em duas etapas: 

 Peso para o erro de classificação do conjunto de treinamento = 0.25 e 

peso para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede = 0.75 

 Peso para o erro de classificação do conjunto de treinamento = 0.75 e 

peso para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede = 0.25 

7.2.2.1 Erro = 0.25 e Conexões = 0.75 

A tabela 7.3 apresenta os resultados obtidos com o uso mecanismo 2 sem a presença do 

backpropagation e com pesos 0.25 e 0.75 respectivamente para o erro de classificação 

do conjunto de treinamento e a porcentagem de conexões. 



  

Tabela 7. 3– Base Vinhos -Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro 0.25 e Conexão 
0.75 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif, Conj,  

Teste 

Quantid, Nós 
Entradas 

Quantid,  Nós 
Escondidos 

Quantid, 
Conexões 

1 6.4519 2.9 2.6 6.7 
2 8.5778 3.2 2.3 6.3 
3 2.8963 3.4 2.6 7 
4 12.1852 3.2 2.6 7.3 
5 24.3704 2.8 1.8 5.8 
6 20.5926 2.5 2.1 5.2 
7 2.2074 2.8 2.5 6.8 
8 22.4074 2.5 1.8 5.1 
9 20.5704 2.5 2 5.1 

10 1.3037 3.2 2.4 6.9 
Média 12.1563 2.9 2.27 6.22 
Desv. Padrão 9.0927 0.3366 0.3233 0.8522 

 

Diminuindo a influência do erro e aumentando a influência da quantidade de 

conexões na representação do custo de cada solução podemos observar que a média do 

erro aumentou de 0.3413 para 12.1563 e a média das conexões diminui de 9.13 para 

6.22.  

7.2.2.2 Erro = 0.75 e Conexões = 0.25 

Agora os valores dos pesos são invertidos e será. 0.75 e 0.25 respectivamente para o 

erro de classificação do conjunto de treinamento e a porcentagem de conexões. A tabela 

7.4 apresenta os resultados. 
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Tabela 7. 4– Base Vinhos -Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro 0.75 e Conexão 
0.25 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif, Conj,  

Teste 

Quantid, Nós 
Entradas 

Quantid,  Nós 
Escondidos 

Quantid, 
Conexões 

1 0.0963 3.7 2.4 13.7 
2 0.0988 3.8 2.3 12.6 
3 0.0988 3.6 2.1 12.1 
4 0.0988 3.6 2.1 11.6 
5 0.0988 3.7 2.4 12.6 
6 0.0988 3.7 2.3 12.9 
7 0.0988 3.6 2.4 12.4 
8 0.0988 3.6 2.3 11.9 
9 0.5111 3.5 2.2 12.5 

10 0.0988 3.8 2.3 13.9 
Média 0.1398 3.64 2.28 12.63 
Desv. Padrão 0.1305 0.0874 0.1072 0.7092 

Aumentando a influência do erro e diminuindo a influência da quantidade de 

conexões na representação do custo de cada solução podemos observar que a média da 

taxa de erro diminuiu de 0.3413 para 0.1398 e a média das conexões aumentou de 9.13 

para 12.63.  

7.2.3 Teste de Hipóteses – Erro de Classificação do Conjunto de 
Teste 

Mais uma vez foram aplicados testes t de Student pareado ao nível de 5% de 

significância. A partir da distribuição t de Student, é obtido o valor crítico da variável 

para 9 graus de liberdade, neste caso 2,26 para o teste bilateral e -1,83 para o teste 

unilateral à esquerda. O valor calculado através dos resultados dos experimentos é 

representado nas tabelas a seguir por Valor (t_obtido).  Foi realizado teste bilateral e 

unilateral à esquerda. 

Os testes realizados a seguir consideram a taxa de erro de classificação do 

conjunto de teste para as alterações do esquema de esfriamento e em seguida da 

quantidade de conexões. 
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7.2.3.1 Esquema de Esfriamento - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.5 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas ao 

esquema de esfriamento. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 5– Base Vinhos - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.01 
 

Esq. esf. geométrico -4.2140 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -5.5357 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

β  =  0.01 
 

-2.0369 Aceita HB0 B 

 

Como se pode observar, para os valores β  =  0.001 e β  =  0.01 a hipótese nula 

foi aceita mostrando estatisticamente que o desempenho médio é considerado igual para 

os dois valores de β . Tanto os experimentos com β  = 0.001 e β  =  0.01 apresentaram 

desempenho médio estatisticamente diferentes em relação ao experimento realizado 

com o esquema geométrico. 

Na tabela 7.6 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 7. 6– Base Vinhos -Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.01 
 

Esq. esf. geométrico -4.140 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -5.357 Rejeita HB0B 
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Em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada, portanto o experimento com   

β  =  0.01 apresenta um melhor desempenho médio que o experimento com o esquema 

de esfriamento geométrico. Da mesma forma acontece com o valor β  =  0.001.  

7.2.3.2 Função de Custo - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.7 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas à 

função de custo. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 7– Base Vinhos - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.5 / 
 Con=0.5 

 Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-4.0829 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

-2.7685 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 / 
Côn=0.25 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-4.1984 Rejeita HB0B 

 

Como se pode observar, para todos os casos a hipótese nula foi rejeitada 

mostrando estatisticamente que o desempenho médio entre os modelos são considerados 

diferentes. 

Na tabela 7.8 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  



  

 -93-

 

Tabela 7. 8– Base Vinhos- Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.5 / 
 Con=0.5 

 Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-4.0829 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

-2.7685 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-4.1984 Rejeita HB0B 

 

Em todos os casos a hipótese nula foi rejeitada. O desempenho médio para 

Erro=0.75 / Con=0.25 (maior prioridade para o erro) foi melhor do que os outros dois 

casos. A situação Erro=0.5 / Con=0.5 apresentou um melhor desempenho do que 

Erro=0.25 / Con=0.75 (menor prioridade para o erro). 

7.2.4 Teste de Hipóteses – Quantidade de Conexões 

Os testes realizados a seguir foram realizados considerando-se a quantidade de 

conexões presentes na topologia final obtida para as alterações de esquema de 

esfriamento e em seguida de quantidade de conexões. Para comparar os resultados 

também foram aplicados testes t de Student pareado ao nível de 5% de significância 

com 9 graus de liberdade.  

7.2.4.1 Esquema de Esfriamento - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.9 apresenta o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki .com 

mecanismo 2 sem backpropagation. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  
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Tabela 7. 9– Base Vinhos - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -2.2283 Aceita HB0 B 

Esq, esf, geométrico β  =  0.01 
 

-0.2182 Aceita HB0 B 

β  =  0.001 
 

β  =  0.01 
 

-2.0769 Aceita HB0 B 

 

Em todos os casos a hipótese nula foi aceita portanto os desempenhos médios 

são considerados estatisticamente iguais. 

7.2.4.2 Função de Custo - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.10 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas à 

função de custo. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 10– Base Vinhos- Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.25 / 
 Con=0.75 

 Erro=0.5 / 
Con=0.5 

-9.8040 Rejeita HB0B 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

-11.9871 Rejeita HB0B 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

-18.7552 Rejeita HB0B 

 

Como se pode observar, para todos os casos a hipótese nula foi rejeita mostrando 

estatisticamente que os desempenhos médios são considerados diferentes. 

Na tabela 7.11 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 



  

 -95-

 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 7. 11–Base Vinhos -Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.25 / 
 Con=0.75 

 Erro=0.5 / 
Con=0.5 

-9.8040 Rejeita HB0B 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

-11.9871 Rejeita HB0B 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

-18.7552 Rejeita HB0B 

 

Em todos casos a hipótese nula foi rejeitada, portanto o desempenho médio para 

Erro=0.25 / Con=0.75 (maior prioridade para a conexão) foi melhor do que os outros 

dois casos. A situação Erro=0.5 / Con=0.5 apresentou um desempenho melhor do que 

Erro=0.75 / Con=0.25 (menor prioridade para a conexão). 

7.2.5 Tempo de Execução 

A tabela 7.12 mostra o tempo total de execução para cada um dos experimentos 

realizados com a base dos vinhos, assim como o incremento ou decremento de tempo 

em relação ao mecanismo 2 sem backpropagation (Esq. esf. geométrico e 

Erro=0.5/Con=0.5). Todos os experimentos foram realizados em uma mesma 

configuração de máquina para tornar-se possível a comparação da velocidade de 

processamento. 

Tabela 7. 12– Base Vinhos -Tempo de Execução, Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Experimento Yamazaki 
Mec. 2 sem backpropagation 

Decremento/Incremento 
Mec. 2 sem backpropagation 

β  = 0.01 130 minutos +1.56% 

β  =  0.001 127 minutos -0.78% 

Esq. esf. geométrico 
Erro=0.5/Con=0.5 

128 minutos Caso referência 

Erro=0.25/ 
 Con=0.75 

126 minutos -1.56% 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

132 minutos +3.12% 
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Observa-se que não ocorreram mudanças significativas no tempo de execução 

tanto relacionado aos diferentes valores de β quanto aos diferentes valores dos pesos na 

função de custo. Todos os tempos ficaram muito próximos ao tempo de execução do 

mecanismo 2 sem backpropagation (Esq. esf. geométrico e Erro=0.5/Con=0.5) que foi 

128 minutos.  

7.3 Base dos Gases 

7.3.1 Esquema de Esfriamento - Experimentos Yamazaki com 
mecanismo 2 sem backpropagation  

Os valores de parâmetros utilizados nesses experimentos foram os mesmos utilizados 

nos experimentos do capítulo anterior (base gases) para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation. O esquema de esfriamento foi alterado passando a 

ser utilizado o esquema de esfriamento proposto por  Lundy e Mess [Lundy and Mess, 

1986].  

As soluções iniciais, correspondentes a base dos gases,  também foram mantidas 

as mesmas para efeito de comparação dos resultados com o esquema de esfriamento 

geométrico. 

 Os valores de β  são os mesmos utilizados com a base dos vinhos: 

 β  =  0.01  

 β  =  0.001  

7.3.1.1 Beta 0.01 

A tabela 7.13 apresenta os resultados obtidos com o uso mecanismo 2 sem a presença 

do backpropagation e com o parâmetro β  =  0.01.  
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Tabela 7. 13 - Base Gases - Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Beta 0.01 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 12.5047 3.2 4.9 13.7 
2 12.5330 3.3 4.9 12.5 
3 12.6160 3.3 4.9 13.7 
4 12.4783 3.2 4.5 11.6 
5 12.5500 3.2 5.0 13.4 
6 12.5971 3.2 4.7 13.0 
7 12.5028 3.3 4.8 12.7 
8 12.4821 3.1 4.8 12.5 
9 12.4444 3.2 4.8 13.1 

10 12.5424 3.3 4.9 13.7 
Média 12.5251 3.23 4.83 12.99 
Desv. Padrão 0.0536 0.0751 0.1461 0.6814 

A média do erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 13.6005 

(mecanismo 2 sem backpropagation, esquema de esfriamento geométrico) para 12.5251. 

A média da quantidade de conexões variou de 13.20 (mecanismo 2 sem 

backpropagation, esquema de esfriamento geométrico) para 12.99.  

7.3.1.2 Beta 0.001 

Agora será utilizado o valor de β  =  0.001. A tabela 7.14 apresenta os resultados para o 

mecanismo 2 sem a presença do backpropagation.  

Tabela 7. 14– Base Gases -Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Beta 0.001 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 12.3633 3.2 4.8 12.8 
2 12.4066 3.2 4.8 12.3 
3 12.3708 3.3 4.6 13.2 
4 12.5575 3.2 4.6 13.4 
5 12.5311 3.3 4.8 13.4 
6 12.4104 3.0 4.6 11.3 
7 12.6103 3.2 4.8 12.8 
8 12.5066 3.0 4.8 12.2 
9 12.4010 3.3 4.6 13.5 

10 12.4538 3.2 4.6 13.9 
Média 12.4611 3.18 4.70 12.88 
Desv.Padrão 0.0853 0.1049 0.0627 0.7840 
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A média do erro de classificação do conjunto de teste diminuiu de 13.6005 

(mecanismo 2 sem backpropagation, esquema de esfriamento geométrico) para 12.4611. 

Diminuiu também em relação ao experimento anterior com β  =  0.01 no qual o erro foi 

12.5251. A média da quantidade de conexões é 12.88. 

7.3.2 Função de Custo - Experimentos Yamazaki com mecanismo 
2 sem backpropagation  

Ainda para o algoritmo yamazaki com mecanismo 2 e sem backpropagation, agora será 

analisada a função de custo. Todos os outros experimentos realizados até agora com a 

base dos gases tiveram os pesos iguais para o erro de classificação do conjunto de 

treinamento e para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede, ou seja, 0.5 e 0.5 

respectivamente. Com exceção destes parâmetros pertencentes a função de custo, os 

outros valores de parâmetros utilizados nesses experimentos foram os mesmos usados 

nos experimentos do capítulo anterior para o algoritmo yamazaki com mecanismo 2 e 

sem backpropagation e base de dados dos gases. As soluções iniciais também foram 

mantidas as mesmas. 

 Na função de custo temos dois parâmetros a serem definidos. Assim, os 

experimentos foram realizados em duas etapas: 

 Peso para o erro de classificação do conjunto de treinamento = 0.25 e 

peso para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede = 0.75 

 Peso para o erro de classificação do conjunto de treinamento = 0.75 e 

peso para a porcentagem de conexões utilizadas pela rede = 0.25 

7.3.2.1 Erro = 0.25 e Conexões = 0.75 

A tabela 7.15 apresenta os resultados obtidos com o uso do mecanismo 2 sem a 

presença do backpropagation e com pesos 0.25 e 0.75 respectivamente para o erro de 

classificação do conjunto de treinamento e a porcentagem de conexões. 



  

 

Tabela 7. 15– Base Gases - Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro 0.25 e Conexão 
0.75 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 24.8511 3.7 3.3 11.4 
2 23.2266 2.9 4.2 10.4 
3 24.5477 3.3 4.2 10.7 
4 23.5064 3.0 3.7 10.1 
5 25.7392 3.4 3.9 10.6 
6 23.2266 3.0 4.4 11.0 
7 25.5346 3.0 4.4 10.7 
8 23.1060 2.8 4.1 9.8 
9 24.7017 3.2 4.2 11.0 

10 23.3151 2.9 4.3 10.6 
Média 24.1755 3.13 4.07 10.62 
Desv.Padrão 1.0164 0.2752 0.3457 0.4566 

 

Diminuindo a influência do erro e aumentando a influência da quantidade de 

conexões na representação do custo de cada solução podemos observar que a média do 

erro aumentou de 13.6005 para 24.1755 e a média das conexões diminui de 13.20 para 

10.62.  

7.3.2.2 Erro = 0.75 e Conexões = 0.25 

Agora os valores dos pesos são invertidos e será. 0.75 e 0.25 respectivamente para o 

erro de classificação do conjunto de treinamento e a porcentagem de conexões. A tabela 

7.16 apresenta os resultados. 
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Tabela 7. 16–Base Gases - Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro 0.75 e Conexão 
0.25 

Inicialização de 
Pesos 

Taxa Erro 
Classif. Conj.  

Teste 

Quantid. Nós 
Entradas 

Quantid.  Nós 
Escondidos 

Quantid. 
Conexões 

1 5.5049 4.7 3.4 16.4 
2 6.7119 4.9 3.7 15.5 
3 5.4307 5.7 3.2 18.7 
4 6.6404 4.8 3.7 16.3 
5 5.5102 4.8 3.1 15.0 
6 6.6537 5.3 3.8 16.9 
7 5.3248 5.7 3.3 18.2 
8 6.6837 5.0 3.0 15.6 
9 5.3804 5.0 3.8 18.2 

10 6.6625 4.9 3.5 16.4 
Média 6.0503 5.08 3.45 16.70 
Desv.Padrão 0.6561 0.3645 0.2953 1.2629 

 

Aumentando a influência do erro e diminuindo a influência da quantidade de 

conexões na representação do custo de cada solução podemos observar que a média da 

taxa de erro diminuiu de 13.6005 para 6.0503 e a média das conexões aumentou de 

13.20 para 16.70.  

7.3.3 Teste de Hipóteses – Erro de Classificação do Conjunto de 
Teste 

Mais uma vez foram aplicados testes t de Student pareado ao nível de 5% de 

significância. A partir da distribuição t de Student, é obtido o valor crítico da variável 

para 9 graus de liberdade, neste caso 2,26 para o teste bilateral e -1,83 para o teste 

unilateral à esquerda. O valor calculado através dos resultados dos experimentos é 

representado nas tabelas a seguir por Valor (t_obtido).  Foi realizado teste bilateral e 

unilateral à esquerda. 

Os testes realizados a seguir consideram a taxa de erro de classificação do 

conjunto de teste para as alterações do esquema de esfriamento e em seguida da 

quantidade de conexões. 
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7.3.3.1 Esquema de Esfriamento - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.17 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas ao 

esquema de esfriamento. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 17– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.01 
 

Esq. esf. geométrico -13.6255 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -16.5137 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

β  =  0.01 
 

-1.7612 Aceita HB0 B 

 

Como se pode observar, para os valores β  =  0.001 e β  =  0.01 a hipótese nula 

foi aceita mostrando estatisticamente que o desempenho médio é considerado igual para 

os dois valores de β . Tanto os experimentos com β  = 0.001 e β  =  0.01 apresentaram 

desempenho médio estatisticamente diferentes em relação ao experimento realizado 

com o esquema geométrico. 

Na tabela 7.18 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 7. 18– Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.01 
 

Esq. esf. geométrico -13.6255 Rejeita HB0B 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -16.5137 Rejeita HB0B 
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Em ambos os casos a hipótese nula foi rejeitada, portanto o experimento com   

β  =  0.01 apresenta um melhor desempenho médio que o experimento com o esquema 

de esfriamento geométrico. Da mesma forma acontece com o valor β  =  0.001.  

7.3.3.2 Função de Custo - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.19 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas à 

função de custo. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 19– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.5 / 
 Con=0.5 

 Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-31.6036 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

-34.1260 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-34.8568 Rejeita HB0B 

 

Como se pode observar, para todos os casos a hipótese nula foi rejeitada 

mostrando estatisticamente que o desempenho médio entre os modelos são considerados 

diferentes. 

Na tabela 7.20 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  
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Tabela 7. 20– Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, Erro, 
Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.5 / 
 Con=0.5 

 Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-31.6036 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

-34.1260 Rejeita HB0B 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

-34.8568 Rejeita HB0B 

 

Em todos os casos a hipótese nula foi rejeitada. O desempenho médio para 

Erro=0.75 / Con=0.25 (maior prioridade para o erro) foi melhor do que os outros dois 

casos. A situação Erro=0.5 / Con=0.5 apresentou um melhor desempenho do que 

Erro=0.25 / Con=0.75 (menor prioridade para o erro). 

7.3.4 Teste de Hipóteses – Quantidade de Conexões 

Os testes realizados a seguir foram realizados considerando-se a quantidade de 

conexões presentes na topologia final obtida para as alterações de esquema de 

esfriamento e em seguida de quantidade de conexões. Para comparar os resultados 

também foram aplicados testes t de Student pareado ao nível de 5% de significância 

com 9 graus de liberdade.  

7.3.4.1 Esquema de Esfriamento - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.21 apresenta o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 sem backpropagation. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  
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Tabela 7. 21– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Esfriamento 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

β  =  0.001 
 

Esq. esf. geométrico -0.5751 Aceita HB0 B 

Esq. esf. geométrico β  =  0.01 
 

-0.4112 Aceita HB0 B 

β  =  0.001 
 

β  =  0.01 
 

-0.3971 Aceita HB0 B 

 

Em todos os casos a hipótese nula foi aceita portanto os desempenhos médios 

são considerados estatisticamente iguais. 

7.3.4.2 Função de Custo - Yamazaki com mecanismo 2 sem 

backpropagation 

A tabela 7.22 mostra o resultado do teste bilateral para o algoritmo yamazaki com 

mecanismo 2 e sem backpropagation levando em consideração mudanças relativas à 

função de custo. As hipóteses utilizadas são: 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Tabela 7. 22– Base Gases - Teste bilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.25 / 
 Con=0.75 

 Erro=0.5 / 
Con=0.5 

-5.0803 Rejeita HB0B 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

-4.7290 Rejeita HB0B 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

-16.8141 Rejeita HB0B 

 

Como se pode observar, para todos os casos a hipótese nula foi rejeita mostrando 

estatisticamente que os desempenhos médios são considerados diferentes. 

Na tabela 7.23 é apresentado o resultado do teste unilateral para os dois casos em 

que os desempenhos são diferentes no teste bilateral. As hipóteses utilizadas são: 
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 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Tabela 7. 23– Base Gases - Teste unilateral, Yamazaki, Mecanismo 2 sem Backpropagation, 
Conexão, Custo 

Modelo (µB1B) Modelo (µB2B) Valor (t_obtido) Decisão 

Erro=0.25 / 
 Con=0.75 

 Erro=0.5 / 
Con=0.5 

-5.0803 Rejeita HB0B 

Erro=0.5 /  
Con=0.5 

Erro=0.75 /  
Con=0.25 

-4.7290 Rejeita HB0B 

Erro=0.25 / 
Con=0.75 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

-16.8141 Rejeita HB0B 

 

Em todos casos a hipótese nula foi rejeitada, portanto o desempenho médio para 

Erro=0.25 / Con=0.75 (maior prioridade para a conexão) foi melhor do que os outros 

dois casos. A situação Erro=0.5 / Con=0.5 apresentou um desempenho melhor do que 

Erro=0.75 / Con=0.25 (menor prioridade para a conexão). 

7.3.5 Tempo de Execução 

A tabela 7.24 mostra o tempo total de execução para cada um dos experimentos 

realizados com a base dos gases assim como o incremento ou decremento de tempo em 

relação ao mecanismo 2 sem backpropagation (Esq. esf. geométrico e 

Erro=0.5/Con=0.5). Todos os experimentos foram realizados em uma mesma 

configuração de máquina para tornar-se possível a comparação da velocidade de 

processamento. 

Tabela 7. 24– Base Gases - Tempo de Execução, Mecanismo 2 sem Backpropagation 

Experimento Yamazaki 
Mec. 2 sem backpropagation 

Decremento/Incremento 
Mec. 2 sem backpropagation 

β  = 0.01 132 minutos +2.32% 

β  =  0.001 128 minutos -0.77% 

Esq. esf. geométrico 
Erro=0.5/Con=0.5 

129 minutos Caso referência 

Erro=0.25/ 
 Con=0.75 

127 minutos -1.55% 

Erro=0.75 / 
Con=0.25 

131 minutos +1.55% 
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Observa-se que não ocorreram mudanças significativas no tempo de execução 

tanto relacionado aos diferentes valores de β  quanto aos diferentes valores dos pesos 

na função de custo. Todos os tempos ficaram muito próximos ao tempo de execução do 

mecanismo 2 sem backpropagation (Esq. esf. geométrico e Erro=0.5/Con=0.5) que foi 

129 minutos.  

7.4 Conclusão 

Todos os experimentos apresentados neste capítulo foram realizados com a melhor 

técnica do capítulo anterior (mecanismo 2 sem backpropagation). O objetivo de tais 

experimentos foi fazer uma comparação entre os resultados obtidos com outro esquema 

de esfriamento e outros valores de pesos na função de custo. Para uma maior 

consolidação dos resultados foram utilizadas duas bases de dados.  

Inicialmente foram realizados experimentos alterando o esquema de esfriamento 

usado no capítulo anterior para o esquema de Lundy e Mess. O parâmetro β  foi variado 

com os valores β  = 0.01 e β  = 0.001. Na base dos vinhos, o menor valor da média do 

erro de classificação do conjunto de teste, 0.0578, foi apresentado para β  = 0.001. A 

menor média da quantidade de conexões, 9.05, também foi obtida nesta mesma 

simulação. Na base dos gases o comportamento apresentado foi similar, pois o menor 

valor da média do erro de classificação do conjunto de teste, 12.4611, também foi 

apresentado para β  = 0.001. A menor média da quantidade de conexões, 12.8750,  foi 

obtida nesta mesma simulação. No teste de hipóteses reafirmamos as conclusões obtidas 

para ambas as bases. Em relação à taxa de erro de classificação do conjunto de teste, os 

desempenhos médios com o esquema de esfriamento de Lundy e Mess obtiveram um 

melhor resultado do que com o esquema geométrico e entre os diferentes valores de β  

o desempenho médio foi estatisticamente o mesmo. Em relação a quantidade de 

conexões não houve alteração significativa portanto os desempenhos foram 

considerados iguais para os  experimentos. 

Em seguida foi realizado um estudo com a função de custo. Em todos os 

experimentos antes realizados tinha sido utilizado os pesos Erro=0.5 e Con=0.5, pois, 

como citado anteriormente, esta é a configuração mais apropriada para o problema em 



  

questão. No entanto o algoritmo híbrido de otimização tem a finalidade de poder ser 

utilizada em qualquer domínio, dessa forma a este foi firmado para ter os valores dos 

pesos configuráveis. Para análise sobre o tamanho do impacto nas mudanças dos pesos, 

foram realizados experimentos com Erro=0.25 / Con=0.75 e Erro=0.75 / Con=0.25. O 

teste de hipóteses confirmou as conclusões de que uma vez que se dar mais prioridade 

para o erro, este diminui e conseqüentemente a quantidade de conexões aumenta e vice-

versa.  

As mudanças relacionadas ao esquema de esfriamento e à função de custo não 

acarretaram alteração significativa no tempo de execução dos experimentos em relação 

ao mecanismo 2 sem backpropagation nem entre si. 

Dessa forma, o esquema de esfriamento Lundy e Mess foi acoplado ao 

algoritmo proposto. No próximo capítulo são apresentadas as conclusões extraídas deste 

trabalho e as perspectivas futuras. 
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8 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

8.1 Conclusões 

Este trabalho abordou um aspecto muito importante na resolução de um dado problema 

através de uma rede neural: a otimização simultânea de arquiteturas e pesos de redes 

MLP. Em razão de várias dificuldades reais pertencentes ao processo de definição das 

arquiteturas e pesos foi realizado o estudo de métodos para automatizar este processo.  

Os métodos estudados foram o simulated annealing, o tabu search e a 

metodologia yamazaki. Foi visto que a metodologia yamazaki combina as principais 

características favoráveis de simulated annealing e tabu search, além de utilizar uma 

técnica local de treinamento com o uso do algoritmo backpropagation. Portanto o 

enfoque principal desta dissertação foi a realização de melhorias na metodologia 

yamazaki, mas todas as alterações propostas foram testadas também com o simulated 

annealing e o tabu search para uma melhor validação dos resultados obtidos.  

Uma das melhorias apresentadas foi o mecanismo de geração de vizinhança 

proposto, o qual modifica tanto os pesos como a arquitetura a fim de gerar uma nova 

solução na vizinhança da solução atual. Esta proposta visa aumentar o espaço de busca 

estendendo o intervalo de valores a serem adicionados ao peso na proporção do próprio 

valor do peso. 
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Outro aspecto considerado foi o esquema de esfriamento, o qual indica como a 

temperatura é decrementada no decorrer do processo de treinamento sendo muito 

importante na convergência do algoritmo. Neste trabalho foi apresentado o esquema de 

esfriamento proposto por Lundy e Mess [Lundy and Mess, 1986], os resultados dos 

experimentos utilizando este esquema foram comparados ao resultado dos experimentos 

utilizando o esquema geométrico.  

O custo de cada solução é medido em função de dois fatores: erro de 

classificação para o conjunto de treinamento e porcentagem de conexões utilizadas pela 

rede. Uma melhoria apresentada foi trabalhar este custo como uma média ponderada 

entre o erro de classificação para o conjunto de treinamento e porcentagem de conexões. 

Assim, estes fatores tornam-se flexíveis para serem balanceados de acordo com o grau 

de relevância para o problema em questão.  

A análise do tempo de execução dos experimentos é um ponto bastante relevante 

pois deve ser verificada se melhorias nos resultados da taxa de erro de classificação e 

complexidade topológica exigem um alto custo de tempo de execução. Foi realizado um 

estudo do tempo de execução separando as fases de otimização global da fase de 

refinamento local. Concluiu-se que com o novo mecanismo de geração de vizinhança 

fez-se desnecessário o uso do backpropagation obtendo assim um alto ganho em tempo 

de execução.  

Os experimentos foram realizados em duas etapas. Inicialmente com os 

algoritmos de otimização global simulated annealing, tabu search e yamazaki levando 

em consideração a análise de um posterior algoritmo de refinamento local e validando o 

mecanismo de geração de vizinhança proposto. Na segunda etapa, para o método de 

melhor desempenho (mecanismo 2 sem backpropagation) foram realizadas simulações 

usando o esquema de esfriamento de Lundy e Mess e em seguida variações dos valores 

dos pesos na função de custo. Todas as simulações foram realizadas com duas bases de 

dados distintas: a dos vinhos e a dos gases.  

Nos resultados obtidos na primeira etapa, para as duas base de dados, o 

mecanismo de geração de vizinhança proposto confirmou seu melhor desempenho tanto 

no simulated annealing e tabu search quanto no algoritmo yamazaki. Considerando o 

erro de classificação do conjunto de teste para as simulações realizadas com a base dos 

vinhos, em relação ao mecanismo 1 com backpropagation e mecanismo 2 sem 

backpropagation, respectivamente, no simulated annealing a taxa de erro diminuiu de 
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1.6629 para 1.3355, no tabu search de 1.5022 para 1.0541 e no algoritmo yamazaki de 

0.3689 para 0.3413. Além disso o tempo de execução foi reduzido em média 46.37% 

devido à ausência do algoritmo local. Para os experimentos realizados com a base dos 

gases o comportamento apresentado foi similar, em relação ao mecanismo 1 com 

backpropagation e mecanismo 2 sem backpropagation, respectivamente, no simulated 

annealing a taxa de erro diminuiu de 15.2533 para 15.0668, no tabu search de 15.0765 

para 14.9230 e no algoritmo yamazaki de 13.8604 para 13.6005. O tempo de execução 

foi reduzido em média 47.07%.  Não foi adotado o algoritmo 2 com backpropagation 

devido à relevância do tempo demandado pelo refinamento local e também por não 

ocorrer melhora significativa no resultado. Mais uma vez comprovando o resultado 

positivo do mecanismo proposto temos que os resultados com o mecanismo 2 sem 

backpropagation foram estatisticamente melhores do que utilizando o mecanismo 1 sem 

backpropagation. Considerando a quantidade de conexões, o algoritmo yamazaki obteve 

um menor valor do que o simulated anneling e tabu search para todos os casos 

estudados. Em relação ao mecanismo 2 e mecanismo 1 não houve diferença 

significativa para a quantidade de conexões. Como conseqüência da primeira etapa, o 

novo mecanismo de geração de vizinhança foi adicionado ao algoritmo proposto nesta 

dissertação enquanto que o refinamento com o algoritmo local tornou-se desnecessário. 

Nos resultados obtidos na segunda etapa, o erro de classificação do conjunto de 

teste obteve o melhor resultado com o uso do esquema de esfriamento de Lundy e Mess. 

Considerando a base dos vinhos, o menor valor da média da taxa de erro de 

classificação do conjunto de teste, 0.0578, foi apresentado para β  = 0.001. A média do 

erro de classificação do conjunto de teste para β  = 0.01 foi 0.1148, portanto também 

menor do que utilizando o esquema geométrico que foi 0.3413. Da mesma forma, 

considerando a base dos gases, o menor valor da média da taxa de erro de classificação 

do conjunto de teste, 12.4611, foi apresentado para β  = 0.001. A média do erro de 

classificação do conjunto de teste para β  = 0.01 foi 12.5251, portanto também menor do 

que utilizando o esquema geométrico que foi 13.6005. Todas as alterações presentes na 

segunda etapa não impactaram o tempo de execução das simulações. Em relação a 

quantidade de conexões os resultados foram considerados estatisticamente iguais. No 

estudo realizado com a função de custo foi confirmado que utilizá-la como uma média 

ponderada entre o erro de classificação para o conjunto de treinamento e a porcentagem 

de conexões utilizadas pela rede é a melhor alternativa para aumentar o campo de 
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aplicabilidade. Como conseqüência da segunda etapa, o esquema de esfriamento de 

Lundy e Mess e a função de custo como média ponderada foram acoplados ao algoritmo 

híbrido de otimização.  

O presente trabalho apresentou a importância de um nariz artificial. O foco foi a 

aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões para narizes artificiais, buscando 

resultados significativos na classificação de sinais de odores provenientes de safras 

distintas de um mesmo vinho e na classificação de gases. 

A comparação dos resultados da aplicação das diversas técnicas utilizadas foi 

realizada através de teste de hipóteses para se verificar a relevância estatística dos 

resultados obtidos. 

O algoritmo híbrido de otimização forneceu uma boa performance de 

generalização, como também foi capaz de produzir redes com menor complexidade em 

um tempo médio de execução 46,72% (46,37% na base dos vinhos e 47,07% na base 

dos gases) menor do que a metodologia yamazaki. Este algoritmo para otimização 

simultânea de arquiteturas e pesos em redes MLP torna mais eficiente o processo de 

otimização. 

8.2 Trabalhos Futuros 

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

 Aplicação de outras bases de dados no algoritmo híbrido de otimização 

ampliando o estudo comparativo apresentado neste trabalho. 

 Adaptação do algoritmo híbrido de otimização para otimização de outras 

abordagens de redes neurais além do MLP. 

 Simulações do algoritmo híbrido de otimização com variações de 

parâmetros para verificação da estabilidade dos resultados. 

 Pesquisas e testes com outros esquemas de esfriamento, uma vez que 

neste trabalho foi apresentado o uso de dois esquemas de esfriamento 

diferentes e foi obtido desempenho estatisticamente diferente entre eles, 
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ou seja, o esquema de esfriamento tem uma influência relevante na 

convergência do algoritmo. 

 Estudo de viabilidade (na otimização simultânea de arquiteturas e pesos 

de redes MLP) para possibilitar o aumento da quantidade de neurônios 

intermediários ao invés de apenas diminuir. É importante a possibilidade 

do incremento, pois a quantidade inicial estabelecida pode não ser 

suficiente para o problema e aumentar a quantidade de neurônios 

intermediários pode resultar em um significativo aumento de 

desempenho. Ressaltando que é tão importante a redução do erro de 

classificação quanto a redução do tamanho da arquitetura. 

 Estudo das técnicas do ponto de vista de seleção de atributos para 

eliminação dos atributos menos relevantes. É importante observar que 

pode ocorrer eliminação de atributos como conseqüência do uso das 

técnicas apresentadas neste trabalho, porém deve ser realizado um estudo 

para verificar se os atributos eliminados são os menos relevantes. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice A 
Teste de Hipóteses 

Avaliar a exatidão de hipóteses é fundamental para aprendizado de máquina. Exemplos 

limitados de dados podem não ser representativo para a distribuição dos dados. Teste de 

hipóteses permite inferir sobre o universo da distribuição dos dados [Mitchell, 1997]. 

Neste trabalho é utilizado teste de hipóteses para comparar diferentes técnicas através da 

estatística do desempenho. As hipóteses estatísticas são suposições, podendo ser 

verdadeiras ou não. Elas geralmente consideram as distribuições de probabilidade dos 

dados. Baseada nas informações das amostras pode-se tomar decisões acerca dos dados 

para isto deve-se formular hipóteses. Portanto, teste de hipóteses é o procedimento de 

tomada de decisão sobre hipóteses e deve ser realizado para se verificar a relevância 

estatística dos resultados obtidos.  

Usualmente, devemos decidir entre duas hipóteses, uma sendo bastante 

específica a respeito do valor do parâmetro e a segunda fornecendo uma alternativa à 

primeira. A primeira hipótese costuma chamar-se hipótese nula e se denota por H0, a 

segunda é a hipótese alternativa, denotada por H1. 

 As hipóteses a serem testadas devem ser decididas e deve-se construir um 

critério no qual a hipótese nula será julgada denominado critério de decisão. O conjunto 

dos valores da estatística de teste que levam à rejeição da hipótese nula é a região 
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crítica. O valor, ou valores, que separam a região crítica dos valores da estatística de 

teste é denominado valor crítico. 

Teste t de Student 

O Teste t de Student é um teste de hipóteses paramétrico baseado na verificação de 

hipóteses. Os métodos paramétricos assumem que os dados podem ser descritos por 

uma função de densidade de probabilidade. Normalmente assume-se que os dados têm 

uma distribuição normal, com média e variância conhecida. Para os métodos não 

paramétricos as funções de densidade de probabilidade são desconhecidas. Os testes 

paramétricos apresentam a vantagem de poder detectar diferenças muito sutis entre as 

variáveis estudadas. 

Este teste tem como pressuposto que as variáveis envolvidas são intervalares e 

tem distribuição normal. A variável analisada resultante pode ser matematicamente 

transformada, de modo a formar a distribuição t de Student em função da qual se 

determina se um dado resultado é ou não estatisticamente significativo. É um teste 

bastante sensível e detecta diferenças muito pequenas.  

Teste Pareado 

Teste pareado é um tipo de comparação entre médias ou proporções de duas variáveis 

distintas. É aplicável quando se deseja comparar duas estatísticas extraídas de uma 

mesma amostra.  

Ao se aplicar duas técnicas para a mesma base de dados com os dados oriundos 

da mesma inicialização de pesos é bastante utilizado um teste de diferença entre médias 

para dados pareados. Existe uma versão pareada para os testes t de Student. 

Testes Bilaterais e Unilaterais  

Quando se deseja saber se um classificador é melhor que outro se pode utilizar os testes 

unilaterais, porém quando se deseja saber se ocorre diferença significativa entre duas 

médias de dois classificadores se pode utilizar os testes bilaterais. Os testes unilaterais 

podem ser à esquerda ou à direita. 
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UTeste Bilateral 

O objetivo do teste bilateral é verificar se duas amostras possuem diferenças 

significativas. Nesse caso, a hipótese nula é que as médias aritméticas populacionais são 

iguais e a hipótese alternativa é que elas são diferentes. 

 Hipótese Nula: 210 : µµ =H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ ≠H  

Em um teste bilateral a região crítica (região de rejeição) está situada nas duas 

regiões extremas (caudas) sob a curva. O nível de significância é dividido igualmente 

entre as duas caudas que constituem a região crítica.  

UTeste Unilateral à Esquerda 

O objetivo do teste unilateral à esquerda é indicar se uma determinada amostra 

apresenta resultados significantemente maiores do que uma outra amostra. Nesse caso, a 

hipótese nula é que a média aritmética populacional de uma primeira amostra é maior 

ou igual do que de uma segunda amostra e a hipótese alternativa é que a média 

aritmética populacional da primeira amostra é menor que a da segunda amostra.  

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≥H  

 Hipótese Alternativa: 211 : µµ <H  

Os testes unilaterais à esquerda possuem região crítica localizada na região 

extrema esquerda sob a curva. 

UTeste Unilateral à Direita 

O objetivo do teste unilateral à direita é indicar se uma determinada amostra apresenta 

resultados significantemente menores do que uma outra amostra. Nesse caso, a hipótese 

nula é que a média aritmética populacional de uma primeira amostra menor ou igual a 

de uma segunda amostra e a hipótese alternativa é que a média aritmética populacional 

da primeira amostra é maior que a da segunda amostra.  

 Hipótese Nula: 210 : µµ ≤H  
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 Hipótese Alternativa: 210 : µµ >H  

Os testes unilaterais à direita possuem região crítica localizada na região extrema 

direita sob a curva. 

UAplicação do Teste 

A comparação entre os resultados dos experimentos foi baseada em testes t de 

Student pareado [Meyer, 1983]. O objetivo é a comparação das médias obtidas para 

duas abordagens distintas. 

O teste foi aplicado da seguinte forma: os resultados obtidos pela primeira 

abordagem são representados por },...,,{ 21 NAAA  e os resultados obtidos pela segunda 

abordagem por },...,,{ 21 NBBB . Tanto os resultados da primeira abordagem quanto da 

segunda foram obtidos da mesma inicialização de pesos. Foram adotadas 10 

inicializações de pesos, N  representa essa quantidade.  

Neste trabalho, foram utilizados testes bilaterais e testes unilaterais à esquerda. 

Enunciadas as hipóteses são calculadas as diferenças entre os valores representadas por 

},...,,{ 2211 NN BABABA −−− , a média dessas diferenças representada por Dµ , e o 

desvio padrão das diferenças representado por Dσ . 

O nível de significância escolhido é 5%, por ser um dos mais comumente 

encontrados na literatura, portanto o nível de confiança é 95%. A partir da distribuição t 

de Student é obtido o valor crítico da variável t para N-1 graus de liberdade. A fim de 

decidir se a hipótese nula será aceita ou rejeitada é calculado obtidot _  da seguinte 

forma: 

)//(_ Nobtidot DD σµ=  (1)

No teste bilateral, se o obtidot _  não pertencer ao intervalo dos valores críticos 

obtido da distribuição t de Student a hipótese nula é rejeitada e portanto existe uma 

diferença significativa entre as médias. Caso contrário, a hipótese nula é aceita e 

portanto não existe uma diferença significativa entre as médias. No caso de rejeição da 

hipótese nula foi aplicado o teste unilateral à esquerda. No teste unilateral à esquerda se 



  

o  for menor do que o valor crítico obtido da distribuição t de Student a 

hipótese nula é rejeitada. Caso contrário a hipótese nula é aceita. 

obtidot _
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