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RESUMO 

MENDES, E.F.F. (1997). Projeto Evolucionário de Redes Neurais Artificiais para Avaliação de 
Crédito Financeiro. São Carlos, 1997. 85 p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências 
Matemáticas de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

O risco de crédito a pessoas físicas tem sido avaliado empiricamente ou por sistemas de 
credit score. No entanto, com o crescimento do mercado de crédito ao varejo, o assunto passou a 
merecer maior preocupação em razão da elevação das taxas de inadimplência, que vem causando 
enormes prejuízos aos doadores de recursos. 

Redes Neurais Artificiais (RNA) podem ser treinadas utilizando grandes quantidades de 
exemplos significativos. Utilizando esta técnica, as avaliações podem ser modeladas através de 
exemplos encontrados nos históricos dos clientes das aplicações de crédito. 

Contudo, a topologia e os parâmetros de aprendizado das RNA precisam ser 
apropriadamente estabelecidos para que a rede funcione eficientemente. Para resolver este tipo de 
problema, recentemente vêm sendo utilizados Algoritmos Genéticos (AG), algoritmos baseados 
em mecanismos genéticos e de seleção natural, que podem ser utilizados para encontrar as 
arquiteturas mais eficientes. 

O objetivo deste projeto é investigar como o projeto de RNA pode se beneficiar de AG 
para a determinação de sua arquitetura e o comportamento de RNA como técnica para análise de 
risco crédito financeiro. 

Para avaliar os modelos desenvolvidos, foram utilizados dois conjuntos de dados 
diferentes, compostos de informações sobre aplicações reais de crédito. O primeiro deles é 
constituído por dados de aplicações de cartão de crédito, cujo objetivo do modelo é "imitar" a 
avaliação humana. O segundo é constituído por dados de clientes de crédito bancário e seus 
históricos de pagamento com o objetivo de prever o comportamento de futuros clientes. 

Palavras-chave: Redes Neurais, Algoritmos Genéticos, Crédito, Finanças. 
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ABSTRACT

MENDES, E.F.F. (1997). Evolutionary Design of Artificial Neural Networks þr Credit
Evaluation São Carlos, 1997. 85 p. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos, Universidade de São paulo.

he risk of credit evaluation has been estimated empirically or through credit score systems.
However, with the growth of the massive credit market, this activity arnacted more aúention,
mainly due to the increase of indebt rates, which has occasioned largelosses to the donors of the
resources.

Artificial Neural Networks (AIIN) can be trained using avery large quantity of significant
examples. Using this technique, the credit evaluation can be modeled through the Ãamples
found in the historical data of the credit applicants.

Nevertheless, the topology and the learning parameters of ANNs must be adequately set for
an efficient performance to be achieved. Recently Genetic Algorithms (GA) have been proposed
to overcome these problems. These algorithms are based on natural selection and gãnetic
mechanisms, that can be used to find adequate neural a¡chitectures.

The objectives of this work is to investigate how the ANN design can benefit from the use of
GA to the determination of its architecture and the behavior of ANN as a tool for financial credit
analysis.

To evaluate the models developed two different data sets, composed by real information
about credit applications, were used. The first of these data sets is composed úy data from credit
card applications, whose purpose is to imitate the human evaluation. The second data set is
composed by information about banking credit customers and their payment historical data. Its
pu{pose is to predict the behavioral of new customers.

Keyworks: Neural Networks, Genetic Algorithms, credit, Finance.
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I Introdução

Nas últimas décadas, a área de Inteligência Artificial tem progredido rapidamente em suas
pesquisas sobre o raciocínio humano e sua aplicação em sistemas computacìonais, que podem
solucionar problemas complexos e se adaptar a novas situações. Dentro desta área, ternos o
conexionismo, que estuda os sistemas neurais biológicos com o objetivo de projetar sistemas
computacionais, inspirados no funcionamento do cérebro, através de Redes Neurais Artificiais.
Atualmente, Redes Neurais Artificiais estäo sendo utilizadas em diversos sistemas
computacionais e vêm apresentando sucesso em um grande número de aplicações.

Entre as areas que têm usufruído desta tecnologia está a área financeira. A crescente
automação de atividades comerciais e banc¿iri¿¡s requer a utilização de tecnologias cada vez mais
sofisticadas. Como consequência, o mercado financeiro está sempre buscando novas técnicas
computacionais que satisfaçam suas necessidades mais refinadas. Entre estas técnicas estão
Redes Neurais Artificiais.

Uma aplicação na qual esta técnica pode ser bem sucedida é em um sistema para auxílio à
decisão na gestão de crédito financeiro. Um dos módulos desse sistema consistituir-se-ia de uma
Rede Neural, treinada com dados representativos deste problema. A rede poderia ser utilizada,
por exemplo para sugerir a aprovação, ou não, de uma solicitação de crédito, ou avaliar o risco de
uma operação.

Com este trabalho, busca-se analisar as características das Redes Neurais Artificiais que
utilizam algoritmos de aprendizado do tipo bacþropøgation; como essas redes podem se
beneficiar de Algoritmos Genéticos para definição dr-ruá arquitetura; e de que maneira estas
técnicas podem ser utilizadas em aplicações reais. Ou seja, todos os aspectos que envolvem a
construção de um sistema inteligente de avaliação de crédito.

Nas próximas seções serão apresentadas as características das iireas de pesquisa deste
projeto: Redes Neurais Artificiais e Algoritmos Genéticos, as características da areadã apücação
desenvolvida: Avaliação de Crédito Financeiro; os objetivos pretendidos com esta dissertação; e
finalmente, a orgarrização deste trabalho.
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1.1 Caracterização da Area

Segundo os autores dos principais liwos da fuea de Inteligência Artificial, RICH &
KNIGHT (1991); 'çVINSTON (1992); GINSBERG (1992), existem, atualmente, dois grandes
objetivos nas pesquisas realizadas nas diversas subareas de Inteligência Anificial. O primeiro é
cientifico, no qual pesquisadores procuram entender anaixeza da inteligência e do raciocínio
humano. O segundo é tecnológico, no qual pesquisadores procuram criar modelos inteligentes
que realizam tarefas práticas, desenvolvendo sistemas computacionais que possam reiolver
problemas complexos e se adaptar a novas situações.

Estes objetivos são muito evidentes dentro dos paradigmas que envolvem o Aprendizado de
Máquina. Segundo CARBONELL (1989), existem atualmente muitos projetos de pesquisa
explorando os métodos de aprendizado de máquina, muitos enfocando a teória de apren-dizu¿o 

"outros sendo empregados para melhorar o desempenho na solução de problemas em domínios
complexos. CARBONELL (1939) também identifica os quatro maiores paradigmas do
aprendizado de máquina, cada um com múltiplos subparadigmas, sendã investigados
afualmente:

o Aprendwado Indutivo (ex. aquisição de conceitos através de exemplos
positivos e negativos)

o Aprendizado Analítico (ex. aprendizado baseado em explicação e certas
formas de aprendizado analógico e baseado em
casos)

o Algoritmos Evolucionários (ex. algoritmos genéticos, sistemas classificadores,
programação genética)

o Conexionismo (ex. redes neurais artificiais)

Estes paradigmas emergiram de diferentes raízes científicas e empregam diferentes métodos
computacionais, embora compartilhem do mesmo objetivo, construir- máquinas capazes de
aprender a soluciona¡ problemas ou resolver ta¡efas em uma grande variedade åe domínios.

Conexionismo é um paradigma de Aprendizado de Máquina que se reporta aos dois
objetivos: estuda a cognição human4 procurando entender os mecanismos cerebrais de
aptendizado e aplicação de conhecimentos, mas também é uma nova tecnologia de construção de
sistemas computacionais, utilizando Redes Neurais Artificiais que podem ,.r-olu", problemas até
então considerados intratáveis pelos sistemas nadicionais.

As Redes Neurais Artificiais são modelos de processamento de informação inspirados numa
estrutura fisica natural, o cérebro humano, e motivadas pelos recentes progressos da neurociência
no estudo sobre o sistema neryoso, principalmente o cérebro. Estei mìdelos não pretendem
replicar a operação do cérebro humano, apenas utilizam como inspiração fatores conhecidos
sobre o seu funcionamento.
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Redes Neurais Artificiais são sistemas inerentemente paralelos e distribuídos, compostos por
unidades de processamento simples (neurônios) que computam certas funções matemáticas.
Estas unidades podem estar dispostas em estruturas interligadas por um grande número de
conexões (sinapses). Geralmente estas conexões estão associadas a pesos, os quais annazenam o
conhecimento representado no modelo e servem para pondetar a entrada iecebida por cada
unidade da rede.

Existem v¿írias classes diferentes de Redes Neurais que podem ser identificadas
principalmente em relação à sua arquitetura e à forma como os pesos, associados às suas
conexões, são ajustados durante o processo de aprendizado. É nesta característica que se observa
uma das maiores qualidades desta abordagem: a capacidade de aprender atavés áe exemplos e
de generalizar sobre os padrões das classes de ûeinamento, tornando possível o reconhecimento
de outros padrões similares, mas não necessariamente idênticos aos utilizados durante o
aprendizado.

Atualmente, muitos estudos vêm sendo realizados para a utilização de Redes Neurais
Artificiais em tarefas práticas, nas quais as abordagens computacionais tradicionais não vêm
obtendo bons resultados. Entre estas tarefaspodem sei citados:

o Reconhecimento de padrões

o Processamento de Sinais

r Controle de Processos

o Otimização

o Previsão

Redes Neurais Artificiais têm propriedades particulares muito interessantes, como
capacidade de se adaptar ou aprender, de generali "* ê d" agrupar ou organizar dados. por isso,
são mais apropriadas em aplicações nas quais:

t É necessiírio capturar associações ou descobrir regularidades num conjunto de
padrões;

o O volume, número de variáveis ou adiversidade dos dados são muito grandes;
o As relações não são claramente compreendidas;

t Descrições adequadas das relações são de difícil obtenção através de métodos
convencionais.

A ¡írea de Redes Neurais Artificiais vern vivenciando um rápido crescimento e recebendo
grande atenção por parte da mídia e em conferências técnicas. Muitos sistemas computacionais
vêm sendo implementados utilizando Redes Neurais em aplicações nas mais diversas iíreas, tais
como: engenharia, medicina, biologi4 sociologia, linguística, finanças, administraçao. É um
grande número de trabalhos têm sido apresentados nos mais importantes congressos desta iírea:
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE oN NEURAL NET'wORKS lui+¡; tt SrMpóSro
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BRASILEIRO DE REDES NEURAIS (1995); ilI SIMPÓSIo BRAsILEIRo DE REDES
NEURATS (1996).

No projeto de Redes Neurais, vários parâmetros precisam ser apropriadamente estabelecidos
para que a rede funcione eficientemente, por exemplo: taxas de aprendizado, número de
camadas, número de neurônios nas camadas intermediárias, funções de ativação utilizadas, etc.

A determinação destes parâmetros não é uma tarefa fäcil, uma vez que diferentes aplicações
podem requerer diferentes valores. As abordagens usualmente utilizadas paru arealizaçao desta
tarefa apresentam custos muito elevados e não garantem que um conjuntó de paramêtros ótimo
seja encontrado. Para resolver este tipo de problema, recentemente vêm sendo utilizadas
abordagens evolucionárias, como heurística de busca de arquiteturas neurais adequadas.

Esta abordagem utiliza Algoritmos Genéticos, que são algoritmos de busca baseados em
mecanismos genéticos e de seleção natural. Esta técnica, desenvolvida por HoLLAND (1975),
procr¡ra produzir os melhores indivíduos de uma especie, baseada em um dado critério, a partir
de um conjunto inicial de indivíduos.

Um algoritmo genético pode ser utilizado para encontrar arquiteturas de Redes Neurais
eficientes automaticamente, eliminando rnuitas arrradilhas assãciadas as abordagens de
engenharia humana. Neste caso, cada indivíduo poderia ser visto como uma particular arquitetura
neural do espaço de possíveis Redes Neurais.

1.2 Area de Aplicação

A átrea de Finanças sempre teve grande interesse em aplicações da Inteligência
compuracional, como mosrram AprÉ & KASTNER (tggl); TRELEAVEN &,
GONNATILAKE (1992). Sistemas especialistas de suporte a decisões financeiras vêm sendo
utilizados com sucesso jâhâalgum tempo. Estes sistemãs tratam eficientemente os ambientes de
decisões estáticas e estruturadas. Mas o processo de extração de conhecimento, através de
especialistas de uma determinada irea, e a construção de bases de conhecimento, utilizando
regras' demandam muito tempo e têm um custo elevado. Além disso, estes sistemas podem
apresentar um tempo de vida útil muito curto, já que a maioria dos ambientes financeiros
apresentam um comportamento dinâmico.

Na maioria dos ambientes de decisão financeira, utiliza-se uma enonne gama de
informações vindas das mais diversas fontes, que podem apresentar diversos tipos de p-bl..*.
Os gerentes financeiros analisam estas informações de forma subjetiva e dificilmente conseguem
formalizar os seus processos de decisão. Além disso, estes ambientes são dinâmicos, com
constantes alterações, e as decisões devem sertomadas rapidamente.

Os sistemas neurais oferecem r¡ma nova alternativa para tratar informações dessa natureza,
uma vez que são de utilização nþida, podem ser modificados mais facilmente que sistemas
convencionais e são, geralmente, mais simples que os métodos convencionais na mõdelagem de
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sistemas não lineares. Segundo MEDSKER et. al. (1996), estas características lhes dá uma
grande vantagem sobre vários métodos atualmente utilizados em economia e finanças.

MEDSKER et. al. (1996) ainda afirmam que os sistemas neurais de suporte a decisões da
iirea financeira mais promissores são:

o Projeção de autorização decrédito;

o Avaliação de risco de hipoteca;

o Gerenciamento de projetos e estratftias de oferta;

r Previsão econômica e financeira;

r Avaliação de risco de investimentoq

o Detecção de regularidades nos movimentos de preços;

o Previsão de falência;

o Simulação de comportamento de mercado;

o Identificação de fatores econômicos explicativos.

A projeção de autorização de credito pode ocorrer em diversas modalidades de aplicação,
tais como: solicitação de cartão de crédito, credi¿irio ou cheque especial, autonzaçãode ðompra e
empréstimos bancarios. Para todas estas rnodalidades, os dados relativos à operação são
avaliados para se decidir quanto à aceitação ou rejeição da determinada aplicação. Esta é uma
tarefa muito dispendiosa, demorada e que tem um grande impacto nos lucros da maioria das
empresas. As decisões devem ser muito nþidas e criteriosas.

Para a solução deste tipo de problema, podem ser utilizados sistemas neurais para auxílio à
decisão na gestão de crédito financeiro, nos quais Redes Neurais treinadas com padrões
exemplares (dados das operações de crédito ef'etuadas anteriormente, com os seus resfectivos
resultados de avaliação) representativos das diversas classes da avaliação seriam utilizaãas para
classificar novos padrões (dados de novas oper4ões a serem avaliadas).

1.3 Objetivos

O objetivo deste projeto é investigar como o projeto de sistemas neurais pode se beneficiar
de Algoritmos Genéticos para a deterrninação de sua arquitetura (topologia daìede e parâmetros
de aprendizado), levando ao projeto evolwioniirio de arquiteiuras neurais, e analisar o
comportamento de Redes Neurais Artificiais cor¡o técnica para avaliação de crédito financeiro.

Para analisar o modelo desenvolvido, foi rfilizado primeiramente um conjunto de dados para
benchmark de algoritmos de aprendizado, com¡nstos de aplicações reais parà cartões de crédito
junto com a decisão tomada pela instituição bncrlria (ou instituição sernelhante), obtidos do
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conjunto de bases de dados para aprendizado de máquina da UCI, University of Caliþrnia,
Irvine, orgarnzados por MURpHy & AHA (1994).

Posteriormente, foi utilizado um conjunto de dados de um banco estadual brasileiro,
compostos de aplicações reais de crédito banc¿írio junto com o histórico de adimplência destas
aplicações. Estes dados foram obtidos junto ao Centro de Pesquisas em Crédito e Banking, da
Faculdade de Economia e Administração, da universidade de são paulo.

Durante o andamento deste projeto, foram criadas e utilizadas ferramentas para coleta e pré-
processamento de dados; sistemas simuladores para o projeto e treinamento das reães;
ferramentas de diagnostico para validação e teste; e ambienteì evolucion¿írios, para a otimização
das redes. Também foi implementado um protótipo de um sistema de avaliação de crédito
financeiro e um protótipo de um sistema evolucioniirio de arquiteturas neurais.

1.4 Organização deste Trabatho

Este trabalho está organizado em capítulos que cobrem cada uma das partes deste projeto,
como segue:

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos brásicos e as características gerais das Redes
Neurais Artificiais, com atenção especial às Redes Perceptron Multicamadas. Neste mesmo
capítulo é descrita a metodologia de desenvolvimento de aplicações utilizando esta abordagem.

No Capítulo 3 são apresentadas as principais características dos Algoritmos Genéticos como
método de busca e otimização

No Capítulo 4 são analisados as motivações e os principais aspectos que envolvem o projeto
evolucion¿írio de arquiteturas neurais.

No Capítulo 5 é apresentado o problema de avaliação de crédito, são analisadas as
abordagens existentes e é proposto um siitema neural para o seu modelamento.

No Capítulo 6 são apresentadas as metodologias utilizadas na construção dos protótipos e
nos experimentos realizados, além de discussões sobre os resultados obtidos nos experimentãs.

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e propostas para trabalhos futuros.

E' finalmente, no Capítulo 8, é apresentada a bibliografi autilizadaneste trabalho.
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2 Redes NeuraÍs Artificiais

2.1 Introdução

Redes Neurais Anificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo
matemático inspirado no sistema nervoso e que adquirem conhecimentõ através da experiência.
Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento; já
o cérebro de um mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios, como afirma l,fnlÁS (f ggg)."

O sistema neryoso é. formado por um conjunto extremamente complexo de células, os
neurônios. Segundo pttr¿Ás & GALABURÐA lielo¡, os neurônios têm um papel essencial na
determinação do funcionamento e comportamento do corpo humano e da mente. Os neurônios
são formados pelos dendritos, que são um conjunto de terminais de entrada, pelo corpo central, e
pelos axônios, que são longos terminais de saída, conforme pode ser visto na FIGURA l.

Constituíntes da célula:
hrana celular

citoplasma
cleo celular

Diferentes partes da célula:
a¡¡ônio
soma (corpo da célula)
dendrito

lo. ¡¿¡rr

FIGURA I - Célula neuronal.
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Os neurônios se comunicam através de sinapses. Sinapse é a região onde dois neurônios
entram em contato e através da qual os impulsos nervosos são transnitidos entre eles. Os
impulsos recebidos por um neurônio A, em um determinado momento, são processados e, após
atingir um dado limiar de ação, o neurônio A dispara, produzindo uma substá¡rcia
neurotransmissora que flui do corpo celular para o orônio, que pode estar conectado a um
dendrito de um outro neurônio.B. O neurotransmissor pode diminuir ou aumentar a polaridade da
membrana pós-sináptica, inibindo ou excitando a geração dos pulsos no neurônio B. Este
processo depende de v¡írios fatores, como a geometria da sinapse e o tipo de neurotransmissor.

Em média, cada neurônio forma entre mil e dez mil sinapses. O cerebro humano possui
cerca de lOu neurônios e o número total de sinapses é de mais dã 1014, possibilitando a formação
de redes muito complexas.

2.1.1 flm Breve Histórico
Um histórico resumido sobre Redes Neurais Artificiais deve começar por três das mais

importantes publicações iniciais, MCCULLOCK & PITTS (1943), qr.r" ápr"..ntou o primeiro
modelo de Redes Neurais simulando "máquinas", HEBB (lg4g),que introduziu o modelo b¿âsico
de rede de auto-organização e ROSENBLATT (1958), que apresentou o modelo perceptron de
aprendizado supervisionado.

Alguns históricos sobre as pesquisas naárea costumam esquecer os anos 60 e 70 e apontar
um reínicio do interesse na ¿írea com a publicação dos trabalhos: HOPFIELD (19S2), relatando a
utilização de redes simétricas para otimização, e RUMELHART et. al. (1986), que introduziu
uma técnica de treinamento para redes com mais de uma camada, o algorítmo Bacþropagation.

Entretanto, para se ter um histórico completo, devem ser citados alguns pesquisadores que
realizaJårr, nos anos 60 e 70, importantes trabalhos sobre modelos de Rãdes Ñeurais em visào,
memória, controle e auto-orgarização, como: Arnari, Anderson, Cooper, Cowan, Fukushima,
Grossberg, Kohonen, von der Malsburg, werbos e widrow, vide ARBIB lrrs¡.

2.1.2 características Gerais das Redes Neurais

Uma Rede Neural Artificial é composta por viírias unidades de processamento, cujo
funcionamento é bastante simples. Essas unidaães geralmente são conectadas por canais àe
comunicação que estão associados a determinados pesos. As unidades executam operações
apenas sobre seus dados locais, que são entradas recebidas pelas suas conexões. O
comportamento "inteligente" de uma Rede Neural Artificial vem das interações entre as suas
unidades de processamento.
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A operação de uma unidade de processamento, baseada no modelo proposto por
MCCULLOCK & PITTS (1943), ver FIGURA 2, pode ser resumida da seguinte maneira:

o sinais são apresentados àenüada.

o cada sinal é multiplicado por um valor, ou peso, que indica a sua influência na saída da
unidade.

o é tealizada a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade.

o se este nível de atividade exceder um certo limite (threshold) a r¡nidade produz uma
saída igual a 1; caso contrário, a saída será igual a 0.

X¡

xD \4¡P

FIGURA 2 - Esquema de unidade McCullock - Pitts

Para formalizar o funcionamento deste modelo, suponha que existamp sinais de entradaXT,

{?' ...' Xp, P pesos w1, w2, ..., wp e um limitador Q com sinais assumindo valores binrírios (0 ou
1) e pesos assumindo valores reais.

Neste modelo, o nível de atividade a é dado pela eq. (l) e a saíday é dadapela eq. (2).

pI wi.xi (l)

X2

\4r2

l¡

a:

y=

,=l

I se a> 0
0sea<0 Q)

A maioria dos modelos de Redes Neurais possui alguma regra de treinamento, pela qual
pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões apresentados. Em outras
palavras, elas aprendem através de exemplos. Redes Neurais têm um grande potencial de
paralelismo e, em seu funcionamento, os cálculos realizados por uma unidade dependem apenas
dos cálculos feitos pelas unidades antecessoras.

Ao invés de executar um programa de instruções sequenciais, como num computador de
Von Neumann, uma Rede Neural responde às entradas que lhe são apresentadas em paralelo. Os
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resultados não são armazenados em uma determinada posição de memóri4 mas são dados pelo
estado geral da rede. Assim, o conhecimento estii na forma com que as unidade. .rtão
interconectadas e na importância (peso) de cada entrada em uma determinada unidade.

Topologias neurais são tipicamente organizadasem camadas, com unidades que podem estar
conectadas as unidades da camada posterioç como é ilustrado na FIGURA 3. Usualmente as
camadas são classificadas em três grupos:

o Camada de Entrada: onde os padrões são apresentados à rede;

o Camadas Intermediárias ou Escondidas: onde é feita a maior parte do processamento,
através das conexões ponderadas; podem ser consideradas como extratoras de características.

o camada de saída: onde o resultado finat é definido e apresentado.

cern¡l¡s ¡nbmrcd¡áriâs

GOTÊilIAC

carnaileile
canrade ilc
cnüsi.r

saíiile

FIGURA 3 - Organiz"ação em camadas.

Uma Rede Neural é especificada, principalmente pela sua topologia, pelas características dos
nós, pelas regras de treinamento e parâmetros de üeinamento. A ."gui., serão analisados os
processos de aprendizado.

2.1.3 Processos de Aprendizado
A propriedade mais importante das Redes Neurais é a habilidade de aprender de seu

ambiente e, com isso, melhorar seu desempenho. Isso é feito através de um processo iterativo de
ajustes aplicados a seus pesos, o treinamento. O aprendizado ocorre quando a rede neural atinge
uma solução generaliz ada para um dado problerna.
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Denomina-se algoritmo de aprendizado um conjunto de regras bem definidas para a solução
de um problema de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado específicos
para determinados modelos de Redes Neurais. Estes algoritmos diferem entre si principalmente
pelo modo como os pesos são modificados.

Outro fator importante é a maneira pela qual uma rede neural se relaciona com o ambiente.
Nesse contexto, existem os seguintes paradigmas de aprendizado:

o Aprendizado Supervisionado, quando é utilizado um agente externo que indica à rede a
resposta desejada para o padrão de entrad4

o Aprendwado Não Supervisionado (auto-organização), quando não existe um agente externo
indicando a resposta desejada para os padrões de entrada;

o Reforço, quando um crítico externo avalia a resposta fornecida pela rede.

O Aprendizado geralmente ocorre através de ciclos iterativos de treinamanto. Denomina-se
ciclo uma apresentação de todos os l/ pares (entada e saída) do conjunto de treinamento no
processo de aprendizado. A correção dos pesos em um ciclo pode ser executado de dois modos:

l) Modo Padrão: A correção dos pesos aconûece acadaapresentação à rede de um exemplo do
conjunto de treinamento. Cada correção de pesos baseia-se somente no erro do exlmplo
apresentado naquela iteração. Assim, em cada ciclo ocorrem,ly'correções.

2) Modo Batch: Apenas uma coneção é feita por ciclo. Todos os exemplos do conjunto de
treinamento são apresentados à rede, seu eno médio é calculado e, a partir deste erro, fazem-
se as coneções dos pesos.

Neste trabalho foi utilizado o paradigma de aprendizado supervisionado devido as
características inerentes do problema de avatiação de credito. O modelo de redes escolhido foi o
Perceptron Multicamadas e o algoritmo Bacþropagation de correção do erro, por se tratar do
modelo mais utilizado atualmente e por ser adequado para o projeto evolucion¿irio de arquiteturas
neurais. Os dois modos de atualização foram analisados.

A seguir, será analisado o treinamento supervisionado de uma unidade Perceptron de uma
só camada.

2.1.4 Treinamento Supervisionado

O treinamento supervisionado do modelo de rede Perceptron consiste em ajustar os pesos e
os thresholds de suas unidades para que a classificação desejada seja obtida. Pa¡a a adaptàção do
threshold juntamente com os pesos, podemos consideráJo como sendo o peso associado a uma
conexão, cuja entrada é sempre igual a -l e adaptar o peso relativo a essa entrada. euando um
padrão é inicialmente apresentado à rede, ela produz uma saída. Se a saída da rede for diferente
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da resposta desejada, são realizados os ajustes apropriados nos pesos das conexões, de modo a
reduzir este erro Este procedimento é conhecido como Regra Delta e foi introduzido por
ROSENBLATT (19s8).

Deste modo, temos o seguinte esquema de treinamento, FIGURA 4:

lniciar todas as conexões com pesos aleatórios;
Repita até que o erro E seja satisfatoriamente pequeno (E = e)

Para cada par de treinamento (X,d), faça:
Calcular a resposta obtida O;
CalcularoeroE=O-d;

Se o erro não for satisfatoriamente pequeno E ) e, então:
Atualizar pesos: Wnovo = W anterior + q E X;

Nos quais:
o par de treinamento (X, d) corresponde ao padrão de entrada e a sua
respectiva resposta desejada;
o erro E é definido como: Resposta Desejada - Resposta obtida (d - o):
A taxa de aprendizado q é uma constante positiva, que corresponde à
velocidade do aprendizado.

FIGURA 4 - Esquema de treinamento do Perceptron.

As respostas geradas são calculadas através de uma função de ativação. Existem viários tipos
de função de ativação. As mais utilizadas são: Hard Limiter, Threshold Logic e Sigmoid,
mostradas na FIGURA 5. Na FIGURA 6, pode ser visto um esquema de treinamento utilizando
uma função de ativação sigmoid.

Hard Limiter Threshold Logic Sigmoirl

FIGURA 5 - Funções de ativação.
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E = Rcs¡ræle Dcsejada - Rcsposte Ob*ila

FIGURA 6 - Treinamento de uma unidade com função sigmoid.

Nas próximas seções serão analisadas, em maiores detalhes, as características do modelo de
Redes Neurais que será utilizado neste tabalho, o Perceptron Mtiticamadas (MLP). Serão
analisadas também suas limitações e as principais fases do desenvolvimento de aplicações
utilizando este modelo.

2.2 Perceptron Multicamadas

Quando Redes Neurais Artificiais de uma só camada são utilizadas, os padrões de
treinamento apresentados à entrada são mapeados diretamente em um conjunto de padrões de
saída da rede, ou seja, não é possível a formação de uma representação interna Neste caso, como
observam RUMELHART et. al. (1986), a codificação proveniente do mundo exterior deve ser
suficiente para implementar esse mapeamento.

Tal restrição implica que padrões de entrada similares resultem em padrões de saída
similares, o que leva o sistema à incapacidade de aprender importantes mapeamentos. Como
resultado, padrões de entrada com estruturas similares, fornecidos do mundo externo, que levem
a saídas diferentes não são possíveis de serem mapeados por redes sem representações internas,
isto é, sem camadas intermediririas. Um exemplo clássico deste caso é a função ou-exclusivo
(xoR).

MINSKY & PAPERT (1969) analisaram matematicamente o Perceptrone demostraram que
redes de uma camada não são capazes de solucionar problemas que não sejam linearmente
separáveis. Como não acreditavam na possibilidade de se construir um método de treinamento
para redes com mais de uma camada, eles concluíram que as Redes Neurais seriam sempre
suscetíveis a essa limitação.
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Contudo, o desenvolvimento do algoritmo de treinamento bacþropagøtion,por Rumelhart,
Hinton e Williams em 1986, RUMELHART et. al. (1986), precedido por propostas semelhantes
ocorridas nos arìos 70 e 80, TWERBOS 

Q97$; PARKER (1985), mostrou que é possível üeinar
eficientemente Redes Neurais com camadas intermediárias, resultando no modelo mais utilizado
atualmente, as redes Perceptron Multicamadas (MLP), treinadas com o algoritmo
bacþropagation.

Nessas redes, cada camada tem uma função específica. A camada de saída recebe os
estímulos das camadas intermediárias e constrói o padrão que será a resposta. As camadas
intermedi¡árias funcionam como extratoras de características, seus pesos são uma codificação de
característic¿rs apresentadas nos padrões de entrada e permitem que a rede crie sua própria
representação, mais rica e complexa" do problema.

Segundo seus autores, se existirem as conexões certas entre as unidades de entrada e um
conjunto suficientemente grande de unidades intermediárias, pode-se sempre encontrar a
representação que irá produzir o mapeamento correto da entrada pa1¿ a saída através das
unidades intermediárias.

Como provou CYBENKO (1988), a partir de extensões do Teorema de Kolmogorofl são
necessiírias no máximo duas camadas intermediilrias, com um número suficiente de unidades por
camada, para se produzirem quaisquer mapeamentos. Também foi provado por CYBENKO
(1989) que apenas uma camada interrrediária é suficiente para aproximar qualquer função
contínua. No entanto, em problemas muito complexos a utilização de três camadas
intermedi¿ârias pode facilit¿r o treinamento ou melhorar a capacidade de generalização das redes
MLP.

2.2.1 Bøckpropogøtíon

Durante o treinamento com o algoritno bacþropagation, arede opera em uma sequência de
dois passos, como mostra a FIGURA 7. Primeiro, um padrão é apresentado à camada de entrada
da rede. A atividade resultante flui através da rede, camada por camada, até que a resposta seja
produzida pela camada de saída. No segundo passo, a saída obtida é comparada à saídã desejaáa
para esse padrão particular. Se estas não forem iguais, o erro é calculado. O erro é propagaâo a
partir da camada de saída até a camada de entrada. Os pesos das conexões das unidades da
camada de saída e das camadas internnediárias vão sendo modificados conforme o eno é
retropropagado. A FIGURA 8 apresentao algoritmo de treinamento baclEropagation.
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saída obtida

padrão de entada

FIGURA 7 - BaclEropagation.

lniciar todas as conexões com pesos aleatórios;
Repita até que o effo seja sdisfatoriamente pequeno (erro < e )

Para cada par de treinamento (X, dlfaça:
Parajdelanumrame

Para ide 1 aRum-neu/ faça:
Calcuhr oo

Para Í de 1 a num-neunum.cam faça:

" Galcular o efro: efro = erro + tz(d, - ornur*"r)2i
Se não for satisfat&io (erro > e) então:

Parajdenum-camale
, Para ide 1 a num-neu, faça:

Atualizar pesos do neurônio no

Nos quais:
num-neui: nÚmero de neuónios da camadai
num-cam : número de canndas da rede
o,,: saída obtida pelo r:.ésirno neurônio da j-ésima camada
d,: saída desejada para o iésimo neurônio da última camada.

FIGURA 8 - Esquemade treinamento Bacþropagation.

As redes que utilizam baclEropagatian trabalham com uma variação da regra delta,
apropriada para redes com múltiplas camadas: arcgra delta generalizada. A regra delta padrão
essencialmente implementa um gradiente dercendente no quadrado da soma do erro para funções
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de ativação lineares. Redes sem camadas inærmediárias podem resolver problemas nos quais a
superficie de erro tem a forma de um parabolóide com apenas um mínimo.

Entretanto, a superficie do erro pode não ser tão simples, como a ilustrada na FIGURA 9, e
suas derivadas mais dificeis de serem calculadas. Nestes cÍtsos, devem ser utilizadas redes com
camadas intermediárias. Ainda assim, as redes ficam sujeitas aos problemas de procedimentos
"hill-climbing", ou seja, ao problema de mínimos locais.

Superficie de Erro

FIGURA 9 - Exemplo de superficie de erro.

A FIGURA l0 ilustra o processo de redução dos erros utilizando o bacþropagation. Como
pode ser visto nessa figura, o eno vai sendo progressivamente diminuído, podendo chegar ao
mínimo global.

Superfïcie de Erro

F'IGURA 10 - Superfície de erro e treinamento bacþropagation.
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A seguir, serão analisadas, em maiores detalhes, as três principais diferenças entre os
algoritmos da Regra Delta e da Regra Delta Gsreralizada.

O É calculado o nível de ativação net óe cada unidade i no tempo f, ponderando cada
entadaX¡ da rede pelo seu respectivo peso wü¡, através da eq. (3).

netÁt)= É ,u.X¡ (3)
j=l

@ É aplicada, acadanível de ativação neti,vnøfunção de ativação .F', calculando sua saída
o¡ através da eq. (4).

o,(t + l) = F(net,(t)) fol

A regra delta generalizada funciona quando são utilizadas na rede unidades com função de
ativação semi-linear, que é uma função diferenciável e não decrescente. Note que a função
threshold não se enquadra nesse requisito. Urna função de ativação amplamente utilizada nestes
casos, é a função sigmoid, vide eq.(5).

r(net,Q)l=#

de ser calculada:

Fazendo: u: netr(t), e derivando temos a eq. (6).

4@) e-u ((1.+ e-" ) - l) I (
__ Ifu (l+e-"¡z - (l+e-')2 (l+r"')'(

(s)

A função sigmoid tem a conveniente propriedade de que sua derivada é extremamente fácil

1
I

l+e-u - F(u).(r - F(u)) (6)

@ Assim, a mudança nos pesos deve ser feita através da eq. (7):

Lri: e 0¡6¡ (7)

Nos quais: q é ataxade aprendizado, e ô¡é um sinal de erro dado pelas equacões: eq. (8) e
eq.(9).

õ, = F'(net,(t)).(a, -o,) (camada de saída)

6, = F' (net,(t)).|*u. õ,

(8)

(e)
j=l

(camadas intermedirârias)
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Substituindo as derivadas da eq. (6), na eq. (S) e na eq. (9), temos as equações: eq. (10) e
eq.(11).

6, - o,(l- o,).(d, - o,) (camada de saída) (10)

õ, = o,(l- ",).t r,¡ .õ ¡ (camadas inrermedirírias) (t l)
j=l

Essencialmente a determinação do sinal de erro áé um processo recursivo que se inicia nas
unidades da camada de saída e vai até as rmidades da primeira camada intermediaria. Para as
unidades da camada de saída, o sinal de erro é similar ao da regra delta padrão, vide eq. (10).
Para as unidades das camadas intermedi¡írias, para as quais não existem saídas desejadas, o sinal
de erro é determinado recursivamente em termos dos sinais de erros dasT unidades diretamente
conectadas a elas e dos pesos destas conexões, vide eq. (l l).

O algoritmo baclEropagation fornece uma aproximação para atrajetória do espaço de pesos,
calculada pelo gradiente descendente. A ta,ra de aprendizado q é uma constante de
proporcionalidade no intervalo [0,1], pois este procedimento de aprendizado requer apenas que a
mudança no peso seja proporcional à 7. Entretanto, o verdadeiro gradiente descendente requer
que sejam tomados passos infinitesimais. HAYKIN (1994) observa que, quanto menor for essa
constante, menor serão as mudanças nos pesos das conexões a cada iteração e mais suave será a
trajetória de pesos. No entanto, se essa constante for pequena, o tempo de treinamento pode ser
muito alto. Da mesma forma, quanto maior for essa constante, maior será a mudança nos pesos,
aumentando a velocidade do aprendizado, o que pode levar a uma oscilação do modelo na
superfÏcie de erro. O ideal seria utilizar a maior taxa de aprendizado possível que não levasse a
uma oscilação, resultando em um aprendizado mais nþido.

O treinamento das redes MLP com bacþropagation pode demandar muitos passos no
conjunto de treinamento, resultando um tempo de treinamento consideravelmente longo. Se for
encontrado um mínimo local, o erro para o conjunto de treinamento piira de diminuir e estaciona
em ìrm valor maior que o aceiûível. RUMELHART et. al. (1936) sugerem uma maneira de
aumentar a taxa de aprendizado sem levar à oscilação, modificando a regra delta generalizada
para incluir o termo momentum, uma constante que determina o efeito das mudanças passadas
dos pesos na direção atual do movimento no espaço de pesos.

Isto é feito alterando a eq. (7) daseguinte forma:

Àwy (n+l) : rt @¡ où + p Lw¡(n) (t2)
nos quais:

r7 - taxa de aprendizado

p - termo momenfum

O termo momentum toma-se útil em espaços de erro que contenham longas gargantas, com
curvas acentuadas ou vales com descidas suaves, como apresentado na FIGURA 8.
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2.2.2 Utilização da Rede MLP 
Depois que a rede estiver treinada e o erro estiver em um nível satisfatório, a rede poderá ser 

utilizada como uma ferramenta para classificação de novos dados. Para isto, a rede deverá ser 
utilizada apenas no modo progressivo (feed-forward), como ilustra a FIGURA 11. Nesta fase, 
novas entradas são apresentadas à camada de entrada, são processadas nas camadas 
intermediárias e os resultados são apresentados na camada de saída, como no treinamento, mas 
sem a retropropagação do erro. A saída apresentada é o modelo dos dados na interpretação da 
rede. 

saída obtida 

padrão de entrada 

FIGURA 11- Utilização da rede MLP. 

2.2.3 Limitações 
As Redes Neurais que utilizam backpropagation, assim como muitos outros tipos de Redes 

Neurais Artificiais, podem ser vistas como "caixas pretas", nas quais quase não se sabe porque a 
rede chega a um determinado resultado, uma vez que os modelos não apresentam justificativas 
para suas respostas. Neste sentido, muitas pesquisas vêm sendo realizadas visando à extração de 
conhecimento de Redes Neurais Artificiais e à criação de procedimentos explicativos, onde se 
tenta justificar o comportamento das redes em determinadas situações. Vide GALLANT (1988); 
FU (1994); BARON (1995). 

Uma outra limitação refere-se ao tempo de treinamento de Redes Neurais utilizando 
backpropagation, que tende a ser muito longo. Algumas vezes são necessários milhares de 
ciclos para se chegar a níveis de erros aceitáveis, o que pode demandar um longo período de 
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tempo. Este problema é ainda mais crítico se as redes estiverem sendo simuladas em
computadores seriais, pois a CPU deve calcula¡ as funções para cada unidade e suas conexões

separadamente, o que pode ser problemático em redes muito grandes ou com grande quantidade
de dados. Muitos estudos estilo sendo realizados para implementação de Redes Neurais em
computadores paralelos, como o apresentado por YOON et. al (1990), além de construção de

chips neurais, como o Intel 80I70NX Eletronically Traínable ANN, vide INTEL (1991), ou
placas aceleradoras, como BrainMaker Accelerator Board - CNAPS, desenvolvida por
MCCARTOR (1991).

Uma terceira limitação é a dificuldade de definir a arquitetura ideal da rede de forma que ela
seja tão grande quanto o necessário para conseguir obter as representações internas necessárias e,

ao mesmo tempo, pequena o suficiente para apresentar um treinamento nþido. Não existem
regras claras para a definigão de quantas unidades devem existir nas camadas intermediárias,
quantas camadas, ou como devem ser as conexões entre essas unidades. Para contornar essa
dificuldade, Algoritmos Genéticos podem ser utilizados para encontrar automaticamente boas
arquiteturas de Redes Neurais.

2.3 Desenvolvimento de Aplicações

Nesta seção, será apresentada uma metodologia de desenvolvimento de aplicações que
utilizam Redes Neurais de forma a criar um modelo mais preciso, consistente e robusto possível.
Essa metodologia pode ser dividida em 7 passos principais:

1. Coleta de Dados

2. Pré-Processamento dos Dados

3. SeparaçÍio em Conjuntos de Dados

4. Definição da Configuração da Rede

5. Treinamento da Rede

6. Teste da Réde

7. lntegraçÍio da Rede ao Sistema e ManutençÍio

A seguir, serão discutidos alguns detalhes sobre cada uma dessas fases:

1. O primeiro p¿tsso do processo de implementação sistemas neurais é a coleta de dados
relativos ao problema. O tipo de dados a serem coletados depende principalmente da natureza do
problema a ser tratado e do algoritmo de aprendizado a ser utilizado. Geralmente, deve ser
coletado o maior número de dados possível, dentro dos limites práticos e dos recursos
disponíveis. Mas, como defendem BAILEY & THOMPSON (1990), deve haver maior
preocupação com a qualidade dos dados do que com o seu volume.
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Esta tarefa também requer uma análise cuidadosa sobre o problema para minimizar 
ambiguidades e erros nos dados. Além disso, os dados coletados devem ser significativos e 
cobrir amplamente o domínio do problema; não devem cobrir apenas as operações normais ou 
rotineiras, mas também as exceções e as condições nos limites do domínio do problema. 
Portanto, o auxílio de especialistas no domínio do problema pode ser de grande ajuda. 

Depois de um grupo de dados ter sido selecionado, é uma boa prática determinar quais são 
as variáveis mais significativas ao processo a ser modelado, assim o espaço do problema pode ser 
reduzido. Várias ferramentas estatísticas podem ser utilizadas para auxiliar essa tarefa. 

2. O segundo passo é o pré-processameto dos dados. Primeiramente, estes dados devem ser 
analisados para identificar as características das variáveis envolvidas e determinar o tipo de pré-
processamento apropriado. Segundo STEIN (1993), uma boa técnica para este tipo de análise é a 
utilização de histogramas para visualizar a distribuição de cada variável. Assim, cada tipo de 
variável deve ser pré-processada diferentemente, dependendo do seu comportamento. De 
maneira geral, as varíaveis podem ser de dois tipos: variáveis nominais e variáveis numéricas. 

As variáveis nominais geralmente se referem a classes com categorias mutuamente 
exclusivas e podem ser pré-processadas utilizando um vetor binário, em que cada posição do 
vetor representa uma categoria. Assim, a categoria a ser representada leva o valor 1 em sua 
respectiva posição do vetor e as outras posições devem ter o valor 0. No caso de uma classe (ex. 
sexo) com apenas duas categorias, pode ser usado um vetor com apenas uma posição (ex. valor 1 
para masculino e valor O para feminino). 

As variáveis numéricas devem ser cuidadosamente analisadas, pois algumas vezes elas 
podem não se comportar como números, mas como códigos numéricos (ex. códigos postais, 
identificadores) e devem ser tratadas como variáveis nominais. Outro caso especial são os 
números ordinais, que representam uma ordenação. Estes devem ser tratados convertendo a 
ordenação em porcentagem e dividindo por 100, para obter valores entre O e 1. As variáveis 
númericas, sejam números inteiros ou reais, devem ser escalonadas no intervalo entre O e 1, 
utilizando normalização Euclidiana ou logarítmica. 

Outro problema a ser enfrentado neste passo é a falta de valores em certas variáveis. A 
técnica convencional para o tratamento deste problema é a reposição dos valores que estiverem 
faltando pela melhor suposição possível, geralmente usando um valor esperado ou um valor da 
média dos valores dos dados, ou, em caso de dados consecutivos, a média de seus vizinhos. 
CROOKS (1992) observa que algumas vezes a falta de um valor pode ter um significado que 
pode ser interpretado (ex. para pergunta: Há quanto tempo é cliente do banco X? Se a resposta 
estiver faltando, isso pode ser interpretado como: não é cliente do banco X). Estes casos devem 
ser tratados e as causas deste tipo de problema também. 

3. Separação em Conjuntos. Normalmente, os dados coletados são separados em duas 
categorias: dados de treinamento, que serão utilizados durante o processo de aprendizado da rede, 
e dados de teste, que serão utilizados para verificar o desempenho do modelo sob condições reais 
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de utilização. Por isso o conjunto de teste deve ser täo grande quanto possível. Além dessa

divisão, pode-se usar também uma subdivisão do conjunto de treinamento, criando um conjunto

de validação, que pode ser utilizado p¿ra verificar a eficiência da rede quanto a sua capacidade de

generalização durante o treinamento, podendo ser empregado como critério de parada do

teinamento. Cada um destes conjuntos também deve cobrir extensivamente o domínio do

problema. Depois de determinados estes conjuntos, eles são, geralmente, colocados em ordem

aleatória para prevenção de tendências associadas à ordem de apresentação dos dados.

Além disso, quando a escolha dos dados for feita de forma aleatóna, é uma boa prática gerar

viírios (M) grupos de conjuntos e utilizaruma eshatégia de N-validações cruzadas.

4.
etapas:

O quarto passo é a definição da configuração da rede, que pode ser dividida em três

a) Seleção do paradigma neural apropriado à aplicação.

b) Determinação da topologia da rede a ser utilizada: o número de camadas, o número de

unidades em cada camada, etc.

c) Determinação de parâmetros do algoritmo de treinamento e funções de ativação.

Este passo tem um grande impacto na performance do sistema resultante. Existem
metodologias, "dicas e truques" na condução destas tarefas, como os mostrados por CAUDIL
(1991). Normalmente, estas escolhas são feitas de forma empírica, treinando algumas variações

de arquiteturas (topologia e parâmetros) e testando cada uma delas. A definição da configuração
de Redes Neurais é ainda considerada uma arte que requer grande experiência dos projetistas.
Foram as dificuldades encontradas neste passo que motivaram o interese pelo projeto
evolucionário de arquiteturas neurais.

5. O quinto passo é o fieinamento da rede. Nesta fase, seguindo o algoriûno de

treinamento escolhido, são ajustados os pesos das conexões da rede. É importante considerar,
nesta fase, alguns aspectos, tais como a inicialização da rede, o modo de treinamento e o tempo
de treinamento.

Uma boa escolha dos valores iniciais dos pesos da rede pode diminuir o tempo necessário
para o treinamento. Normalmente, os valores iniciais dos pesos da rede são números aleatórios
uniformemente distribuídos em um intervalo definido. A escolha errada destes pesos pode levar a
uma saturação prematura, podendo ser necess¿íria uma nova inicialização. NGUEYN &
WIDROW (1990) apresentam uma função que pode ser utilizadapara determinar valores iniciais
melhores que valores puramente aleatórios. No entanto, a discusão sobre o funcionamento desta
função está fora do escopo deste trabalho.

Quanto ao modo de treinamento, na prática é mais utilizado o modo padrão, devido ao

menor arm¿venamento de dados, além de ser menos suscetível ao problema de mínimos locais
devido à pesquisa de natureza estociástica que realiza. Por outro lado, no modo batch se tem uma
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melhor estimativa do vetor gradiente, o que torna o ûeinamento mais estavel. A eficiência

relativa dos dois modos de treinamento depende do problema a ser tratado'

euanto ao tempo de treinamento, nirios fatores podem influenciar a stur duração, porém

,.*pi" será necessrá¡io utiliza¡ algum critério de parada. O critério de parada do algoritmo

bac-þropagation não é bem definido. Geralmente é utilizado um número máximo de ciclos, ou

até que i.Lotru um erro menor que un erro mínimo esperado. Mas, devem ser consideradas a

variäçao da tæra de erro médio por ciclo e a capacidade de generaliz"ação da rede. Pode oconer

qu. .- um determinado instante do treinamento ageneralização comece a degenerar, causando o

pìoblema de over-training, ou sej4 a rede se especializano conjunto de dados do treinamento e

perde a capacidade de genemtiz.ação. O teinamento deve ser interrompido quando a rede

äpresentar uma boa capacidade de generalização e quando a taxa de erro for suficientemente

plqr"rru, ou seja, menor que um erro a&Trissível. Assim, deve-se encontra¡ um ponto ótimo de

p-äau com erro mínimo e capacidade de generalizaçäo máxima. Pode-se, ainda, utilizar uma

Lstratégia de treinamento que atm¿Lzene o estado da rede em momentos interessantes do

treinamento, nos quais se apresentem ¿ maior capacidade de generalização, a menor tara de erro

no treinamento ou uma combinação destes fatores.

6. O sexto p¿rsso é o teste da rede. Durante este passo o conjunto de teste é usado para

determinar o desempenho da rede com dados que não foram previamente utilizados. O

desempenho da rede, medido nesta fase ûavés de um conjunto de dados de teste significativo, é

uma boa indicação de seu desempenho fifuro.

Devem ser considerados ainda outros testes, como a análise do desempenho da rede com

cada classe das saídas desejadas þara os problemas de classificação de padrões), análise do

comportamento da rede utiliza¡rdo entradas especiais e análise dos pesos atuais da rede' pois,

segundo BAILEY & THOMPSON (1990), se existirem valores muito pequenos, as conexões

associadas podem ser consideradas insignificantes e, assim, ser eliminadas através de alguma

técnica de prunning. De môdo inverso, valores substantivamente maiores que os outros poderiam

indicar que houve over-training da rede.

7. Finalmente, com a rede treinad¿ e avaliada, ela pode ser integrada aos sistemas do

ambiente da aplicação (novos ou previamente existentes). São possíveis v¿írias categorias de

integração, dependendo da utilização desejada. Para maior eficiência da solução, pode ser

utiliiada mais de uma rede integrada ao sistema, ou, ainda, em conjunção com outros métodos.

Este sistema deverá conter facilidades de utilização, como interface conveniente, e

facilidades de aquisição de dados através de planilhas eletrônicas, interfaces com unidades de

process¿rmento de sinais ou arquivos padronizados. Uma boa documentação do sistema e o

ireinamento de usuarios são necess¿irios para o sucesso do mesmo. Além disso, o sistema deve

periodicamente monitorar stra performance e fazer a manutenção da rede quando for necessário

ãu indicar aos projetistas a necessidade de um novo treinamento. Outras melhorias poderão ainda

ser sugeridas quando os usuarios forem se tomando mais familia¡izados com o sistema. Estas

sugestões poderão ser muito úteis em novas versões ou em novos produtos.
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2.4 Considerações Finais 
Neste capítulo, foi mostrado que as Redes Neurais Artificiais são modelos matemáticos 

inspirados no funcionamento do sistema nervoso. Foram apresentadas as principais 
características destes modelos: a maneira como eles funcionam, a forma como as unidades e as 
conexões destes modelos podem ser organizadas (topologia), a maneira como eles podem se 
relacionar e aprender com seu ambiente (paradigmas e algoritmos de aprendizado). Foi 
apresentado o modelo Perceptron e seu algoritmo de aprendizado, a Regra Delta. 

Foram analisadas detalhadamente as características do modelo Perceptron Multicamadas 
(MLP) e do algoritmo Backpropagation que serão utilizados neste trabalho. Foram analisadas 
também suas limitações e as principais fases do desenvolvimento de aplicações utilizando este 
modelo. 

No capítulo seguinte, serão apresentadas as principais características dos Algoritmos 
Genéticos. Serão discutidos os aspectos mais atraentes desta ferramenta de busca e otimização 
para a solução de diferentes tipos de problemas. 
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3 Atgoritmos Genéticos

3.1 Introdução

Neste capítulo, serão analisados os principais aspectos e características da Computação
Evolucion¡iria e dos Algoritmos Genéticos. ert r *p""tos os tomam extremamente atraentes
como ferrament¿ de busca e otimização paraasolução dos mais diferentes tipos de problemas.

Toda tarefa de busca ou otimização possui dois componentes principais:

Espaço de Busca - onde são consideradas todas as possibilidades de solução de um
determinado problema;

Função de Avaliação (ou Função de Custo) - uma maneira de avalia¡ os membros do
espaço de busca.

Como pode ser visto em WINSTON (lgg2), as técnicas de busca e otimização tradicionais
iniciam-se com um único candidato que, iterativamente, é manipulado utilizando algumas
heurísticas, normalmente estáticas, dirãtamente associadas ao probl"-u a ser solucionado.
Geralmente, estes processos heurísticos não são algorítmico, . ,uà simulaçäo em computadores
pode ser muito complexa. Apesar destes métodos não serem suficientemente robustos, isto não
implica que eles sejam inúteis. Na prática, eles são amplamente utilizados, com sucesso, em
inúmeras aplicações.

?or outro ladq as técnicas de computação evolucion¿iria operam sobre uma população de
candidatos em paralelo. Assim, elas podem realizar a busca em diferentes iireas do espaço de
solução, alocando um número de membros apropriado para a busca simultânea em v¡árias regiões.
Segundo GOLDBERG (1939) os Algoritmos Gnétiôos diferem dos métodos tadicionais de
busca e otimização, principalmente, em quatro aspectos:

l' Trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros e não com os próprios
parâmetros.

2. Trabalham com uma população e não com um único ponto.

3. Utilizam informações de custo ou recompensa e não derivadas ou outro conhecimento
auxiliar.

4. utilizam regras de transição probabilísticæ e não determinísticas.
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Como esclarece BAUER (199,4), os pesquisadores costumam referir-se a "algoritmos
genéticos" ou a'oum algoritmo genético" e não ao "algoritmo genético", pois estes allorinnos
são uma classe de procedimentos com muitos passos separados e cada urrdestes passos possui
muitas variações possíveis.

Algoritmos Genéticos são muito eficientes para busca de soluções ótimas, ou
aproximadamente ótimas em uma grande variedade de problemas, pois não impõem muitas das
limitações encontradas nos métodos de busca tradicionais. segundo HOLLAND (1g75),além de
ser uma estratégia de gerar e test¿¡ nuito elegante, por serem baseados na evolução biológic4 os
Algoritmos Genéticos são capazes de identificar e explorar fatores ambientais . ,onu.rgi,. p*u
soluções ótimas, ou aproximadamênte ótimas, em níveis globais.

"Quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será sua chance de
sobreviver e gerar descendentes": este é o conceito basico da seleção natural proposto por
DARTWIN (1859), mecanismo da evolução genética biológica. A fuea Uioìogìca -ìi,proximamente ligada aos Algoritmos Genéticos é ã Genética populacional.

Antes de prosseguir com a an¿álise das características destes algoritmos, alguns conceitos
básicos são necess¿írios. Estes conceitos podem ser naturalmente 

"*porio, 
explicando o

frmcionamento basico destes algorihnos. Iniclahente, é geradaurnu populução formada por r¡m
conjunto aleatório de indivíduos que podem ser vistos ão-o possíveis soluções do problema.
Durante o processo evolutivo, esta população é avaliad a: para cada indivíduo é dada uma nota,
ou índice, refletindo sua habilidade de adaptação a determiirado ambiente. Uma porcentagem dos
mais adaptados são mantidos, enquanto os outros slio descartados (darwinismo). os membros
mantidos pela seleção podem sofrer modificações em suas características fundamentais ahavés
de mutações e cruzamento ou recombinação genética, gerando descendentes para a próxima
geração' Este processo, chamado de reprodução, é repetidã até que uma soluçãoìatisfatãria seja
encontrada.

Como defende GOLDBERG (1989), embora possrim parecer simplistas do ponto de vista
biológico, estes algoritmos são suficientemente complexos para fornecðr mecanismos poderosos
e robustos de busca adaptativa.

3.2 Um Breve Histórico

Até meados do século 19, a humanidade acreditava que cada espécie havia sido criada
separadamente por um ser supremo ou através de geração espontânea. ó trabalho do naturalista
Carolus Linnaeus sobre a classificação biológica ae- organismos despertou o interesse pela
similaridade entre certas espécies, levando a acreditar na Ëxistência de uma certa relação entre
elas' outros trabalhos influenciaram os naturalistas em direção à teoria da seleção natural, tais
como os de Jean Baptiste Lamark, que propôs uma teoria evolucioniíria no "uso e desuso,, de
órgãos, e o de Thomas Robert Malthus, que sugeriu que fatores ambientais, tais como doenças e
carência de alimentos, limitavam o crescimento de uma população.
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Depois de mais de 20 anos de observagões e experimentos, Charles Darwin apresentou, em
1858, sua teoria de evolução através de seleção natural, simultaneamente com outro naturalista
inglês, Alfred Russel Wallace. No ano seguinte, Darwin publica o seu liwo On the Origin of
Species by Means of Natural Selection com a sua teoria completa, sustentada por -uiøt
evidências colhidas durante suas viagens a bordo do navio Beagle, DARWIN (1S59j. Segundo
FUTUYAMA (1992), este trabalho exerceu forte influência em trabalhos futtuos da Bioiogia,
Botânica e Zoologia. além de afetar o pensamento religioso, filosófico, político e econômico.

A teoria da evolução e a computação nasceram praticamente na mesma época: Charles
Babbage, um dos fundadores da computação moderna e amigo pessoal de Darwin, desenvolveu
sua máquina analítica em 1833. Ambos provavelmente estariam surpresos e orgulhosos com a
ligação entre estas duas ¿íreas.

Por volta de 1900, o trabalho de Gregor Mendel, desenvolvido em 1865, sobre os princípios
b¿ísicos de herança genética, foi redescoberto pelos cientistas da época e teve grande influência
nos futuros trabalhos relacionados à evolução.

A moderna teoria da evolução combina a genética e as idéias de Darwin e Wallace sobre a
seleção natural, criando o princípio básico de Genética Populacional: "a variabilidade entre
indivíduos em uma População de organismos que se reproduzem sexualmente é produzida pela
'mutação e pela recombinação genética". Este princípio foi desenvolvido, durante os anos 30 e
40, por biólogos e matemáticos de importantes centros de pesquisa

Nos anos 50 e 60, muitos biólogos começaram a desenvolver simulações computacionais de
sistemas genéticos. Entretanto, foi John Holland quem começou, seriamente, a desenvolver as
primeiras pesquisas no tema. Holland foi gradualmente refinando suas idéias e, em lg71,
publicou o seu livto Adaptation in Natural ond Artificial System.s, HOLLAND (1979), hoje
considerado a bíblia de Algoritmos Genéticos. Desde então, estes algoritmos vêm sendo
aplicados com sucesso nos mais diversos problemas de otimização 

" 
upr"n{i"udo de miíquina.

3.3 Características Gerais

Algoritmos Genéticos são algoritmos de otimização global, baseados nos mecanismos de
seleção natural e da genética. Eles empregam uma estratégiã ae busca paralela e estruturada, mas
aleatória, que é voltada em direção ao reforço da busca de pontos áe "alta aptidão", ou seja,
pontos nos quais a função a ser minimizada (ou maximizada) tem valores relativamente baixos
(ou altos). Apesar de aleatórios, eles não são caminhadas aleatórias não direcionadas, pois
exploram informações históricas para encontrar novos pontos de busca, onde são ,rp.rudo.
melhores desempenhos.

Isto é realizado através de processos iterativos, onde cada iteração é chamada de geração.
Durante cada iteração, os princípios de seleção e reprodução são aplicados a gma popuþão de
candidatos que pode variar de tamanho, dependendo da complóxidade do problema e dos
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recursos computacionais disponíveis. Através da seleção, determinam-se quais indivíduos
conseguirão se reproduzir, gerando um número determinado de descendentes para a próxima
geração, com uma probabilidade determinada pelo seu índice de aptidão. Em outras palãwas, os
indivíduos com maior adaptação relativa têm maiores chances de sã reproduzir.

O ponto de partida p¿ìra a utilização de Algoritmos Genéticos como ferramenta para solução
de problemas é a representação destes problemas de maneira que estes algoritrnos possam
trabalhar adequadamente sobre eles. A maioria das representações são genotípicas, utilizam
vetores de tamanho finito em um alfabeto também finito.

Tradicionalmente, os indivíduos são representados por vetores binrírios, onde cada elemento
de um vetor denota a presença (1) ou ausência (0) de uma determinada característica. Através de
uma representação tem-se o genótipo de um indivíduo. Os elementos de um genótipo podem ser
combinados formando as características reais do indivíduo, ou seja, o rãu fenOtipo. Como
explicam SPEARS et. al. (1993), teoricamente, a representagão bin¿íria é indepeãdente do
problema, pois, uma vez encontrada a representação em vetores biniirios, as operações padrão
podem ser utilizadas, facilitando o seu emprego em diferentes classes de problemas.

A utilização de representações em níveis de abstração mais altos tem sido investigada. Como
estas representações são mais fenotípicas, facilitariam sua utilização em determinados ambientes,
onde essa transformação "fenótipo - genótipo" é muito .o-pi"*u. Neste caso, precisam ser
criados os operadores específicos para utilizar estas representações.

O princípio básico do funcionamento dos Algoritmos Genéticos é que um critério de seleção
vai fazet com que, depois de v¿írias gerações, o cõnjunto inicial de indivìduos produza indivíduos
mais aptos. A maioria dos métodos de seleção são projetados para escolhei preferencialmente
indivíduos com maiores notas de aptidão, embora nào exclusivamente, a fim de manter a
diversidade da população.

Um método de seleção muito utilizado é o Método da Roleta, onde indivíduos de uma
geração são escolhidos para fazer parte da próxima geração através de um sorteio de roleta. Neste
método, cada indivíduo da população é representudo nu roleta proporcionalmente ao seu índice
de aptidão. Assim, aos indivíduos com altáaptidão é dada uma porção maior da roleta, enquanto
aos de aptidão mais baixa é dada uma porção relativamente menor da roleta. A FIGURA 12
ilustra a criação desta roleta. Finalmente, a roleta é girada um determinado número de vezes,
dependendo do tamanho da população, e são escolhidos, como indivíduos que participarão da
próxima geração, aqueles sorteados na roleta.

Existem algumas variações deste método que não são baseadas na aptidão relativa, mas na
classificação (ranking) dos candidatos, WHITL-EY (1989) apresenta v¡irios cnsos nos quais esta
alternativa é melhor.
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Indivíduo

S¡

Aptidäo

"f(S¡)

^[ptidäo
Relativa

Sr 10i 10

Se 11000

S: 11110

S+ 01001

Ss 00110

2.23
7.27
1.05

3.35
1.69

0.14
0.47
0.07
0.21

0.11

F'IGURA 12 - Indivíduos de uma população e a sua conespondente roleta de seleção.

Um conjunto de operações é necessário pera que, dada uma população, consiga-se gerar
populagões sucessivas que (espera-se) melhorem suÍl aptidão com o tempo. Estes operadores são:
cruzamento e mutação. Eles são utilizados para assegurar que a nova geragão seja totalmente
nova, mas que de alguma forma possua características de seus pais, * r"ju, a população se
diversifica e mantém características de adaptação adquiridas påu, g"ruçõås anteriores. para
prevenir que os melhores não desapareçam da popuþão pela manìpuläçao dos operadores
genéticos, estes indivíduos podem ser automaticamente .ólo"ádor nu pt*i-å geração através de
uma política elitista.

Esse ciclo é repetido um determinado número de vezes, dependendo dos recursos
disponíveis, ou até que uma solução adequada seja encontrada. Durante esse processo, os
melhores indivíduos, assim como alguns dados estatisticos, podem ser coletados e armtvenados
para avaliação. Na FIGURA 13 é mostrado um exemplo de aþoritmo genético.

ProcedÍmento AG

{
t=0;
iniciaSopulação (P, t);
avaliação (P, t);
repita até (t = d)

{
t=t+1i
seleção-dosSais (p, t);
cruzamento (p, t);
mutação (P, t);
avaliação (P, t);
sobrevivem (P, t);
]

]

t - tempo atual;
d - tempo determinado para a finalização;
P - população

FIGURA 13 - Um algoritmo genético.
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Segundo GOLDBERG (1989), estes algoritmos, apesar de serem computacionalmente muito 
simples, são bastante poderosos. Além disso, eles não são limitados por suposições sobre o 
espaço de busca, relativas a continuidade, existência de derivadas, etc. Os espaços de busca em 
problemas reais são repletos de descontinuidades, ruídos e outros problemas. Métodos que 
dependam fortemente de restrições de continuidade e existência de derivadas são adequados 
apenas para problemas em um domínio limitado. 

Na próxima seção, serão apresentados os mecanismos dos operadores genéticos. 

3.4 Operadores Genéticos 
O princípio básico dos operadores genéticos é o de transformar uma população através de 

sucessivas gerações, estendendo a busca até chegar a um resultado satisfatório. Os operadores 
genéticos são necessários para que a população se diversifique e mantenha características 
adequadas adquiridas pelas gerações anteriores. 

O operador de mutação é responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética 
da população, alterando arbitrariamente um ou mais componentes de uma estrutura escolhida, 
como é ilustrado na FIGURA 14. Desta forma, este operador fornece meios para introdução de 
novos elementos na população. A mutação assegura que a probabilidade de se chegar a qualquer 
ponto do espaço de busca nunca será zero, além de contornar o problema de mínimos locais, 
pois, com este mecanismo, altera-se levemente a direção da busca. O operador de mutação é 
aplicado aos indivíduos com uma probabilidade dada pela taxa de mutação (0 Pm 	1); 
geralmente, utiliza-se uma taxa de mutação pequena (0.001 Pm 0.1), pois este é um operador 
genético secundário. 

Antes da Mutação: 	1 1O0 

Depois da Mutação: 11 O O O 

FIGURA 14- Exemplo de mutação. 

O cruzamento, ou crossover, é o operador responsável pela recombinação de características 
dos pais durante a reprodução, permitindo que as próximas gerações herdem essas características. 
Ele é considerado o operador genético predominante, por isso é aplicado com probabilidade dada 
pela taxa de cruzamento (0 	1), que deve ser maior que a taxa de mutação. Esta taxa é 
usualmente 0.6 Pc, 	0.99. Este operador pode ser utilizado de várias maneiras. As mais 
utilizadas são: 

• um-ponto: um ponto de cruzamento é escolhido e, a partir deste ponto, as informações 
genéticas dos pais são trocadas. As informações anteriores a este ponto em um dos pais 
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são ligadas às informações posteriores a este ponto no outro pai e vice versa. Este 
processo é mostrado no exemplo da FIGURA 15. 

• multipontos: é uma generalização desta idéia de troca de material genético através de 
pontos, onde muitos pontos de cruzamento podem ser utilizados. 

• uniforme: não utiliza pontos de cruzamento, mas determina, através de um parâmetro 
global, qual a probabilidade de cada variável ser trocada entre os pais. 

  

  

'1 0 0 1 0 0 

 

1 0 0 1 

(a) (D) (c) 

FIGURA 15- Um exemplo de cruzamento de um ponto. 
(a) dois indivíduos são escolhidos. 
(b) um ponto (4) de cruzamento é escolhido. 
(c) são recombinadas as características, gerando dois novos indivíduos. 

Na próxima seção, serão analisados alguns parâmetros que podem ser utilizados por 
Algoritmos Genéticos e de que maneira estes parâmetros influem no seu comportamento. 

3.5 Parâmetros Genéticos 
É importante também, 'analisar de que maneira alguns parâmetros que podem ser utilizados 

influem no comportamento dos Algoritmos Genéticos para que se possa estabelecê-los conforme 
as necessidades do problema e dos recursos disponíveis. Segundo DE JONG (1980), os 
principais parâmetros e suas influências são os seguintes: 

• Tamanho da População. O tamanho da população afeta o desempenho global e a eficiência 
dos Algoritmos Genéticos. Com  uma população pequena, o desempenho pode cair, pois deste 
modo a população fornece uma pequena cobertura do espaço de busca do problema. Uma 
grande população geralmente fornece uma cobertura representativa do domínio do problema, 
além de prevenir convergências prematuras para soluções locais ao invés de globais. No 
entanto, para se trabalhar com grandes populações, são necessários maiores recursos 
computacionais, ou que o algoritmo trabalhe por um período de tempo muito maior. 

• Taxa de Cruzamento. Quanto maior for esta taxa, mais rapidamente novas estruturas serão 
introduzidas na população. Mas, se esta for muito alta, estruturas com boas aptidões poderão 
ser retiradas a uma velocidade que supere a capacidade da reprodução em criar melhores 
estruturas. Se esta taxa for muito baixa, a busca pode estagnar. 
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' Taxa de MutaçÍio. Uma baixa taxa de mutação previne que uma dada posição fique
estagnada em um valor, além de possibilitar que se chegue em qualquer ponto do espaço de
busca. Com uma taxa muito alta, abusca se torna essencialmente aleatória.

¡ Intelvalo de Geração. Controla a porcentagem da população que será substituída durante a
próxima geração. Com um valor alto, a maior parte da população será substifuída, mas com
valores muito altos pode ocorrer perda de esfuturas de dta aptidão. Com um valor baixo, o
algoritmo pode se tornar muito lento, pois o número de gerações necess¡írias pode ser muito
grande.

3.6 Aplicações

Um sistema que necessite de bom desempenho em um ambiente dinâmico geralmente exige
soluções adaptativas ou evolutivas. Sistemas evolutivos tentam resolver problemas acumulando
conhecimento sobre o problema e utilizando estas informações para gerar soluções aceitáveis.
Como mostrado por AUSTIN (1990), estes problem¿rs, tipicamente, encontram-se nas ¿áreas de
configuração de sistemas complexos, alocação de tarefas, seleção de rotas e outros problemas de
otimização e aprendizado de máquina.

Seguem-se alguns exemplos de sistemas que utilizam Algoritmos Genéticos:

. Controle de sistemas dinâmicos - GOLDBERG (19g9).

' Indução e otimização de bases de regras - HOLLAND (1975).

o Definição de arquiteturas conexionistas - HARp et. al. (1991):

o Projeto evolucionário de arquiteturas de Redes Neurais Artificiais.o Modelagem de estruturas neurais biológicas.

. Simulação de modelos biológicos - HOLLAND (1975):

o Comportamento.
o Evolução.

r Evolução interativa de imagens - CALDWELL &,JOHNSTON (1gg1) e sIMS (lgg3).

. Composição musical - HORNER & GOLDBERG (1939).
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3.7 Considerações Finais

Neste capítulo, foram vistas as principais diferenças entre os métodos hadicionais de busca e
os Algoritmos Genéticos, algoritmos inspirados nos mecanismos biológicos de genética e seleção
natural. Foram analisadas as principais características destes algoritmos e seus princípios básióos
de funcionamento.

Como mostrado, estes algoritmos trabalha¡n com uma população de candidatos a soluções de
um problema. Durante o processo evolutivo, esta população é avaliada e uma parcela dós mais
adaptados são mantidos. Os candidatos mantidos podem sofrer modificações em suas
características através de mutações e cruzamento, gerando descendentes e uma nova população.

Foi apresentado um método de seleção, conhecido como Método da Roleta e foram
discutidos os mecanismos de funcionamento dos operadores genéticos de mutação e cruzamento.
Foram também analisadas as influências do tamanho da população, das taxas de cruzamento e
mutação e do intervalo de geração.

Finalmente, foram apresentados alguns exemplos de sistemas evolutivos.

No próximo capítuIo, será analisada a abordagem evolucion¿íria de projeto de Redes Neurais,
ou seja, a utilização de Algoritmos Genéticos para a busca de arquiteturas de Redes Neurais
Attificiais adequadas para a solução de problemas particulares. Serão mostrados os principais
aspectos dos processos de codificação, avaliação de desempenho e reprodução.
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4 Evolução em Redes Neurais

4.1 Introdução

Os sistemas baseados em Redes Neurais Perceptron Multicamadas (MLp) dependem
fortemente da topologia destas redes (tamanho, estrutura e conexões), assim como dos
parâmetros de seu algoritmo de aprendizado (taxa de aprendizado, termo momentr.rm). Como
resultado, a determinação da arquitetura da rede (topologia e parâmetros) afeta muito o seu
desempenho, isto é, velocidade de aprendizado, precisão do aprendizado, iolerância a ruídos e
capacidade de generali zação.

É grande a dificuldade de se projetarem Redes Neurais eficientes. O espaço de busca entre as
Redes Neurais v¡ílidas é muito grande. Além disso, ele é deceptivo e multimodal, como mostram
MILLER et. al. (1939). Deceptivo, pois duas arquiteturas similares podem apresentar
desempenhos muito diferentes. E multimodal, porque duãs arquiteturas muito ãirtint* podem ter
desempenhos semelhantes.

Existem algumas técnicas que utilizam conhecimentos empíricos que podem ajudar em
alguns casos particulares, como mostra CALTDIL (1991). BAILEY & THOMPSOÑ (1990)
sugerem uma abordagem muito utilizada na práúica, que é a construção de redes a partir de
arquiteturas padronizadas ou baseadas em outras redes previamente utilizadas; então, érealizado
um teste dessa rede para a função desejada e altera-se a arquitetura da rede até que seja obtida
uma arquitetura razoavelmente adequada para a aplicação. Entretanto, esse tipo de abordagem
demanda muito tempo, tem um custo muito elevadò e não apresenta resultados muito confiáveis.
Além disso, não é possível garantir a otimização da solução, pois o critério de desempenho é
baseado em uma combinação complexa de fatores. Este é um típico problema de otimização
'omulticriterial".

Visando resolver este problema, várias técnicas para automação do projeto de arquiteturas
neurais para classes particulares de problemas vêm sendo pesquisadar. Utnu destas técnicas
envolve a utiliz-ação de abordagens evoluciorrárias, como heuríitica de busca de arquiteturas
aproximadamente ótimas.

MURRAY (1994) defende que os Algoriftros Genéticos proporcionam a abordagem mais
natural para a solução deste problema, especialmente porque o cérebro humano também é
resultado da evolução biológica. Segundo o pesquisador Gerald Edelman, prêmio Nobel de 1972,
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em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, DE SÁ (1995), a mente humana é resultado direto da
seleção natural. Ele sugere que o aparecimento de sulcos cerebrais cada ve,z mais acentuados
levou a um aumento significativo na fuea total do cérebro, o que, em outras palawas, significa
um maior número de neurônios em um mesmo espaço físico. Além disso, EDELMAN (19SS)
sugere que a organização dos neurônios e as suas conexões não foram prédeterminadas, mas
foram evoluindo para competir com as circunstâncias impostas pelo ambiente.

A arquitetura do cérebro foi, durante milhões de anos de evolução, astuciosamente modelada
através da genética e da seleção natural. Assim, neste trabalho, deseja-se utilizar uma abordagem
artificialmente equivalente para resolver este problemapara"seres" também artificiais, que neste
caso seriam Redes Neurais Artificiais.

Existem, ainda, outras possibilidades de utilização da abordagem evo¡¡cioniiria em Redes
Neurais Artificiais, tais como a sua utilização como algoritmo de treinamento, como mostrado
por MONTANA & DAVIS (1989); PORTO (1995) e para encontrar regras de aprendizado
eficientes para Redes Perceptron sem camadas intermedi¿írias, apresentudo por CHALMERS
(1991). Além disso, existem outras possibilidades muito promissãrar u r"r*r exploradas, tais
como na escolha inicial de pesos da rede; na determinação de conjuntos de dados de treinamento,
validação e teste ou dos atributos a serem utilizados nestes conjuntos; ou, ainda, na determinação
de janelas de dados de séries temporais a serem utilizadas no treinamento de redes para
previsões. Neste primeiro trabalho, foi analisada apenas sua utilização para definiçao de
arquiteturas de redes MLP feed-þrwød inteiramente conectadas, treinadas com
bacþropagation.

Neste capítulo, serão discutidos alguns aspectos do projeto evolucioniírio de arquiteturas
neurais, abordagens de representação, critérios de avaliação de desemperùo, estrategias de
reprodução, mecanismos de seleção e funcionamento dos operadores genéticos.

4.2 Projeto Evolucionário de Arquiteturas
Neurais

Para a aplicação de Algoritmos Genéticog visando à resolução de problemas específicos,
como o projeto de arquiteturas neurais, é necessário fomecer algumas informações a respeito do
problema, tais como:

o Representação: estes algoritmos necessitam de uma representação apropriada (genótipo)
das possíveis soluções, normalmente na forma de vetores. Assim, deve-se fornecer uma
representação adequada da arquitetura destas redes e uma função qræ transforme esta
representação genotípica, úilizada por estes algoritmos, offi soluções fenotípicas:
arquiteturas de redes.
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. I)esempenho: é preciso que seja fomecida uma função que associe um valor a cada
solução, isto é, ao desempenho de cada uma das redes da população. Este valor deve
refletir a aptidão destas redes na solução do problema considerado.

o Reprodução: devem-se especificar os operadores de cruzamento e mutação que
permitam a criação de novas gerações de arquitetuas de redes , a partir de seus pais. A
especificação destes operadores depende fortemente da representagäo utilizada. Em
alguns casos, pode ser necessária a satisfação de restrições para assegurar que ris nov¿ts
redes geradas sejam solugões válidas.

Estes aspectos serão analisados em maiores detalhes nas próximas seções. A seguir, serão
vistos os principais processos desta abordagem, que são ilustrados graficamente na FIGURA 16
e envolvem:

o Decodificação (Gerador);

o Treinamento (Simulador);

o Avaliação de Desempenho;

o Seleção (AG);

o Reprodução (AG).

No projeto de evolucioniário de arquiteturas neurais, cada indivíduo pode ser visto como ¡m
ponto ou estado do espaço de possíveis arquiteturas de redes. Iniciando o processo com uma
população de representações genotípicas de redes válidas, geradas aleatoriamente, um gerador
reconstrói essas redes (fenótipos) a partir de sua representação (genótipos), de acordo com a
função de transformação utilizada.

Em seguida, uln simulador treina todas as redes com um mesmo conjunto de dados de
treinamento e seus desempenhos são avaliados. Com isso, são obtidos alguns dados para avaliar
o atual estado da população e determinar uma nota de aptidão para cada rede, de acordo com o
seu desempenho em relação a todas as outras redes.

Através de um método como o da roleta, são selecionadas as redes, de acordo com uma
probabilidade relativa proporcional às suas notas de aptidão. Isto é feito até preencher o espaço
de candidatos, que serão colocados para reproduçao regida pelos operaáor., genéticos de
cruzamento e mutação. Através destes operadores, é construída uma nova geração de arquiteturas
neurais. Para evitar que ¿N melhores redes desapareçam rapidamente dã população, pode ser
utilizada uma política elitista, que faz com que estas redes estejam presentes na próxima geraçao.

Esse ciclo é repetido e, com a passagem de novas gerações, a população vai gradativamente
evoluindo nrmo a genótipos que conespondam a fenótipos de melhores desempenhos. Isto é feito
um determinado número de vezes, até que o algoritmo encontre soluções adequadas ao problema
ou' em casos extremos, até convergir para uma única solução. Durante este processo, ¿ts melhores
redes, assim como alguns dados estatísticos, podem ser coletados e ¿¡rmazenados para uma
análise posterior sobre o andamento do processo evolutivo.
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Algoritino Genético 

11111111Inotal 
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FIGURA 16 - Processos da abordagem evolucionária para projeto de arquiteturas neurais. 

4.3 Abordagens de Representação 

A questão de como uma arquitetura neural é representada genotipicamente é crítica no 
projeto de um sistema evolucionário. BALAKRISHNAN & HONAVAR (1995) afirmam que a 
representação ou codificação utilizada determina não apenas as classes de arquiteturas neurais 
que podem ser geradas, mas também o funcionamento do processo de decodificação e dos 
operadores de reprodução. 
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A representação da estrutura de uma rede neural não é uma tarefa tão direta. Vários fatores 
devem ser considerados para a escolha da representação: se a representação permite que soluções 
ótimas ou proximamente ótimas sejam representadas; como estruturas inválidas podem ser 
excluídas; como devem atuar os operadores de reprodução, de forma que a nova geração possua 
somente Redes Neurais válidas; e como a representação suporta o crescimento em tamanho das 
arquiteturas neurais. BRANKE (1995) sugere que o ideal seria que o espaço genético das Redes 
Neurais não contivesse genótipos de redes inviáveis e que pudesse expandir este espaço a todos 
os genótipos de redes potencialmente úteis. 

Segundo WEIP (1990). existem dois paradigmas principais de representação de Redes 
Neurais: a representação direta, ou de baixo-nível, e a representação indireta, ou de alto-nível. 
Existe uma clara distinção entre estes dois paradigmas. A seguir, serão apresentadas as principais 
características dos métodos existentes de representação, baseados nestes dois paradigmas, e o 
método de codificação utilizado neste trabalho. 

4.3.1 Representações Diretas 
Uma representação direta especifica exatamente cada parâmetro da rede e requer pouco 

esforço de decodificação, pois a transformação de genótipos em fenótipos é trivial. Um exemplo 
é a codificação em uma matriz de conexões, que especifica de maneira direta e precisa as 
conexões de uma Rede Neural. Contudo, este tipo de codificação pode deixar o espaço de busca 
muito grande, levando à necessidade de um maior número de iterações, sendo, assim, útil apenas 
para topologias neurais relativamente pequenas. 

Um método de representação direta muito utilizado foi apresentado por MILLER et. al. 
(1989). Neste método, para a codificação genotípica de topologias neurais com N unidades, são 
mapeadas estruturas na forma de matrizes de conexões binárias Nx(N+1), onde cada elemento 
da matriz determina a existência ou não de uma conexão entre as unidades j e i. E, na coluna 
N+1, é representada a existência de thresholds ou bias. Este método é ilustrado na FIGURA 17. 

( 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ) 
gerátipo 

FIGURA 17 - Exemplo de representação direta. 
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Este método é obviamente voltado para a escolha das conexões, visto que outros parâmetros
da topologia neural devem ser previamente estabelecidos. Os problemas principais dessa
abordagem são o tamanho dos códigos e a gerafo de estruturas incorretas Pois, säo necessários
códigos muito grandes para a codificação de redes com grandes números de camadas e conexões
e, trabalhando com rcdes feedþrward, podem ser geradas conexões com realimentação
(feedback). O problema de geração de estruturas incorretas foi tratado eliminando as estruturas
inconetas, mas quando este tipo de problema apresentar grande ocorrência , fuâ afetar de maneira
significativa o desempenho do Algoritmo Genético.

Os problemas tratados em MILLER et. al. (1989), utilizando este método, eram problemas
simples como: XOR, 4-Quadrantes e Cópia de Padrões. Seu desempenho em problemas mais
complexos ainda não havia sido testado. Este método foi um dos primeiros apresentados na
literatura e outros métodos foram propostos baseados neste tipo de representação. WHITLEY et.
al.(1990) incluiram os valores dos pesos das conexões, tornando-o um algoritmo de treinamento
ou de escolha inicial de pesos. E SHIFFMANN et. al. (1991) codificam as redes através de listas
de unidades e de conexões.

4.3.2 Representações Indiretas
Algumas abordagens de representação não codificam diretamente as arquiteturas neurais em

genótipos, mas utilizam descrições abstratas para a caracterização das redes ou, ainda,
codificações gramaticais. As abordagens que utilizam representações indiretas podem exigir um
esforço considerável para a decodificação na construção de fenótipos. No entanto, as redes
podem ser pré-estruturadas utilizando restrições para excluir algumas arquiteturas indesejáveis, o
que faz com que o espaço de busca seja muito menor. Desse modo, as buscas podem ser
focalizadas na procura das melhores redes.

Uma das primeiras abordagens de representação indireta foi proposta por KITANO (1990),
que codifica topologias nêurais através de regras em uma gramática liwe de contexto. Neste
método, são utilizados símbolos não-terminais çe devem ser substituídos por matrizes 2x2 de
símbolos terminais e os símbolos terminais devem ser substituídos por matrizes 2x2 de binrários.
Nos problemas utilizados, este método apresentou um desempenho superior ao obtido através de
um método de codificação direta, pois encontrou as topologias mais rapidamente e com menores
taxas de erro. A diferença entre os dois métodos se acentuava a favor do método de codificação
indireta quando o número de unidades intermedi¿írias das redes aumentava. No entanto, este
método também é voltado para a escolha das conexões e, como utilizamatrizes de conectividade,
também necessita de códigos grandes paraarepresentação de grandes topologias.

Alguns métodos sofisticados apresentados por HARP et. al. (1991) e MANDISHER (1993)
trabalham com representações indiretas através de descrições de redes em termos de v¿írios
parâmetros, como: número de camadas, tamanho das camadas e conexões ente camadas,
possibilitando a colocação de restrições na arquitetura das redes e reduzindo o número de
estruturas incorretas. Com isso, o número de estruturas a serem treinadas e avaliadas, assim
como o número de ciclos evolucioniírios necessários para se chegar a boas redes, é drasticamente
reduzido.
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O método proposto por MANDISHER (1993), basicamente um aperfeiçoamento do método 
apresentado por HARP et. al. (1991), é voltado para a escolha da arquitetura e das conexões e 
utiliza uma representação que descreve os componentes principais das redes, que podem ser 
divididos em duas áreas: área de parâmetros e área de camadas. 

Neste método, a área de parâmetros especifica a taxa de aprendizado e o termo momentum 
para todas as conexões da rede. Cada camada tem sua própria área de camada, especificando o 
número de unidades na camada e as conexões às outras camadas. As conexões são separadas em 
projetivas (conexões com camadas posteriores) e receptivas (conexões com camadas anteriores), 
e são especificadas através dos parâmetros raio e densidade. O parâmetro raio especifica o raio de 
conexão para cada unidade e é dado pela porcentagem relativa ao tamanho da camada de destino. 
Já o parâmetro densidade especifica a densidade de conexões de uma unidade receptiva e é dado 
pela porcentagem de unidades que estão conectadas a esta unidade, como ilustra a FIGURA 18. 

par. de rede 	camada camada 2 1 	1 camada n 
Í„ 

taxa de 
aprendizado momentum tamanho da 

camada 
conexões 
projetivas 

conexões 
receptivas 

raio raio 
densidade densidade 

FIGURA 18 - Exemplo de representação indireta. 

Um problema apresentado neste método é que sua decodificação é inexata. Os parâmetros 
raio e densidade são definidos como porcentagens relativas ao tamanho das unidades a serem 
conectadas. Durante a decodificação, as conexões são estabelecidas aleatoriamente, seguindo 
estes parâmetros. Assim, um mesmo código pode produzir diferentes topologias. 

4.3.3 Representação Utilizada 
O interesse deste trabalho é apenas pela escolha da arquitetura. As conexões são 

determinadas pelo próprio algoritmo de treinamento, fazendo com que o espaço de busca para o 
Algoritmo Genético seja muito menor. Assim, as redes são inicialmente inteiramente conectadas, 
e estritamente "em camadas" (strictly layred), ou seja, só podem existir conexões entre duas 
camadas consecutivas. O algoritmo de treinamento estabelece os pesos das conexões e estas 
podem ser podadas, através de um algoritmo deprunning, quando se mostrarem irrelevantes. 

Por esse motivo, e devido aos recursos computacionais disponíveis, foi decidido criar uma 
representação que não se preocupasse com as conexões e que fosse mais direta, utilizando uma 
simplificação da representação" proposta por MANDISHER (1993), de forma a diminuir o 
tamanho do espaço de busca. Com  os recentes sucessos de implementações de Algoritmos 
Genéticos que utilizam representações com números reais e inteiros, foi decido pela sua 
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utilização, como na representação de Ma¡disher, ao invés das representações bin¿írias
tradicionais.

Esta representação também descreve os oomponentes em ¿írea de parâmetros e a¡ea de
camadas. A área de parâmetros especifica ataxade aprendizado e o termo momentum para todas
as conexões da rede. A iírea de camadas especifica o número de unidades em cada camada,
podendo ser utilizadas até três camadas. Como ilustra o exemplo da FIGURA 19, esta
representação requer um menor esforço de decodificação, devido a sua simplicidade e, por ser
direta e exata, diferentemente das representação de Harp e Mandisher, a decodificação gera
apenas uma arquitetura.

RNA

FIGURA L9 - Exemplo da representação utilizada.

Nesta representação, é necessario especificar apenas o número de unidades de entrada e
saída, além do número máximo de unidades n¡s camadas intermediárias. Com isso, toma-se
possível a representação de soluções ótimas ou proximamente ótimas. Estruturas inválidas
poderiam ser geradas em apenas um caso: quando não houver unidades na segunda camada
intermedi¿íria e houver na terceira. No entanto, este caso é facilmente detectiível e estruturas
inválidas não são geradas na fase de inicialização.

Os operadores genéticos de reprodução e mutação capazes de trabalhar com números reais e
inteiros podem ser utilizados, havendo apenas alguns casos especiais a serem tratados de forma
bastante simples, como será apresentado em seção posterior.

Gc1ótiro

Fcnótþo
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4.4 Avaliação de Desempenho

Não é possível avaliar o desempenho das redes de modo direto. Só depois de terem sido
treinadas, as redes poderão ser avaliadas. Os resultados obtidos durante o teinamento serão
utilizados para estimar a qualidade das arquitefuras neurais. As redes devem ser treinadas por um
número determinado de ciclos, utilizando os mesmos conjuntos de dados de teina¡nento e
validagão. Os resultados de treinamento e validação podem ser utilizados para determinar o
desempenho destas redes e, se houver a disponibilidade, um segundo conjunto de testes deve ser
utilizado para determinar o desempenho destas redes com dados não previamente vistos, que
serviria como validação ao Algoritmo Genético.

Para a criação de uma função que associe uma nota de aptidão para cada uma das redes,
podem ser utilizadas algumas heurísticas. Essas heurísticas podem }u* em conta aspectos
como: erro quadrático médio, ou número de padrões erradamente classificados nos conjuntos de
treinamento e validação; integral do erro sobre o número de ciclos; tempo de treinamento;
capacidade de generalização; tamanho das redes, enüe outros. Tais heurístiðas devem ponderar
estes aspectos, levando em consideração o comportamento desejado para a aplicaç;rio. para
determinadas aplicações, a característica mais desejável poderá ,., r.r*ã maior .upuóidud" d,
generalização e, para outras, poderá ser uma menor taxa de erro ou, ainda, uma menor
arquitetura.

Em algumas aplicações como avaliação de crédito e previsões financeiras, nas quais o
sistema criado foi utilizado, foi possível especificar heurísticãs de avaliação de desemp"nho qu.
levassem em consideração os custos dos erros cometidos pela rede, através de uma matriz de
custos, ou do cálculo dos prejuízos causados pela rede em cada transação. Com isto, as
avaliações podem ser mais específicas e precims e as notas dadas mais represåntativas da real de
aptidão das redes na solução destes problemas. No problema de avaliação de crédito, uma função
de desempenho pode ser calculada pela eq. (13).

Aptidão = Custo M¡áximo - (Custo no Treinamento + 2 . Custo na Validação) (13)
Nos quais:

Custo Máximo: (Custo M¡iximo no Treinamento + 2 . Custo Máximo na Validação)
Custo M¡íximo no Treinamento : (Cl . NPTC I + C2. NPTC2)
Custo M¡íximo na Validação = (Cl . NPVCI + C2 .NPVC2)
Custo no Treinamento = (Cl . NPTECI + C2. NPTEC2)

Custo na Validação = (Cl . NPVECI + C2 .NPVEC2)
cn: custo de um erro de classificação nos padrões da classe n
NPTCn: Numero de padrões de treinamento da classe n

NPVCn = Numero cie padrões de validação da classe n
NPTECn: Numero de padrões de treinamento erradamente classificados da classe n

NPTECn = Numero de padrões de validação erradamente classificados da classe n
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Como a avaliação das arquiteturas neurais envolve treinamentos e testes, o custo
computacional é muito elevado. No entanto, devido às características inerentemente paralelas dos
algoritmos envolvidos, sua utilização em ambientes distribuídos ou em implementações
paralelas, como as apresentadas por HUNG & ADELI (1994) pode reduzir estes custos.

4.5 Reprodução

A estratégia de reprodução é o ponto mais importante de um Algoritmo Genético. A
definição desta estratégia deve levar em consideração as características dã representação a ser
utilizada, as necessidades do problema e os recursros computacionais disponíveis. Na definição da
estratégia de reprodução, devem ser especificados os mecanismos de seleção, as políticas
elitistas, os operadores de cruzamento e mutaçäo e suas respectivas taxas de ocorrência. Estes
aspectos serão analisados nas próximas subseções.

4.5.1 Mecanismo de Seleção

Neste trabalho, foi utilizado o método da roleta baseado em aptidão relativ4 mecanismo
clássico de seleção, pois o interesse era na escolha das melhores arquiteturas, mas mantendo a
diversidade da população. Uma variante deste método, baseada em ianking, favorece muito os
indivíduos de maior aptidão e, com isso diminui ainda mais a diversidade. No entanto, como
mostrado por WHITLEY (1939), esta variante pode funcionar melhor que o método clássico
quando os valores de aptidão forem muito próximos.

No método baseado em aptidão relativa, com n indivíduos da população, são dadas notas de
aptidão A para cada indivíduo i e, através da eq. (14), são calculadas as notas de aptidão relativa
R dos n indivíduos. Pa¡a a'escolha de & candidatos, a roleta é girada por È vezes, determinando
cada candidato c.Isto é feito através da escolha de um número ieatOrii x que indica o indivíduo
i a ser colocado no conjunto ,S de candidatos, como mostra a eq. (15). Os indivíduos do conjunto
de candidatos poderäo ser manipulados pelos operadores genéticos de cruzamento e mutação.

^R,

Ai
n

i-l

i: 1,2, ..., n (14)
ZA,
j=l

S" =¿ SE I Rj <r<IR; c:1,2,...,k (t s)
j=l j=l

Através deste método, são selecionadas, preferencialmente, as redes de maior aptidão, como
ilustra a FIGURA 20, com uma população de 5 indivíduos e um conjunto de 5 candidatos.
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0,299813734
8,276912683
0,250511472
0,11055061
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F'IGURA 20 - Um exemplo de seleção pelo método da roleta.

4.5.2 Elitismo
De forma a evitar que a arquitetura com maior nota de aptidão desapareça da população pela

manipulação dos operadores genéticos, foi vtilizadauma política elitista. Ou sejã, u *q"it.'turu
com a maior nota de aptidão é automaticamente colocadã na próxima gerução. pode ocorrer o
fato 

-de 
viírias arquiteturas terem a (mesma) maior nota. Neste caso, o c¡i¿¡o de desempate

escolhido é o tamanho da topologia, favorecendo, assim, a rede com o menor número de
unidades.

4.5.3 Operadores Genéticos

Os operadores genéticos são utilizados para transfornar a população de arquitettras neurais
at1av9¡ das gerações, diversificando esta população e mantendo as características desejáveis
adquiridas pelas gerações anteriores. Nesté trabaiho, estas características podem ser: taxa de
aprendizado, termo momentum e número de unidades nas camadas intermedi¿årias. Eles são
especificados de acordo com a representação utilizada. Podem ser utilizadas funções que limitem
suas transformações, heurísticas de transformação de acordo com a funcionalidade desejada,
além de funções que assegurem a validade das arquiteturas neurais geradas.

O operador genético de cruzamento, operador predominante, é responsável pela
recombinação de características das redes durani" u t"pródução, permitindo que as próximas
gerações herdem car¿cterísticas desejáveis. O cruzamentõ pode ser utilizado de v¿árias maneiras,
mas neste trabalho foi utilizado apenris o cruzamento de um-ponto.

Este operador pode fazer uma hoca de características entre duas arquitefluas, que são
selecionadas com probabilidade dada pela tara de cruzamento p., (0 < p. < l). O operador de
cruzamento tradicional foi modificado de formaatrabalhar com números reais e inteiros. Através
de um número escolhido aleatoriamente, este operador especifica o ponto de cruzamento no qual
as características das duas arquiteturas serão tocadas, como ilustra u flCUne Zt.

10,1056
10.8604
3o.5124
40,7845
20.3186

ffi
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Ponto de Cn¡zamento
Geraçäo I

õeração 2

FIGURA 21 - Exemplo do operador de cruzamento utilizado.

Na especiflrcação deste operador, utilizando diferentes abordagens de representação, hâ
sempre uma grande preocupação com a validade das arquiteturas geradas. Utilizando a
representação proposta, existe apenas um caso em que é gerada uma arquitetura inválida: quando
uma das arquiteturas apresentar zero unidade na segunda e na terceira camada intermediiíria; a
outra apresentar um número qualquer de unidades na segunda e terceira camadas; e o ponto de
cruzamento for o ponto entre estas duas camadas, gomo ilustra a FIGURA 22. Neste caso, o
operador irá gerar uma rede com zero unidade na segunda camada intermedi¿íria e lù unidades na
terceira. No entanto, este caso especial é facilmente identificado e tratado, excluindo a
arquitetura inválida da população. Assim, somente arquiteturas corretas de redes participam do
processo de evolução.

Ponto de Cn¡uamento
Geraçäo I

Geraçäo 2

InvÉrlida

n,05140.401t.2L7kl.6

140.401E.2L?kI.2I

0000140.4014.2t7Irl. õ

W
00T40.401t.2I7I.1.21

FIGURA 22 - Caso especial de cruzamento que pode gerar uma arquitetura inválida.
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A atuação do operador genético de mutação, operador secundário, deve causar apenas 
pequenas mudanças qualitativas nas características das arquiteturas das redes durante a 
reprodução, permitindo que as próximas gerações possam se diversificar mais. 

Uma arquitetura é escolhida para mutação com probabilidade dada pela taxa de mutação P. 
(O 	P. 	1), geralmente muito menor que a taxa de cruzamento. Com  isso, uma das 
características da arquitetura é alterada. O operador de mutação tradicional também foi 
modificado de forma a trabalhar com números reais e inteiros. Neste caso, a taxa de mutação 
deve ser um pouco maior que esta taxa no operador tradicional. 

Assim, através de um número escolhido aleatoriamente, é especificado o ponto de mutação 
no qual a característica da arquitetura é alterada para um valor também escolhido aleatoriamente, 
seguindo limites máximos e mínimos definidos para cada característica, como ilustra a FIGURA 
23. 

Geração 2 

FIGURA 23 - Exemplo do operador de mutação utilizado. 

Na especificação deste operador, também existe a preocupação com a validade das 
arquiteturas geradas. Utilizando a representação proposta, existe apenas um caso em que é gerada 
uma arquitetura inválida: quando a arquitetura apresentar zero unidade na segunda e terceira 
camadas intermediárias e o ponto escolhido para mutação for o ponto da terceira camada, como 
ilustra a FIGURA 24. Este caso especial, de ocorrência ainda mais rara que o caso especial de 
cruzamento, também é facilmente identificado. Ele é tratado, excluindo a arquitetura inválida da 
população. 

Geração 1 

Id. 8 

Geração 2 

0.217 0.401 

*-- Inválida Id. 27 	0.217 0.401 	10 	00 

FIGURA 24 - Caso especial de mutação que pode gerar uma arquitetura inválida. 
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4.6 Considerações Finais

Neste capítulo, foi moshado que o projeto de arquiteturas de Redes Neurais MLp pode ser
automatizado utilizando Algoritmos Genéticos para a busca de arquiteturas aproximadamente
ótimas. Foram mostrados os principais aspec{os dos processos de codificação, avaliação de
desempenho e reprodução. Foram analisados os princþais métodos de codificação existentes
para representação direta e indireta de arquiæturas neurais e foi apresentado um método de
codificação adequado às necessidades particuhes envolvidas neste trabalho. Uma função para
associação de notas de aptidão para os problernas de avaliação de crédito foi apresentada. Foram
também mostrados os mecanismos de seleção e o funcionamento dos oprruåor6 genéticos de
mutação e cruzamento.

Os modelos existentes analisados tratavarn eficientemente problemas simples como XOR e
alguns outros. A utilização destes métodos em problemas complexos não ioi enconfada na
literatura. Devido à necessidade de grandes códigos, ao tamanho do 

"rpuço 
de busca e do tempo

necess¿írio para a avaliação das arquiteturas neurais, a utilização destés métodos em problemìs
reais pode ser impraticável. No método proposto, foram colocadas algumas resnições, fazendo
com que a codificação seja pequena e de tamæho fixo, de forma a tornar menor o espaço de
busca, visto que, neste trabalho, os problemas fiatados são problemas complexos do mundo real.

No capítulo seguinte, será apresentado o problema de avaliação de crédito financeiro, serão
analisadas as abordagens existentes e será proposto um sistema neural para o seu modelamento.



48

5 Avaliação de Crédito

5.1 fntrodução

O mercado financeiro é afetado por um grande número de fatores econômicos, políticos e
psicológicos, fortemente relacionados e que interagem entre si de uma maneira bastante
complexa. Além disso, a maior parte destas relagões parecem ser probabilísticas e não-lineares.
Portanto, estas relações dificilmente poderiam ser expressas através de regras.

SIMON (1960) classifica as decisões gerenciais financeiras em um intervalo contínuo,
variando entre altamente estruturadas e altamente não-estruturadas. Nas decisões altamente
estruturadas, os processos para a obtenção de uma solução (razoavelmente) boa são bem
conhecidos de antemão e existem inúmeras ferramentas computacionais para o auxílio a estes
tipos de decisões. Jâ para as decisões não-estruturadas, somente a intuição e a experiência de
gerentes são utilizadas. Estes gerentes podem contar até com auxílio de especialistas em
determinadas iíreas, mas as decisões finais tomadas pelos gerentes geralmente envolvem
substanciais elementos subjetivos. HAWLEY et. al. (1996) afirmam que problemas altamente
não-estruturados não são facilmente adaptáveis aos métodos convencionais de análise auxiliada
por computador ou sistemas de suporte a decisões.

Sistemas de suporte a decisões financeiras devem transformar grandes quantidades de dados
em classificações inteligíveis, reconhecendo tendências e padrões em conjuntos de dados
utilizados. No setor de serviços financeiros, sistemas inteligentes de suporte a decisões, baseados
em Redes Neurais, vêm sendo amplamente empregados em uma grande gama de tarefas,
incluindo projeção de autorização de crédito, CARTER & CATLETT (1987); avaliação de risco
de falência LEE & KIM (1994); previsão econômica e financeira WHITE (1988), entre outras.

Recentemente, alguns bancos como o Citíbank e o Chase Manhattan, além de empresas de
investimento como a Morgan Stanley Inc., vêm utilizando sistemas neurais para previsões
financeiras e suporte a decisões, em substituição a métodos estatísticos, como regressão linear e
análise discriminante.

Na área de avaliação de crédito, um dos sistemas especialistas de maior sucesso é o
American Express Credit Autorizer's Assistant, utilizado para tomada de decisão sobre
autorização de compras realizadas por clientes. Como este tipo de cartão não tem limite fixo,
cada transação é uma nova requisição de crédito. Atualmente, este sistema é utilizado em bases
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de atendimento por telefone 24homs e tem ajudado a reduzir o tempo gasto nestas tansações em
20Yo. Como mostram TRELEAVEN & GONNATILAKE (lggt), á qualidade das áecisões
tomadas por este sistema são em média 50% melhores que decisões tomadas pelo pessoal de
autonzação de crédito.

Outras empresas provedoras de cartões de crédito, como Mastercard e Visa,já dispõem de
projetos para a construção de sistemas semelhantes ao da American Express, utilizando Redes
Neurais Artificiais. Estes sistemas serão empregados para avaliaçeo ãe propostas de novos
clientes, detecção de fraudes na utiliz-ação dos cartões, ulé- de avaliação *¡t. a'torização de
compra' VISA (1995). O Falcon, um sistema neural da IINC para detecção de fraudes na
utilização de cartões de crédito, é apontado como o maior proc"ssádor de cartões de crédito dos
Estados Unidos. Testes mostraram que os modelos neurais são melhores que os modelos
convencionais e de avaliação humana na detecção de fraudes. Em nota na revista AI EXpERT
JUNE 1994, a HNC alega que seu sistema tenha economizado 50 milhões de dólares em
prejuízos com fraudes.

Na maioria dos ambientes de avaliação de crédito, os gerentes financeiros trabalham com
uma enonne variedade de informações vindas das mais diversas fontes. Muitas destas
informações podem ser incompletas, ambíguas, parcialmente incorretas ou de relevância dúbia.
Além disso, estes ambientes são dinâmicos, com constantes alterações, nos quais as decisões
devem ser tomadas rapidamente. Devido a estes aspectos, estes ambientes podem ser
classificados como altamente não-estruturados. Os geråntes analisam estas informações de
maneira muito subjetiva e, muitas vezes, não consegùem explicar os processos de tomada de
decisões, embora consigam apontar os fatores que Influenciam suas decisões, o que também
dificulta o processo de aquisição de conhecirnento para o desenvolvimento de sistemas
especialistas tradicionais.

Os sistemas que utilizam Redes Neurais Artificiais estão se tornando uma tecnica muito
atrativa para estas aplicações, pois oferecem uma alternativa mais eficiente para tratar
informações dessa nafix eza.

- 
As seções seguintes apresentam uma análise dos principais aspectos relacionados aos

problemas de avaliação de crédito, as abordagens mais uìifizadar, u, ô*u"terísticas das Redes
Neurais Artificias que justificam sua adequaçao pdra a solução de problemas de avaliação de
créllto e uma proposta de um sistema baseado em Redes Neurais Artificiais para a solução deste
problema.

5.2 Avaliação de Crédito

crédito a pesso¿ls físicas, nas diversas modalidades financeiras de cartão de crédito, crédito
direto ao consumidor e cheque especial, tem sido tratado empiricamente ou por sistemas de
credit score baseados em análise discriminante ou de regressão logística. No entanto, nos últimos
anos' em razão do crescimento do mercado de crédito ao varejo (crédito massificado ao
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consumidor), esta atividade passou a merecer maior atenção e preocupação, notadamente em
razão da forte elevação das taxas de inadimplência

O crédito massificado ao consumidor caracteriza-se por: transações de baixo ou médio valor
em grande quantidade; por estar fundamentada em enonne quantidade de dados sobre a clientela;
e por mutações no perfil de comportamento dos tomadores de crédito, decorrentes de mudanças
nas variáveis econômicas: quem não seria inadimplente sob condições normais, podení vir a sê-lo
sob redução da liquidez da economia. Portanto, exige baixo custo operacional e risco controlado.
Os prejuízos causados aos doadores de recursos são enoÍnes e qualquer redução do risco poderá
implicar em grandes beneficios.

No método empírico de avaliação de crédito, também chamado de Análise Casuística, os
dados de um cliente são analisados por gerentes que decidem quanto à aceitação ou rejeição da
aplicação, baseados em informações sobre o cliente, em sua experiência gerencial e em relatórios
de departamentos administrativos ou agências de qÉdito. Esta é uma tarefa muito trabalhosa,
demorada e que tem um impacto significativo nos lucros das empresas. Como se isto não
bastasse, as decisões devem ser muito criteriosas, pois decisõ", .rrãdu, podem provocar não
apenas prejuízos financeiros à instituição de crédito, mas também prejuízos financeiros e morais
aos seus clientes.

Este método de avaliação apresenta os seguintes problemas:

o Baixa Fficiência. Consome muito tempo e necessita de pessoal altamente especializado
realizando tarefas numerosas e repetitivas.

o Baixo Desempenho. A experiência de grande parte dos gerentes não é suficientemente
abrangente para produzir avaliações muito meticulosas.

o Pouca Flexibilidade. Uma grande experiência é necess¿íria antes que os gerentes possam
realizar esta tarefa. Este método reage muito vagarosamente a mudanças.

o Inconsistência. Diferentes gerentes utilizam diferentes critérios de avaliação.

Com níveis de, inadimplência elevado nas aplicações de crédito ao varejo, as instituições
financeiras foram ém busca de sistemas mais apuradós para a gerência de risco. Inicialmente,
técnicas estatísticas, como análise discriminante, fora; hrgamente utilizadas em sistemas
automatizados de Credit Score para auxílio de avaliações. Entre alguns destes sistemas pode-se
citar o Apprise(tm) Fínancials Accounts Receivable para plataformas AS-400 e o SAS Financíal
Solutions þr Credit Analysis.

Estes sistemas melhoraram os processos de avaliação, pois apresentam maior flexibilidade,
consistência e eficiência, principalmente devido à uúlização de ìécnicas de gerenciamento de
dados' Mas como explicam CARTER & CATLETT (1987i, alguns fatores destas técnicas, como
a modelagem linear, não são muito apropriados para estes próblemas e podem comprometer o
desempenho destes modelos. Em razão disto, novas abordagens ao problema tornaram-se
necess¿irias. Entre as mais proeminentes das novÍrs técnicas apresentadas, est€io os sistemas
especialistas e, como já mencionado, os sistemas neurais.
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A primeira, tradicionalmente, utiliza sistemas baseados em regras, onde o conhecimento de
especialistas na ¿írea é adquirido através de entevistas e outros métodos. Esta abordagem modela
o processo de avaliação através de regras obtidas de especialistas humanos e não através de
registros anteriores das aplicações de crédito. Ente os sistèmas especialistas existentes de maior
sucesso pode-se citar o Amerícan Express Credit Autorizer's Assistant e o Credít Analysis
Advisor da Financial Proformas. Embora esta abordagem evite os problemas de consistência e
eficiência, não evita o problema de desempenho e aumenta o problema de flexibilidade, visto que
o processo de extração de conhecimento pode ser muito demorado e o tempo de vida do modãlo
muito curto, já que estes ambientes são dinâmicos e apresentam constantes mutações de
comportamento.

Os sistemas de aprendizado baseado em exemplos, como os sistemas neurais, oferecem uma
abordagem mais adequadaparao tratamento de problemas deste tipo. Uma Rede Neural pode ser
treinada utilizando grandes quantidades de exemplos significativos, o que contribui para a
obtenção de um desempenho mais elevado. Ou seja, a avaliação é modelada através de exernplos
de aplicações bem ou mal sucedidas, enconûados nos históricos dos clientes e näo através de
modelos objetivos ou quantificáveis da operação de avaliação. Como realiza uma modelagem
não-linear, a rede é capaz de encontrar relações entre as diversas informações e incorpo* o,
aspectos subjetivos do processo de avaliação da empresa.

Estes sistemas são mais flexíveis pois, quando mudanças são necessárias devido a aspectos
políticos, econômicos ou regionais, pode-se alterar apenas o conjunto de exemplãs de
treinamento e alguns parâmetros da rede, o que não requer grandes mudanças estruturais no
sistema. Estes sistemas podem, até mesmo, se auto monitorar e, detectando esta necessidade,
realizar as mudanças necess¿irias e realizar um novo treinamento automaticamente. Também são
considerados consistentes e eficientes, pois urn mesmo sistema pode ser utilizado nos diferentes
postos de atendimento, ser operado por pessoal sem experiêncià gerencial e rcaliz:rr avaliações
mais rapidamente.

Segundo ALMEIDA & DUMONTIER (Lgg6), devido a estas qualidades, os sistemas
neurais permitem as empresas explorar seu ambiente de maneira priviiegiada e assegurar sua
perenidade, transformando dados em informações úteis à tomada de ãecisaõ, aumentando o valor
agregado dos seus produtos e serviços.

Alguns exemplos de sistemas neurais para avaliação de crédito existentes são o BraínMaker
Credit Scoring da Califurnía Scienti/ìc Software e o Capstone ða HNC,que é um sistema híbrido
de redes neurais e estatística. Muitos outros sistemas de avaliação de crédito vêm sendo
produzidos pelas empresas, geralmente utilizando pacotes ou simuladores comerciais de Redes
Neurais, como o Predíct da Neuralware, o BrainMaker da California Scíentific Software, o
MATLAB Neural Network Toolbox da MathWortrs, o NeuroForecaster da Accel Inþiech, entre
outros. Muitos destes pacotes apresentam limitações no treinamento ou arquiteturas de redes
padronizadas e, algumas vezes, são manipulados por pessoal sem qualquei experiência com
Redes Neurais, podendo produzir modelos limitados. Contudo, quando utilizados
apropriadamente, podem produzir boas soluções.
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5.3 Sistema Neural para Avaliação de Crédito

Nesta seção, serão apresentados os módulos do NeurAval, um sistema neural para avaliação
de crédito, e as fases do treinamento e utilização da rede através do Módulo Neural do NeurAval.
O sistema pode ser dividido, como ilustra a FIGURA 25, emdois módulos principais:

1. Módulo de Aplicaçäo. Constituído de um submódulo Gerenciador de Banco de Dados e
de um submódulo de Interface.

O Gerenciador é responsável pela manutenção dos dados dos clientes, dos quais é possível
extrair um histórico das aplicações negadas ou concedidas e/ou bem ou mal sucedidas, de modo
que se tenha uma classificação destas aplicações em níveis, de acordo com o interesse da
empresa por estes clientes. Esta classificação será utilizada durante o heinamento da rede como
saída desejadae, durante aavaliação, os clientes serÍlo classificados de acordo com estes níveis.
O Gerenciador também é responsável pela reunião dos dados potencialmente úteis à tarefa de
avaliação.

A Interface é responsável pela integração do Sistema de Aplicação com o Operador, com o
Gerenciador e com o Módulo Neural e deve conter facilidades de operação e boa doctrnentação,
adequando o sistema ao ambiente de operações da empresa.

2. Módulo Neural. Constituído pelo submódulo de Desenvolvimento e pelo submódulo de
Avaliação.

O submódulo de Avaliação é constituído de um Pré-processador, responsável pela
transformação de dados para utilização na rede, e pela própria Rede Neural.

O submódulo de Desenvolvimento é constituído por: um Gerador de Conjuntos que irá
determinar os conjuntos de dados utilizados nas diferentes fases do treinamento da rede e pelos
processos de Treinamento e Teste da rede.
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A seguir, será apresentado o processo de desenvolvimento da rede no NeurAval, que pode
ser dividido nas seguintes fases:

A. Coleta de Dados. Nesta primeira fase, são reunidos todos os dados pertinentes e
potencialmente úteis à tarefa. Estes estäo contidos nas bases de dados da empres4 facilitando
este processo, e serão passados ao Módulo Neural pelo Gerenciador de banco de dados. Dados
como nomes e endereços de clientes podem ser descartados do conjunto que será utilizado pela
rede. Outros dados podem ser transformados em fomras mais simples ou adequadas ao sistema
de avaliagão.

B. Pré-processamento dos Dados. Dados simbólicos são transformados em dados
numéricos, mais adequados pata utilização pela rede. Estas transformações incluem
normalização, escalonamento e outras conversões, feitas automaticamente pelo sistema. As
funções de pré-processamento dos dados, que serão utilizados durante o treinamento, deverão ser
incluídas no sistema do ambiente da aplicação, para o pré-processamento dos dados durante sua
utilização pela rede.

C. Separação dos Conjuntos de Dados. Os dados coletados são separados, pelo Gerador de
Conjuntos, em conjuntos de treinamento, validação e teste, para serem utilizados em cada uma
das fases do desenvolvimento da rede. Estes conjuntos são cuidadosamente escolhidos para
cobrir extensivamente o domínio do problema. Além disso, eles devem ser colocados em ordem
aleatória dentro dos conjuntos, para prevenir quanto à influência da ordenação natural. Segundo
as regras do PROBENI apresentadas por PRECHELT (1994), estes conjuntos devem conter
50Vo, 25Vo, 25% de todos os dados, respectivamente. Um outro método utilizado por
KLIMASAUSKAS (1991) leva em consideração a distribuição das classes nos conjuntos. Neste
método, os conjuntos de teste e validação devem conter a mesma proporção de classes
apresentadas no conjunto integral e, o conjunto de treinamento, um mesmo número de padrões
de cada classe.

D. Seleção da Arquitetura, Treinamento e Teste da Rede. Como já mencionado, a
escolha da arquitetura adequada da rede tem um impacto substancial no desempenho do sistema.
Nesta fase, é utilizado o sistema proposto p¿¡ra o projeto evolucionário de arquiteturas neurais.
Através deste sistema, é escolhida uma arquitetura adequada à aplicação. O treina¡nento é
realizado com o algoritmo bacþropagation e, em seguida, são realizados os testes. Com os
testes obtêm-se as medidas de desempenho da rede. Essas medidas são obtidas através de várias
simulações, de modo a representarem, da forma mais fiel possível, o comportamento futuro da
rede.

E. Integração da Rede Neural ao Sistema. Uma vez treinada, a rede pode ser integrada ao
sistema de avaliação. De forma a obter uma maior eficiência da solução, viirias redes são
integradas ao sistema, formando um comitê de avaliação.
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5.4 Considerações Finais

Neste capítulo, foram mostradas as motivações para a utilização de Redes Neurais em
sistemas para auxílio a decisões da ¿írea financeira. Através da analise das características do
problema de gestão de crédito massificado, foi mostrado que este é um problema bastante
complexo e que envolve decisões altamente näo-estruturadas. Foram analisadas as principais
abordagens para o tratamento deste problema: An¡ilise Casuística; técnicas estatísticas de Credit
Scoring; Sistemas Especialistas e Redes Neurais.

A abordagem empírica de avaliação de crédito, ou Análise Casuística, foi a¡ralisada e foram
apontadas as maiores deficiências dessa abordagerr: baixa eficiência; desempenho insatisfatório;
pouca flexibilidade e inconsistência.

As abordagens de Credit Score baseadas em técnicas estatísticas para avaliação de crédito
melhoraram os processos de avaliação devido principalmente à automação do processo e à
utilização de técnicas de gerenciamento de dados. No entanto, estas abordagens podem
apresentar problemas de desempenho, devido àmodelagem linear.

As abordagens que utilizam Sistemas Baseados em Regras podem ser atrativas em alguns
casos mais estruturados, mas também apresentam baixa eficiência e desempenho.

Foram mostradas as principais características que contribuem para que as abordagens que
utilizam Redes Neurais ofereçam o tratamento mais adequado a este tipo de problemá, como:
aprendizado baseado em exemplos; modelagem nãolinear; rapidez de processamento, facilidade
de modificação.

Foram também citados alguns exemplos de sistemas existentes que utilizam cada uma destas
abordagens.

Finalmente, foi proposto um sistema neural para avaliação de crédito, o NewAvaL Foram
apresentados cada um dos módulos e submódulos desse sistema e foram analisadas todas as fases
do processo de desenvolvimento da rede utilizando este sistema.

No capítulo seguinte, serão mostradas as metodologias utilizadas em cada parte deste
trabalho, os experimentos realizados e os resultados obtidos.
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6 Metodologia, Resultados e 
Discussões 

Neste capítulo, serão apresentadas as metodologias utilizadas na construção dos protótipos 
do sistema de avaliação de crédito, NeurAval, e do sistema de projeto evolucionário de 
arquiteturas neurais, NeurEvol. Serão apresentados e discutidos os experimentos realizados com 
os protótipos desenvolvidos e análisados os resultados obtidos. 

6.1 NeurAval 
Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi criado, utilizando a linguagem Delphi, um 

protótipo de sistema de avaliação de crédito, o NeurAval, MENDES & CARVALHO (1996). O 
protótipo criado consiste de: um módulo gerenciador de banco de dados; um módulo para a 
criação de conjuntos de dados, pré-processamento dos dados e conversão de tipos; e um módulo 
que utiliza a rede para a avaliação. 

Neste protótipo não foram incluídos os submódulos de treinamento e teste. Durante este 
projeto, todo o desenvolvimento, treinamento e teste das redes foram feitos através do simulador 
SNNS - Stuttgart Neural Network Simulator, ZELL et. al. (1995); DINIZ et. ai (1997), que 
oferece um ambiente eficiente e flexível para pesquisa e aplicação de Redes Neurais. O 
componente XGUI - Graphical User Interface, deste simulador, foi utilizado para a criação das 
redes e avaliação preliminar das arquiteturas geradas, e o componente Batchman - Batch 
Simulator, que fornece um interpretador com uma sintaxe muito adequada à simulação de Redes 
Neurais, foi utilizado através de programas que permitiam a construção de esquemas de 
treinamento mais elaborados e a análise mais aprofundada dos desempenhos obtidos pelas redes. 

Nestes programas Batchman, foram defmidos os conjuntos de dados a serem utilizados em 
cada fase, as redes, a função de treinamento, os parâmetros de aprendizado, intervalo de 
validação, número de ciclos de treinamento e critério de parada a serem utilizados, além dos 
testes a serem realizados. Com  a execução destes programas, são gerados arquivos de resultados 
com relatórios sobre o andamento do treinamento e resultados dos testes. 

A seguir serão apresentados os experimentos realizados através do NeurAval. Serão também 
mostrados e analisados os resultados obtidos nestes experimentos. 



57 

6.1.1 Experimento 1 
Este experimento foi realizado no início deste projeto para avaliar comportamento das redes 

MLP como técnica para análise de crédito financeiro. Neste primeiro experimento, foi utilizado 
um conjunto de dados para benchmark de algoritmos de aprendizado, compostos de aplicações 
reais para cartões de crédito junto com a decisão tomada pela instituição bancária (ou instituição 
semelhante), obtidos do conjunto de bases de dados para aprendizado de máquina da UCI, 
University of California, Irvine organizados por MURPHY & AHA (1994). Para a validação dos 
experimentos, foram seguidas as regras de avaliação do Probenl, PRECHELT (1994). Este 
documento define um conjunto de regras de condução de experimentos e documentação de 
avaliações em Redes Neurais Artificiais. 

Neste primeiro experimento, o NeurAval foi utilizado apenas para a ~formação dos 
conjuntos de dados para o formato do simulador, visto que estes dados já estavam pré-
processados e separados em conjuntos de treinamento, validação e teste. 

O objetivo do modelo criado era o de imitar o processo de avaliação humana na avaliação de 
propostas de adesão de cartões de crédito. A seguir, serão apresentadas as metodologias 
utilizadas em cada fase do desenvolvimento do experimento. 

Como estes dados já estavam pré-processados e separados, não foi possível verificar como 
estes processos foram feitos. Além disso, o significado dos atributos não é esclarecido, por se 
tratarem de dados confidenciais. No entanto, de forma a ilustrar e discutir alguns aspectos do 
desenvolvimento, será apresentado um exemplo, que pode não ser exatamente o mesmo utilizado 
pela equipe que pré-processou e selecionou os conjuntos de dados. 

Uma proposta de adesão, como a ilustrada na FIGURA 26, é preenchida pelos clientes e 
entregue à empresa provedora do cartão. Esta é incluída à base de dados da empresa e é avaliada, 
para determinar qual o risco da transação. 
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Tipo de Cartão: _ (Nacional / Internacional)

Dados PessoaÍs

Nome:
CPF:

Data de Nascimento: / I
Sexo: _ (Masculino / Feminino)
Estado Civil: (Solteiro / Casado / Viwo / Divorciado)
Número de Dependentes: _

Dados Residenciais
Tipo de Residência: _ (Própria / Alugada / Família)

Dados Profissionais
Função:

Tempo na Empresa: _(Anos)
Rendimentos

Sal¿irio Atual: R$
Outras Fontes: R$

Tipo:
Bens Possuídos

(Imóveis, Veículos)
Valor Atual: R$

Outros Cartões Oue Possui
Sistema: (4, B, C, D, E, F)

FIGURA 26 -Um modelo brásico de proposta de cartão de crédito.

As bases de dados devem conter os dados e históricos dos clientes; de modo que se tenha
uma classificação em níveis, de acordo com o interesse da empresa por estes clientes. Estas
classificações serão utilizadas durante o treinamento da rede, como saídas desejadas. Durante a
avaliação, os clientes que enviarem propostas serão classificados pelo sistema neural, também de
acordo com estes níveis. Neste experimento, eles são classificados em: baixo risco (muito
interesse) e alto risco þouco ou nenhum interesse).

Para se adequarem ao sistema neural, estes dados devem ser transformados ou codificados
em formas padronizadas, de acordo com a política de avaliação. Alguns exemplos: datas de
nascimento podem ser transformadas em faixas etarias ( 1e[21, 291;2?[30, 39]; 3€[40, 50];
4e[50 ...] ); podem ser utilizados códigos de função de acordo com tabelas pre-definidas, de
modo a agrupar as diversas funções profissionais em categorias; o CPF pode ser verificado em
serviços de proteção ao crédito, podendo ser tansformado em (Cadastrado/ Não-Cadastrado);
dados como sexo, estado civil, tipo de residênci4 etc., podem ser naturalmente transformados em
números de acordo com a sua classe. Todas estas transformações podem ser feitas
automaticamente pelo sistema durante a sua inclusão à base de dados. Feito o pré-processamento,
estes dados poderão ser utilizados para o treinamento da rede. Este mesmo pré-processamento
será necessririo durante a avaliação de novas propostas utilizando o sistema.
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Antes de iniciar a fase de seleção da arquitettra neural e treinamento da rede, os dados
devem ser cuidadosamente separados em conjrmtos de freinamento, validação e teste. Estes
conjuntos devem conter os dados mais representativos do problema como um todo e os níveis de
classificação devem estar bem distibuídos entre os conjuntos. Segundo as regr¿ls do Probenl,
estes conjuntos devem conter 50yo,25yo,25Yodetodos os dados, respectivamente.

No conjunto de dados que foi utilizado neste primeiro experimento, existem dados de 690
clientes, classificados em Baixo Risco e Alto Risco. Os conjuntos foram divididos, como ilustra
a TABELA 1.

TABELA 1 - Separação dos dados em conjuntos - Experimento l.

Neste experimento, a arquitetura foi escolhida empiricamente. O número de unidades da
camada de entrada e de saída é dado pelas características dos registros. Uma vez que cada
registro destes dados continha 51 atributos de enüada e a saída é dada em duas classes, foram
necess¿írias 51 unidades na camada de entrada e 2 unidades na camada de saída.

A arquitetura que apresentou melhor desempenho foi: 51-10-6-2 (inteiramente conectada). A
rede foi inicializada com pesos aleatórios no intervalo [-1, l], com taxa de aprendizado de 0.002,
e termo momentum de 0.002, o treinamento foi realizado durante 1000 ciclos e utilizou o
algoritmo bacþropagation comtermo momentum.

Os erros quadráticot .¿dio, (EQM) e porcentagem de padrões corretamente classificados
(PPCC) nos conjuntos são mostrados na TABEL A 2. O gráfico do erro dos conjuntos de
treinamento e validação durante os 1000 ciclos de üeinamento é apresentado na FIGURA 27.

TABELA 2 - Resultados nos conjuntos de dados.

t73t7234s690Total:
9696l9l383Alto Risco
7776154307Baixo Risco

ffi ffi ffi wi@

Teste: 0.15462 88.37 %

Validação: 0.13016 89.02%

Treinamento: 0.t4025 87.83 %
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FIGURA 27 - Cnafico de erro de treinamento e validação.

Os resultados obtidos confirmaram a eficiência do modelo para a solução deste tþo de
problema, quando comparados aos resultados obtidos através de outros modelos existãntes,
utilizando os mesmos dados. Estes resultados são apresentados por CARTER & CATLETT
(1987). A TABELA 3, ilustra os resultados obtidos pelos diferentes modelos.

TABELA 3 - Resultados dos Modelos.

O pequeno número de dados dificultou a criação de modelos mais adequados. Além disso,
estes dados levaram em consideração apenas as informações presentes nas propostas dos clientes
e seus respectivos resultados da avaliação humana, que podem não ser .o¡¡ãt*. Estes fatores
contribuem para que estes dados sejam utilizados ro-"ni" para a comparação de desempenho
entre modelos de aprendizagem, mas estão longe de representar a real complexidade deste tipo de
problema.

Aplicações financeiras de avaliação de propostas de cartões de crédito imitando o
comportamento de um avaliador humano, representa apenris uma classe de problemas no qual
modelos de Redes Neurais podem ser utilizados.
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6.1.2 Experimento 2 
Devido aos resultados satisfatórios obtidos com o primeiro experimento, foi decido buscar 

um conjunto de dados de crédito relativo a algum problema brasileiro, preferivelmente contendo 
históricos de clientes e aplicações, de forma a não limitar o modelamento a avaliações humanas, 
mas criar um modelo a partir de exemplos de aplicações bem ou mal sucedidas. 

Após alguns contatos com empresas e instituições de pesquisa, foi obtido, junto ao Centro de 
Pesquisas em Crédito e Banking da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo, um conjunto de dados contendo aplicações de crédito bancário do Banestado, Banco 
do Estado do Paraná. 

Durante este experimento, apresentado também em MENDES et. al. (1996), foram 
construídos os principais submódulos do protótipo do NeurAval, que foi utilizado para o pré- 
processamento dos dados, separação dos conjuntos e transformação dos conjuntos de dados para 
o formato do simulador. 

O objetivo do modelo criado era o de avaliar o risco de novas aplicações de crédito baseado 
em informações sobre o cliente e sobre a aplicação. A metodologia utilizada nas diferentes fases 
deste experimento incluiu várias estratégias para tratamento das informações das bases de dados, 
seleção, treinamento e testes das redes, como será discutido a seguir. 

Em uma fase inicial, foram reunidos todos os dados pertinentes e potencialmente úteis à 
tarefa. Estes estavam contidos nas bases de dados fornecidas, no formato dbase (.dbf), o que 
facilitou o processo de coleta e criação do Módulo Gerenciador destas bases de dados do 
NeurAval. Os dados coletados incluíam informações pessoais dos clientes, informações sobre a 
aplicação de crédito solicitada e um histórico sobre a adimplência destes clientes, o que permitiu 
sua classificação em duas classes: Adimplentes e Inadimplentes. 

A FIGURA 28 apresenta uma tela do Gerenciador contendo as informações reunidas de uma 
transação de crédito. 
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FIGURA 28 - Informações sobre uma transação de crédito.

Na fase de pré-processamento, os dados simbólicos como Sexo, Estado Civil, Tipo de
Residência, entre outros, foram fiansformados em classes numéricas, mais adequadas iara a
utilização pela rede. Dados numéricos como Sal¡ârio Atual, Valor do patrimônio, ente óüros,
foram normalizados para o intervalo [0, U.

Todos os dados das transações foram prêprocessados, agrupados em vetores numéricos e
arranjados de forma- aleatória em arquivos no-formato padrão áo simulador. Estas operações
foram feitas através do submódulo de pré-processamento åo protótipo criado.

A FIGURA 29 mostra o padrão pré-proæssado, resultante das informações da üansação
ilustrada na FIGURA 28.

# Input pattern I
0 0.00150 0.0s000 0.02000 0.73034 0.060320A09s21 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0
0.10t27 I 0 0 0 0.03748 0 0 0.00007
# Output pattern l:
l0

FIGURA 29 - Exemplo de um @rão resultante do pré-processamento
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Os dados coletados, 5635 registros, form divididos em duas classes: Adimplentes, 5414
registros (96.07%) e Inadimplentes, 221 regisros (03.93%). Eles foram separados øn conjuntos
de treinamento, validação e teste, para sercm utilizados em cada una das fasàs do
desenvolvimento da rede. Estes conjuntos fo¡am cuidadosamente divididos, seguindo uma
metodologia semelhante à sugerida por KLIIvÍASAUKAS (1991), como mostra a TABELA 4.

O conjunto de validação foi composto por urna porcentagem, neste caso l07q dos registros
originais, escolhidos aleatoriamente e mantendo a mesma proporção de classes presentes nos
dados originais. o conjunto de teste foi criado desta mesma forma.

O conjunto utilizado no treinamento foi corrposto pelos registros da classe com o menor
número de registros (Inadimplentes) que não entraram no conjunto de validação e teste e o
mesmo número de registros da outra classe, escolhidos aleatoriamente.

TABELA 4 - separação dosdados em conjuntos - Experimento 2.

Esta metodologia para separação dos conjrmtos de dados favorece o desenvolvimento de
modelos para classificação, visto que, no treinamento com um número igual de pa&ões de cada
classe, o modelo se concentra na caracterizaçb dos aspectos mais relevantes de cada classe. Já
na validação e teste com uma dishibuição de classes proporcional ao encontrado nos dados
originais, consegue-se uma visão mais realisa do desemfenho dos modelos. Alguns outros
conjuntos de teste também foram criados. Maiores detalhes sobre estes conjuntos serão vistos
posteriormente.

A escolha da configuração adequada da rede teve impacto substancial no desempenho do
modelo. Neste experimento, essa tarefa foi feita de forma empírica: foram analisados
preliminarmente viírias arquiteturas e parâmeûos diferentes utilizando a XGUI do simulador e
foram dadas pontuações as redes analisadas de acordo com suas características de aprendizado e
capacidade de generali zação.

A FIGURA 30 mostra alguns resultados preliminares, obtidos durante 3fi) ciclos de
treinamento, onde podem-se perceber os efeitos do parâmetro de aprendizado 11, termo
momentum p e topologias. As três topologias escolhidas foram:38-5-2,38-20-8-2 e38-20-10-2.
Estas redes foram as que apresentaram aprendizaclo mais estável e maior capacidade de
generalização- As outras topologias apresedaram desempenhos abaixo do nível mínimo
satisfatório (96.07% = porcentagem de registros de adimplentes) com alguns parâmeûos.

5635633545635Total
2222177221Inadimplente
541541tn5414Adimplente

ffi ffi ffi ffiCER!!
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FIGURA 30 - Efeito dos parâmetros e da arquitetura.

O treinamento foi realizado utilizando o algoritmo backpropagation comtermo momentum
durante 1000 ciclos e o estado das redes foi gravado em arquivos nos ciclos em que foram
apresentadas ¿rs menores taxas de erro no conjunto de validação.

O gráfico de erros quadráticos médios nos conjuntos de treinamento e validação durante os
1000 ciclos de treinamento da rede 38-20-8-2, com r,1: 0,025 e p: 0,025, é apresentado na
FIGURA 31. O ponto grifado foi o ciclo 127, qae foi o ciclo de melhor validação neste
treinamento (EQM Validação:0,0088 - EQMTreinamento = 0,0689).
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F'IGURA 31 - Gráfico de erro (EQM) de treinamento e validação

Foram realizados dois testes para analisar o desempenho das arquiteturas neurais escolhidas,
utilizando diferentes arnostras: r¡ma amostra contendo l0% dos padrões originais escolhidos
aleatoriamente, mantendo a mesma proporção de classes da base (Testel) e r¡n¡a amostra com
todos os padrões da base (Teste2). Este segundo teste foi realizado para a comparação com os
resultados obtidos através de um modelo estatístico anteriormente utilizado. Foram calculados os
erros quadráticos médios (EQM) e as porcentagens de padrões corretamente classificados
(PPCC). Os resultados apresentados na TABELA 5 mostram os desempenhos das redes
escolhidas.
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TABELA 5 - Desempenho das redes nos testes.

A arquitetura que apresentou melhores resultados foi: 38-20-8-2, com taxa de aprendizado
Tì:0.025 e termo momentum þ=0.025. A rede foi inicializada com pesos aleatórios no intervalo
[-0.5, 0.5], o treinamento foi realizado durante 1000 ciclos e utilizou o algoritmo de aprendizado
bacþropagation com termo momentum. Os erros quadráticos médios (EQM), o número de
padrões erradamente classificados (NPEC), o número de padrões classificados corretamente
(NPCC) e a porcentagem de padrões classificados corretamente (PPCC) utilizando esta rede para
todos os padrões contidos na base, divididos por classes, são mostrados na TABELA 6.

TABELA 6 - Resultados do Teste 2 separados por classes.

É importante notar que o Teste 2, comtodos os padrões da base, não fomce uma estimativa
realista do desempenho futuo do modelo, uma estimativa mais realista é dada pelo Teste 1. O
Teste 2 foi inicialmente idealizado para a comparação com os resultados obtidos através de um
outro modelo. No entanto, este teste revelou-se util para a análise do comportamento do modelo
com padrões que não foram vistos em nenhum dos outros conjuntos. Visto que, muitos padrões
da classe Adimplentes não foram utilizados nem no treinamento, nem na validação, nem no
Testel. Como pode ser observado, o modelo classificou erradamente apenas 4 padrões da classe
Adimplentes, dos 5414 pa&ões desta classe.

Foi observado que alguns padrões da classe Inadimplentes dificilmente são classificados
conetamente pelas redes. Um estudo preliminar revelou que estes padrões eram considerados
exceções, realmente dificeis de serem avaliadas e que estas poderiam não estar bem
representadas no conjunto de treinamento.

Foi utilizada uma matnz de custos para classifica¡ o desempenho da rede na solução do
problema. Esta matriz, apresentada na TABELAT, indica que é pior classificar um cliente como
adimplente quando ele é inadimplente (custo: 3), do que classificar como inadimplente quando
ele é adimplente (custo: 1). Os padrões erradamente classificados são multiplicados pelos pesos
dados nesta matriz e são somados. A rede escolhida 38-20-8-2 foi a que apresentou a menor taxa
de custo.

99,69 Yo0,0221499,47 0/o0,009138-20-t0-2
99,71o/o0,0236399,47 Vo0,010438-20-8-2
99,69 yo0,0216999,47 Vo0,01l538-5-2

ffi ffi&dEM

92,76yo20st60.13151

99,93 Vo541040.01923
IKffiffi
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TABELA 7 -Matnz de custos de padrões classificados erradamente.

A TABELA 8 mostra uma comparação enfre os resultados obtidos neste experimento, e os
resultados do modelo estatístico anteriormentc r¡tilizado. Observação: Este modelo estatístico foi
considerado inapropriado, pois sua taxa de acerto (PPCC total = 95,19) estava abaixo do nível
mínimo satisfatório (96.07%: porcentagem de registros de adimplentes).

TABELA 8 - Resultados do Experimento 2 x Anrílise Discriminante.

7092t952Análise Discriminante
52t64Rede Neural

CustoNPEC. C2NPEC. Cl

Os resultados obtidos confirmam a eficiência do modelo e da metodologia utilizada para a
solução deste tipo de problema. A rede selecionada foi inserida no módulo de avaliação do
sistema, para entêio ser utilizada para previsÍio do risco de inadimplência de ouüos clientes. O
protótipo construído revelou-se uma ferramenta muito útil para auxílio à gestão de crédito
financeiro massificado.

Os dados utilizados apresentavam históricos com poucos exemplos de clientes
inadimplentes, o que dificultou o processo de heinamento. Este pequeno número de exemplos se
deve ao fato de ser utilizada, pelo banco, uma avaliação preliminar de novos clientes, pré-
screening, a cargo de seus gerentes e analistas. Assim a rede gerada neste experimento será
eficiente apenas para análise de casos que passem por esta primeira avaliação.
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6.2 NeurEvol

Durante o desenvolvimento deste trabalho, também foi criado um protótipo de sistema para
o projeto evolucion¿ário de arquiteturas neurais, o NeurEvol, utilizando a linguagem ANSI C, de
forma a facilitar sua migração paru as diferentes plataformrr em que o simulador SN¡I/,S pode ser
utilizado. O protótþo criado consiste de dois módulos principais: o Módulo Evolucionário e o
Módulo Neural.

O Módulo Evolucionário consiste de um Algoritmo Genético, como o discutido no Capítulo
4, que possui submódulos de avaliação e reprodução. O Módulo Neural utiliz"u através de trocas
de arquivos, o simulador SNNS para o ûeinamento e teste das redes, e consiste de um submódulo
gerador de redes, um submódulo gerador de programa.s batchman e um submódulo para a leitura
dos resultados gerados pelo simulador.

Este protótipo funciona, resumidamente, da seguinte maneira. E gerudç inicialmente, uma
população de representações de arquiteturas neurais de forma aleatória. As representações são
passadas, uma a uma, ao Módulo Neural, que gera arquivos de redes, com as especificações
destas redes, no formato do simulador e arquivos de programas batchman. Estes programas são
processados através do simulador, que faz o teinamento e o teste destas redes e gera arquivos
com os resultados. Estes arquivos de result¿dos são lidos e os dados de desempenho são passados
ao submódulo de avaliação, que dá as notas de aptidão relativas a cada uma das representações.
As representações e suas notas são passadas ao submódulo de reprodução, eüe utiliza os
mecanismos de seleção e os operadores genéticos paru a criação de uma nova geração da
população, que é novamente avaliada. Este processo é repetido até um determinado número de
gerações, como ilustra o esquema da FIGURA 32.
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Ill[ódulo Evolucionririo

FIGURA 32 - Esquema de fireionamento e módulos do NeurÛvol

No início do processo podem ser especificados, conforme as necessidades do projeto e as

limitações dos recursos disponíveis, o número de indivíduos da população, o número de m¿íximo
de gerações, as funções de custo para a avaliação de desempenho, as tanas de cruzamento e

mutação, os conjuntos de dados a serem utilizados, o número máximo de unidades nas camadas
intermediarias, o número de ciclos de treinamedo e o critério de parada para o treinamento.
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Nos experimentos realizados, o NeurEvol fotvtilizado com uma população de 20 indivíduos,
durante 10 gerações, com taxa de cruzamento de 70 o/o etaxa de mutação de20%. Durante o
treinamento das redes, foi utilizado como critério de parada o menor valor da soma dos erros
quadráticos médios nos conjuntos de treinamento e validação. Foi especificado um número
m¿áximo de 20 unidades nas camadas intermediárias e o treinamento foi realizado durante 800
ciclos. Além disso, foi utilizado r¡m esquema de cross-validation com três grupos de dados, ou
seja, cada arquitetura foi treinada e testada três vezes, utilizando três diferentes permutações dos
conjuntos de dados. Sua nota de aptidão refletia a média dos três resultados de treinamento e
validação.

A seguir serão apresentados os experimentos realizados através do NeurÛvol. E serão
mostrados e analisados os resultados obtidos nestes experimentos.

6.2.1 Experimento L

O primeiro experimento realizado com o NeurEvol foi o projeto evolucionário das
arquiteturas neurais do Experimento I do NeurAvaf utilizando o conjunto de dados de aplicações
reais para cartões de crédito parabenchmark dealgoritmos de aprendizado.

A FIGURA 33 apresenta as notas de aptidão do melhor indivíduo da população em cada
geração e FIGURA 34 apresenta a média das notas de aptidão da população. Pode ser observado
que a nota do melhor indivíduo apresentou melhorias nas gerações 2, e 5, depois desta geração
não foi encontrado nenhum indíviduo com maior nota de aptidão. A média da população foi
rapidamente evoluindo nas primeiras gerações, apresentou oscilações a partir da geração 3 e
conseguiu o melhor resultado na geração 10, na qual várias boas arquiteturas foram obtidas.
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FIGURA 33 - Evolução do melhor indivíduo durante as l0 gerações do Experimento 1.
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FIGURA 34- Evolução da média da população durante as 10 gerações do Experimento 1. 

A melhor arquitetura encontrada foi: 51-13-4-4-2, com Ti = 0,078720 e j.t = 0,334010. Os 
resultados obtidos com a rede encontrada através deste experimento foram comparados aos 
resultados obtidos através da rede escolhida empiricamente. A TABELA 9 apresenta a média da 
porcentagem de padrões erradamente classificados (MPPEC) em cada conjunto de dados e a 
TABELA 10 apresenta o custo destes erros em cada conjunto de dados, calculado através da 
matriz de custos da TABELA 7. 

TABELA 9 - Resultados (MPPEC) nos conjuntos de dados do Experimento 1. 

  

MPPEC 
Treinamento Validação 

  

Método 

   

  

Teste 

   

    

NeurEvol 
Empírico 

2,02 % 11,22 % 21,39 % 
13,45 % 14,19 % 21,22 % 

TABELA 10 - Resultados (Custos) nos conjuntos de dados do Experimento 1. 

  

Custos 
Treinamento Validação 

  

Método 

   

  

Teste 

   

    

NeurEvol 

   

15,6 39,3 73 
Empírico 

 

98,4 45,8 68,7 

Como pode ser observado, os resultados obtidos foram muito semelhantes, com uma 
pequena desvantagem para a rede encontrada pelo NeurEvol apenas no conjunto de teste. Este 
fato se deve por dois aspectos: O critério de desempenho adotado no NeurEvol não utiliza o 
desempenho nos testes, já na escolha empírica este é um fator determinante. Além disso, estes 
resultados refletem a média do número de padrões erradamente classificados nos 3 grupos de 
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dados usados no esquema N-cross-validotion. Em um destes grupos o erro de teste foi mais alto
que nos outros, fazendo com que a média fosse mais alta.

A rede encontrada pelo sistema evolutivo apresentou menores taxas de erro no treinamento e
validação. Ou seja, através da abordagem evolucionária foi encontrada uma solução melhor
dentro do critério adotado: melhor desempenho de treinamento e validação. Portanto, o problema
parece estar nos conjuntos de dados. Pode ser que os padrões dos conjuntos de teinamento e
validação não sejam muito representativos do problema, ocorrendo v¿írios enos no conjunto de
teste. Entretanto, a diferença entre o desempenho das redes encontradas atavés das duas
abordagens não é muito significativa.

Outro fato interessante a ser notado é que nas ultimas gerações o Algoritmo Genético vinha
convergindo para 3 arquiteturas principais: 5l-13-44-2, 5l-20-2-4-2 e 5l-20-44-2 com î e Fr
variando bastante. Todas as arquiteturas da ultima geração apresentavam 4 unidades na última
camada intermedi¿iria, ou seja, o algoritmo pode ter encontrado um número ideal de unidades
para esta camada.

6.2.2 Experimento 2
Este experimento visava o projeto evolucion¡irio das arquiteturas neurais do Experimento 2

do NeurAval, utilizando o conjunto de dados de aplicações de crédito do banco Banestado.

A FIGURA 35 apresenta as notas de aptidão do melhor indivíduo da população em cada
geração e a FIGURA 36 apresenta a média das notas de aptidão da população. Pode ser
observado que a nota do melhor indivíduo apresentou uma grande melhoria na geração 2, e utna
pequena melhoria na geração 7. Jâ a média da população apresentou oscilações nas primeiras
gerações, devido principalmente a atuação do operador de mutação, mas foi gradativamente
evoluindo. Estes resultados. também mostram que várias boas arquiteturas podem ser obtidas em
poucas gerações, visto que a média da populaçäo apresenta boas notas na última geração.
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FIGURA 35 - Evolução do melhor indivíduo durante as 10 gerações do Experimento 2.
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FIGURA 36 - Evolução da média da população dtnante as l0 gerações do Experimento 2.

A melhor arquitetura encontrada foi: 38-13-g-lg-2, com q = 0,5653g e p = 0,0394. Os
resultados obtidos com a rede encontrada atr¿vés deste experimento foram comparados aos
resultados obtidos através da rede escolhida empiricamente. A TABELA 1l apresenta a média da
porcentagem de padrões erradamente classificados (MPPEC) em cada conjunto de dados e a
TABELA 12 apresenta o custo destes erÌos em cada conjunto de dados, calculado através da
matriz de custos da TABELA 7.
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0,35 alo0,53 %0,35 0/o3,95 %Empírico
0,27 0/o0,53 %0,35 %2,26 0/oNeurEvol
ft!ftuMXr¡øA

TABELA 11 - Resultados (MPPEC) nos conjuntos de dados do Experimento 2.

TABELA 12 - Resultados (custos) nos conjuntos de dados do Experimento 2.

Como pode ser observado, os resultados obtidos foram muito semelhantes, com uma
pequena vantagem para a rede encontrada pelo NeurEvol apenas no treinamento e Teste 2, com
todos os padrões da base. Estes fatos podem ser interpretados assim: embora as redes
encontradas através das duas abordagens apresentem desempenhos semelhantes, a rede
encontrada pelo sistema evolutivo apresenta heinamento mais consistente e capacidade de
generulização um pouco mais elevada.

Outro fato interessante a ser notado é que nas últimas gerações o Algoritno Genético vinha
convergindo para 3 arquiteturas principais: 38-13-9-19-2,38-13-9-2 e 38-13-5-2, com q:0,56538
e ¡r:0,0394. Todas as arquiteturas da última geração apresentavam 13 unidades na primeira
camada intermediária, ou seja, o algoritmo pode ter enconûado um número ideal de unidades
paraaprimeira camada.

6.3 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os dois protótipos desenvolvidos durante este tabalho. O
protótipo do sistema de avaliação de créditq NeurAval, e o protótipo do sistema de projeto
evolucioniirio de arquiteturas neurais, NeurÛvol. Foram também discutidos os resultados obtidos
através de diferentes experimentos realizados uilizando estes protótipos.

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões finais sobre os estudos aqui
desenvolvidos e serão feitas sugestões para pesquisas que poderiam ser realizadas dando
prosseguimento a este trabalho.

52I638Empírico
47I624NeurEvol
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7. Conclusão

7.1 Considerações

Neste tabalho foram investigadas as principais características que envolvem a construção de
um sistema inteligente para avaliação de crédito financeiro. Foi fornecida uma visão geral de
Redes Neurais Artificiais e Algoriunos Genéticos. Foram pesquisados os métodos de projeto
evolucionário de arquiteturas neurais. Foram elucidados todos os p¿rssos da construção de um
sistema de avaliação utilizando estas técnicas.

A abordagem evolucionária para o projeto de arquiteturas neu¡ais é frequentemente
apresentada na literatura para o tratamento de problemas simples. Neste trabalho, foi investigada
a sua utilização em problemas reais, para tanto foram colocadas algumas restrições nas

arquiteturas das redes de forma a diminuir o espaço de busca utilizado pelo Algoritmo Genético.

Os resultados apresentados mostraram que é possível automatizar o projeto de arquiteturas
neurais utiliza¡rdo a abordagem evolucion¿íria. Foi mostrado que esta abordagem é capaz de
aperfeiçoar as arquiteturas neurais em direção a arquiteturas otimizadas. Embora os resultados
apresentados utilizando a abordagem evolucioniária e utilizando uma abordagem empírica sejam
semelhantes, deve ser notado que na abordagem empírica os dados de teste foram utilizados para
na escolha da arquitetura, jâ a abordagem evolucionária foram utilizados apenas os dados de
treinamento e validação. Um outro conjunto de teste, diferente do conjunto de teste final, deveria
ser utilizado na função de avaliação desempenho para se ter uma melhor avaliação quanto a
capacidade de generalização das redes. Isto näo foi possível nos problemas aqui tratados, devido
ao pequeno número de padrões exemplares disponíveis.

Além disso, escolha da arquitetura feita de forma empírica, foi realizada exaustivamente por
pessoal com experiência na construção de modelos neurais e demandou em média de um mês
para ser realizada. Utilizando o protótipo evolutivo construído a tarefa pôde ser realizada em
média em cinco dias, em uma boa estação de ûabalho. Ou seja, o esforço exigido é
computacional e não dos projetistas.

A maior vantagem da utilização de uma ferramenta deste tipo é a automação dos processos
envolvidos no projeto de arquiteturas netuais, além da facilidade de observação dos resultados.
Isto ocorre porque, os processos de criação e üeinamento das redes, o processo de seleção das
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redes com maior desempenho e a geração de novas redes baseadas nas redes de maior
desempenho, são todos automatizados. A automaçib dos processos de seleção e geração de
novas redes é o que justifica o uso da abordagem evol¡rcioniária.

Uma outra vantagem desta abordagem é que podem ser encontradas v¿írias arquiteturas
adequadas para a solução de um problema, visto que a média da população também evolui. Com
isto torna-se possível a construção de sistemas que integrem várias redes formando um comitê de
avaliação.

A idéia de utilizar sistemas computacionais para anxílio na avaliação de crédito financeiro é
antiga. Como em todas as alternativas existentes, a construção e a uf;ilização de modelos de
Redes Neurais MLP para avaliação de crédito requer oertos cuidados prira que os objetivos destes
sistemas sej am alcançados.

Longe de ser um substifuto aos gerentes e analistas de crédito, ou uma ferramenta geral para
o tratamento de todas as modalidades de avaliação de crédito, o protótipo construído deve ser
considerado uma ferramenta auxiliar ao processo de decisão, específica do ambiente, modalidade
e função para as quais foi concebida.

A utilização apropriada de uma ferramenta como esta pode possibilitar uma melhor gestÍio
de crédito massificado þrevisão de resultados, fixação de preços ou tarifas, definição de
estratégias de gestão, facilidade de revisão e afinlizaçfu); um crescimento da atividade (expansão
de produtos ou carteiras de credito); melhoria no atendimento (maior rapidez); e redução de
custos (redução da inadimplência" redução de prejuízos e contas perdidas e redução de custos de
mão-de-obra).

7.2 Contribuições deste trabalho

Este trabalho apresentou um estudo das iireas de pesquisa envolvidas e as metodologias
utilizadas nas implementações de dois protótipos o NanrAval e o NeurÛvol, embora estas duas
ferramentas sejam independendes e atendam a interesses distintos, elas são complementares

O NeurAval foi criado especificamente para a utilização de Redes Neurais MLP em
problemas de avaliação de crédito, ñffi com pequenas mudanças pode ser utilizado em muitos
outros problemas de classificação de padrões, ou prwisões, utilizando quaisquer modelos de
Redes Neurais, modelos estatísticos, sistemas baseados em conhecimento ou ainda integrando
todas estas técnicas. Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi observado que é grande o
interesse por sistemas deste tipo, tanto na área comercial quanto de pesquisa.

O NeurEvol também foi criado especificamente para o projeto de arquiteturas de Redes
Neurais MLP para problemas de classificação utilizardo o simulador ,Siút/E mas já esta sendo
utilizado em problemas de problemas de previsão. As mudanças necess¿írias foram facilmente
realizadas. Para a sua utilização com outros modelos de Redes Neurais são necess¿írias
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modificações em alguns submódulos do protótipo, dependendo do modelo a ser utilizado. Para a
maioria dos modelos de redesped-forward estas mudanças são pequenas.

Foram criados v¿ários subprodutos destes protótþos que podem ser utilizados
independentemente e vêm despertando o interesse da comunidade acadêmica, como o pré-
processador, o gerador de conjuntos de conjuntos de dados, os progr¿rmas batchman, o analisador
de resultados, o gerador de redes, o compilador snns2pas, e o continuador. Além do "Sr\Dú,S -
Manual de Referência Rápida", DINIZ et. al. (1997), e de uma página WWW sobre este
simulador, escritos durante este trabalho. Todos estes sub produtos visavam facilitar o
planejamento, a construção e o controle de experimentos com Redes Ner¡rais no simulador
utilizado. A seguir, serão discutidos cada um destes subprodutos.

O pré-processsador e o gerador de conjuntos de dados podem ser utilizados para a
transformação de dados contidos em uma base de dados no formato dbase e criação de arquivos
de conjuntos de heinamento, validação e teste no formato do simulador Sl/i/S.

Os programas batchman foram cuidadosamente desenvolvidos e permitem utilizar um
esquema de treinamento mais elaborado que o permitido atavés da interface grárfica XGUI do
S¡/N,S. Além disso, com a utilização do analisador de resultados criado (o analyze.gawk) podem
ser gerados arquivos de resultados com o desempenho das redes durante o treinamento e teste, o
que facilita a observação dos experimentos. Um outro programa batchman criado gera arquivos
que podem ser utilizados para a construção de griíficos dos erros de treinamento, atavés do
gnuplot.

O gerador de redes pode ser utilizado para a criação de redes/ed-þrward, no formato do
SNNS sem a necessidade da utilização da interface gnifica XGUI, facilitando a automação da
geração de arquivos de redes.

O compilador snns2pas foi construído baseado no compilador snns2c fomecido juntamente
com o simulador. Esta fenamenta é utilizada paraatransformação de redes no formato do SNNS
paf3 a linguagem Pascal e foi usada na integração da rede ao NeurAval, escrito na linguagem
Delphi (similar ao Pasca[).

O continuador'foi desenvolvido para fazq com que o processo do NeurEvol, interrompido
continuasse do ponto em que p¿¡rou. Como o processo é muito longo (demorando alguns dias), e
como são frequentes as falhas na rede de comunicações, falhas no sistema elétrico ou ainda a
indolência de alguns usuiírios, o processo era interrompido muitas vezes. Assim, o continuador
lia o arquivo gerado pelo NeurEvol até o ponto da intemrpção e continuava o processo. No
entanto, foi encontrada também, uma outra utilidade para esta ferramenta, com pequ€nas
modificações ela pode ser utilizada para um desenvolvimento planejado de Redes Neurais. Para
isso, basta que o projetista defina as arquiteturas que devem ser testadas (em um arquivo
padronizado) e o sistema poderá fazer automaticamente a criação, o treinamento e o teste destas
redes e gerar os arquivos de resultados.
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7.3 Propostas para Trabalhos Futuros

Algumas pesquisas que podem seguir em decorrÊncia da complementação deste tabalho,
além de sugestões para a utilização e aperfeiçomento dos protótipos construídos, são

apresentados nesta seção.

O protótipo de avaliação de crédito utiliza Redes Neurais geradas e treinadas,
separadamente, por um simulador. Para a sua utilização em ambientes comerciais, deve ser
considerado a inclusão de módulos de treinamento e projeto de Redes Neurais, além de um
módulo para monitorar o desempenho da rede e indicæ a necessidade de um novo treinamento
ou projeto de novas redes.

Poderia ser feito um estudo da lucratividade e dos prejuízos em cada transação de crédito,
formando assim um maior número de classes. Uma rede treinada utilizando v¡irias classes
poderia ser uma boa alternativa para a determinação de behavioral score, pontuação relativa ao

comportamento de clientes. Seria interessante coletar também os dados das propostas rejeitadas
no pré-screening, política inicial de avaliação. Uma rde treinada com todas estas informações
poderia ser utilizada em uma ferramenta completa para análise todas as transações que

envolvessem avaliação de crédito.

A utilização da abordagem evolucion¿íria é muito atraente pam a automatização do projeto
de arquiteturas neurais, embora seja um processo dsmorado. De forma a viabiliz:r a sua

utilização em maior escala, seria interessante a implernentação deste protótipo em um ambiente
distribuído.

Neste trabalho, as restrições empregadas nas arquiteturas das redes püa a solução de
problemas complexos, foram úteis para restringir o espaço de buscas do Algoritrno Genético que
consome muito tempo de processamento. No entanto, com a utilização de máquinas mais nþidas
ou em ambientes distribuídos estas algumas destas restrições poderão ser amenizadas, e

poderiam ser utilizadas populações com um maior número de indivíduos, por um número maior
de gerações.

Neste trabalho foi focalizado apenas o projeto evolucioniírio de arquiteturas de redes MLP
treinadas com bacþropagation, hð é importante notr que a abordagem é geral o suficiente
para a sua aplicação utilizando diferentes modelos conexionistas ou diferentes algoriunos de
treinamento. O protótipo do NeurÛvol já esta sendo modificado para trabalhar com o QuickProp,
FAHLMAN (1988), e o kProp, RIEDMILLER (1994), além de redes Radial Base Functíon,
BROOMHEAD & LOWE (1988).

O protótipo do NeurEvol, ainda carece de uma interface adequada para facilitar a sua
utilização por usuarios sem muita experiência com Redes Neurais, ou com a linguagem C.

Em trabalhos futuros poderão ser investigados os impactos das mudanças no tamanho da
população e no número de gerações, além da remoção das restrições das arquiteturas, e utilização
diferentes abordagens de representação e funções de avaliação de desempenho.
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Devem ser analizados também, os desempenhos dos protótipos criados em problemas reais

de avaliação de crédito de outras empresas, em outros problemas da ár:ea financeir4 como:

abertura de crediário ou cheque especial, determinação de limites de crédito, previsão de

falência, previsão de variáveis econômicas e em problemas de outras áreas como administação

de empresas, Medicina, entre outras.

A utilização destas nov¿ts tecnologias poderá apresentar um grande impacto em muitas áreas

do processamento de informações. Futuramente, muitas empresas poderão se beneficiar da

utilização de sistemas inteligentes deste tipo para rcalizar grande parte de suas tarefas.
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