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Resumo 

Segmentação de imagens é um dos problemas mais investigados na área de computação 
visual. A complexidade desse problema varia de acordo com o tipo de aplicação. Em geral, 
o objetivo é dividir a imagem em regiões que apresentem propriedades similares. No presente 
trabalho, métodos auto-organizáveis para classificação não supervisionada e agrupamento de 
padrões são utilizados em tarefas de segmentação. O primeiro modelo refere-se à rede neural 
Fuzzy ART e o segundo é o Modelo de Misturas ICA (ICAMM) que faz uso da técnica ICA 
(Análise de Componentes Independentes) para descrever os dados em cada classe. 

Além da avaliação de desempenho dos modelos auto-organizáveis utilizados, foram propos-
tas melhorias nos resultados de segmentação por meio da incorporação de técnicas de pré-
processamento de imagens, que sejam capazes de tratar questões referentes à presença de ruídos, 
suavização de imagens e realce de bordas, de modo que as imagens se tornem mais adequadas 
ao processo de segmentação, tornando-o mais eficiente. Com esse objetivo, foi proposta uma 
metodologia para pré-processamento de imagens, que combina o método Sparse Code Shrinkage, 
para redução de ruídos e suavização da imagem, e o detector de bordas de Sobel, que tem a 
função de restaurar as bordas que foram borradas pelo processo de suavização. 

Outra contribuição original deste trabalho refere-se ao desenvolvimento do método EICAMM, 
que surgiu por meio da proposta de melhorias incorporadas ao modelo ICAMM, levando em con-
sideração algumas limitações do método original e análises de como este poderia se tornar mais 
eficiente. 

Finalmente, unificando as duas principais contribuições originais desta tese, o método EI-
CAMM foi utilizado na segmentação de imagens nas suas versões originais e pré-processadas pela 
metodologia proposta neste trabalho, tendo apresentado resultados de segmentação satisfatórios. 
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Abstract 

Image segmentation is one of rnost investigated problems in computer vision. Its complexity 
can vary according to the kind of application. In general, the goal is to divide an image into 
regions with similar properties. In tliis work, self-organizing methods for unsupervised classifi-
cation and clustering are applied in image segmentation tasks. The first self-organizing model is 
the Fuzzy ART neural network and the other one is the ICA Mixture Model (ICAMM), which 
uses ICA method to desenhe data in each class. 

Beside the performance evaluation regarding the considered methods, some improvements 
on the segmentation results obtained by these techniques were proposed by incorporating some 
image preprocessing methods. Sueli methods were able to handle some questions regarding to 
presence of noise, image smoothing and edge enhancement, in a way that makes an image more 
suited to be processed by an image segmentation technique, which can become more efficient. 
Aiming this, a preprocessing methodology was proposed in this work that combines Sparse Code 
Shrinkage method for image denoise to the Sobel Edge Detector, which is applied to recover edges 
that were blurred by an excessive smoothing. 

Another original contribution of this work refers to the development of EICAMM, which was 
built by proposing some modifications on ICAMM, considering some limitations on the original 
method and analysis on liow it should be modified to become more efficient. 

Finally, unifying the two main contributions of this thesis, the EICAMM method was applied 
for segmenting some images in these original and preprocessed versions, obtained by the proposed 
preprocessing methodology. Such systern lias showed satisfactory image segmentation results. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Contexto e Motivação 

O processo de segmentação é um passo importante que antecede a manipulação e análise de 
imagens, sendo o seu principal objetivo separar os objetos de interesse do restante da imagem, 
para que futuras tarefas de reconhecimento e classificação possam ser realizadas com sucesso 
(Russ 1992), (Pratt 2001). 

Vários métodos para segmentação de imagens podem ser encontrados na literatura. Den-
tre as abordagens clássicas, dest.aca.m-se aquelas baseadas em medidas de descontinuidade e/ou 
similaridade calculadas a partir dos valores de pixels em regiões da imagem (Jain 1989), (Gon-
zalez & Woods 1992). (Pratt 2001). Os.métodos baseados em descontinuidades tendem a par-
ticionar uma imagem por meio da detecção de pontos isolados, linhas e arestas, de acordo com 
mudanças abruptas dos valores de pixels. Já as abordagens baseadas em medidas de similari-
dade incluem as técnicas de limiarização (Sahoo, Soltani, Wong & Chen 1988), agrupamento, 
crescimento de regiões e divisão e fusão de regiões (Fu &: Mui 1981). 

Outras abordagens, consideradas inteligentes por apresentarem capacidade de aprendi-
zado, generalização, incorporação de conhecimento prévio (a priori) e manipulação de incer-
tezas, têm sido aplicadas com sucesso em tarefas de segmentação. Dentre as técnicas que se 
adequam a essa categoria, merecem destaque a abordagem Bayesiana (Guo k Ma 2000), (Cheng 
& Bouman 2001), modelos de redes neurais artificiais (Bhandarkar, Koh Sz Suk 1997), métodos 
baseados na teoria de conjuntos nebulosos (fuzzy) (Zhang, Hall &: Goldgof 2002), (Karayiannis 
& Pai 1999), (Pham & Prince 1999), (Pham & Yan 1999) e técnicas que utilizam propriedades 
estatísticas das imagens (Tasciyan, Beckmann, Morris & Smith 2001), (Derrode, Mercier &; Pi-
eczynski 2003). Alguns métodos inteligentes que apresentam capacidade de auto-organização, 

1 



14 Capítulo 1: Introdução 

denominados, portanto, auto-organizáveis, são os métodos de enfoque desta tese, podendo-se 
definir por auto-organização um processo por meio do qual um sistema organiza-se espontanea-
mente. sem que haja um controle externo exercido pelo ambiente. 

Embora vários trabalhos que envolvem a utilização de métodos auto-organizáveis para 
segmentar imagens sejam encontrados na literatura (Pham & Prince 1999), (Lo k Pei 1999), 
(Yao. Mignottc, Collet. Galerne & Burel 2000), a segmentação automática de imagens ainda é 
considerada, na maioria das aplicações, uma tarefa difícil. No presente trabalho, modelos auto-
organizáveis para classificação não supervisionada e agrupamento de padrões são considerados 
para utilização e análise em tarefas de segmentação. O primeiro modelo refere-se a uma rede 
neural baseada na Teoria da Ressonância Adaptativa (ART)1 que utiliza fundamentos da teoria 
de conjuntos nebulosos, sendo, por isso, conhecida como rede neural Fuzzy ART. O segundo 
modelo é o Modelo de Misturas ICA (ICAMM)2, que faz uso da técnica ICA para descrever os 
dados em cada classe. 

Dentre os fatorcs que podem prejudicar o processo de segmentação, pode-se citar a pre-
sença frequente de algum tipo de ruído, adicionado às imagens durante o processo de aquisição e 
transmissão das mesmas, e a dificuldade em extrair, a partir de dados de imagens, características 
que os tornem mais adequados para o processamento computacional. As técnicas de Análise de 
Componentes Principais (PCA)3. Análise de Componentes Independentes (ICA)4 e o método 
Sparse Code Shrinkage (SCS) são exemplos de abordagens estatísticas que podem ser utiliza-
das para solucionar alguns problemas relacionados à redução de dimensionalidade, extração de 
características e supressão de ruídos. 

Essas técnicas estatísticas c os modelos auto-organizáveis considerados serão descritos e 

discutidos ao longo deste trabalho, uma vez que os mesmos foram investigados e utilizados, com 

o intuito de melhorar o desempenho de alguns métodos auto-organizáveis para segmentação de 

imagens. 

1.2 Definição do Problema 

Segmentação de imagens é um dos problemas mais investigados na área de computação 
visual. A complexidade desse problema varia de acordo com o tipo de aplicação, sendo que, no 
caso geral, o objetivo é dividir a imagem em regiões que apresentem propriedades similares. Essas 
similaridades podem estar relacionadas, por exemplo, a estruturas estatísticas, propriedades 

*Do original, em inglês. Adapt.ivc Resonance Theory. 
2DO original, em inglês. ICA Mixture Model. 
3 D o original, em inglês. Principal Component Analysis. 
4DO original, em inglês, Indcpendent Component Analysis. 
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visuais ou geométricas, ou a medidas de distância (similaridade) previamente estabelecidas. 
Métodos de classificação são adequados para resolver esse tipo de problema, pois as regiões a 
serem detectadas no processo de segmentação podem ser vistas como classes (ou grupos) às 
quais os pixels de uma imagem podem ser associados. Dessa forma, pixels pertencentes a uma 
mesma classe podem representar uma região com propriedades consistentes. 

Um problema de classificação de padrões pode ser resolvido computacionalmente por al-
goritmos supervisionados ou não supervisionados. Em uma classificação supervisionada, cada 
padrão do conjunto de dados é identificado como sendo um membro de uma classe predefinida. Já 
um algoritmo de classificação não supervisionada associa cada padrão a uma classe baseando-se 
somente em estatísticas ou em medidas de similaridade entre os padrões, sem nenhum conheci-
mento sobre as classes de treinamento. Neste trabalho, o problema da segmentação de imagens 
é visto como um problema de classificação não supervisionada. 

Além da avaliação de desempenho dos modelos auto-organizáveis considerados, há ainda, 
neste trabalho, uma preocupação em relação a propostas de melhorias nos resultados de seg-
mentação por meio da incorporação de técnicas de pré-processamento de imagens. Neste caso, 
o enfoque é dado a técnicas que são capazes de tratar questões referentes à presença de ruídos, 
suavização de imagens e realce de bordas, de modo que as imagens se tornem mais adequadas 
ao processo de segmentação, tornando-o mais eficiente. 

Os problemas tratados e resolvidos neste trabalho são os seguintes: 

• Uma das limitações da rede Fuzzv ART é que esta é sensível a ruídos presentes no conjunto 
de treinamento. Dessa forma, no caso deste modelo ser utilizado em um processo de 
segmentação, a presença de ruídos em imagens pode ser considerada um problema. 

• O modelo ICAMM é baseado em uma técnica de otimização de gradiente. Portanto, 
observou-se que o desempenho dessa técnica é afetado, entre outros fatores, por algumas 
limitações inerentes a esse tipo de abordagem. Além disso, na tentativa de entender 
melhor o seu funcionamento, detectou-se que algumas melhorias poderiam ser propostas 
para tornar o método mais eficiente. 

• Não foi encontrada na literatura uma avaliação comparativa dos modelos auto-organizáveis 
considerados neste trabalho, levando-se em conta a segmentação de imagens pré-processadas 
por uma combinação de técnicas para redução de ruídos, suavização de imagens e realce 
de bordas. 

A idéia fundamental deste trabalho baseia-se na proposta de melhorias no desempenho 
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de tarefas de segmentação de imagens implementadas por modelos auto-organizáveis. Tais me-
lhorias levam em consideração algumas limitações dos métodos e análises de como estes podem 
se tornar mais eficientes por meio da utilização de uma metodologia para pré-processamento de 
imagens. 

1.3 Objetivos 

Considerando os problemas abordados anteriormente, este trabalho possui como principais 
objetivos: 

• propor uma metodologia de pré-processamento de imagens que combine técnicas para 
redução de ruídos, suavização de imagens e realce de bordas: 

• propor melhorias a serem adicionadas ao método ICAMM, por meio da incorporação de 
algumas características de métodos de otimização não linear e de modificações referentes 
a aspectos de implementação e modelagem; 

• avaliar como os desempenhos dos métodos auto-organizáveis considerados podem ser afe-
tados pela utilização da metodologia de pré-processamento proposta; e 

• realizar um estudo comparativo entre os métodos auto-organizáveis considerados, por meio 
da análise experimental dos desempenhos destes em tarefas de segmentação de imagens, 
em suas versões originais e pré-processadas. 

1.4 Organização do Trabalho 

Este trabalho está dividido em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro destes. 
No Capítulo 2, são apresentados alguns conceitos e definições importantes para a com-

preensão deste trabalho. 
No Capítulo 3, são apresentados alguns métodos clássicos de análise multivariada, tais 

como o método PCA c técnicas de agrupamento, e modelos de redes neurais que implemen-
tam essas técnicas. Dentre estes modelos, está a rede neural Fuzzy ART, que é utilizada nos 
experimentos com imagens no presente trabalho. 

No Capítulo 4, o método ICA é apresentado, juntamente com as suas suposições, restrições 
e ambiguidades. Além disso, discutc-se várias abordagens para realização da ICA e as relações 
entre as mesmas. 
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No Capítulo 5. a metodologia de pré-processamento de imagens proposta neste trabalho 
é apresentada. 

No Capítulo 6. descreve-se o Modelo ICAMM para classificação não supervisionada. 
No Capítulo 7. é proposto o Modelo de Misturas ICA Aperfeiçoado (EICAMM)5, resul-

tante de melhorias e incorporações feitas ao modelo ICAMM. 
No Capítulo 8, os resultados experimentais deste trabalho são apresentados e discutidos. 
Finalmente, no Capítulo 9. são feitas algumas conclusões e considerações sobre trabalhos 

futuros. As contribuições deste trabalho estão concentradas nos capítulos 5 e 7. 

5DO original, em inglês, Enhanccd ICA Mixture Model. 
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Capítulo 2 

Definições 

2.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, é realizada uma revisão de conceitos importantes da álgebra linear, te-
oria da probabilidade, estatística e de redes neurais artificiais considerados de fundamental 
importância para o entendimento do restante desta tese. E assumido, entretanto, que o lei-
tor possui conhecimento de conceitos básicos de teoria de probabilidade, como por exemplo, 
os conceitos de eventos elementares e variáveis aleatórias. Uma revisão mais extensa, variando 
de conceitos básicos aos mais avançados, pode ser encontrada em referências clássicas, como 
(Papoulis 1991), (Weiss k Kulikowski 1991), (Grossman 1986). 

Deve-se chamar atenção para o fato de que, ao longo de todo este trabalho, literais 
minúsculas e em itálico (por exemplo, a) são utilizadas para denotar valores escalares, literais 
minúsculas e em negrito (por exemplo, a) são utilizadas para denotar vetores de valores escalares 
e literais maiúsculas e em negrito (por exemplo, A) são utilizadas para denotar matrizes de 
valores escalares. 

2.2 Definições e Propriedades de Vetores e Matrizes 

2.2.1 Norma, Distância Euclidiana e Ortogonalidade de Vetores 

A norma, ou comprimento, de um vetor v = (v\,v2,... ,vn) de Rn, denotada por ||v||, é 
definida corno sendo a raiz quadrada de v • v: 

||V|| = vV • V = yjvj + v\ + . . . + (2.1) 

Sejam u = (u\,u2, • • • ,un) e v = (vi,v2, • • • ,vn) vetores de Rn. A distância Euclidiana 

7 
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entre u e v é definida por: 

d{u.v) = y/(Ul - Vi)2 + {u2 - V2)2 + . . . + (un - vn)2 = ||u - v||. (2.2) 

Dois vetores u e v de Mn são considerados ortogonais (ou perpendiculares) se o ângulo 
entre estes for igual a 90 graus. 

2.2.2 Matrizes Identidade e Diagonal 

A matriz identidade I é uma matriz n x n, na qual todos elementos da diagonal principal, 
isto é, Í11.Í22, • • • Í33- são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal, ou seja, ijk,j ^ k, 

são iguais a 0. 
Uma matriz A n x n é chamada de diagonal se todos os elementos fora da diagonal 

principal são iguais a 0. ou seja. cijk — 0, se j ^ k. 

2.2.3 Transposição e Inversão de Matrizes 

A matriz transposta de uma matriz A n x m, denotada por AT, é a matriz m x n obtida 
trocando-se as linhas pelas colunas de A. Em outras palavras, a z-ésima linha de A é a ?'-ésima 
coluna de AT e a j-ésima coluna de A é a ?-ésima linha de AT. 

Se para uma dada matriz A n x n, existe uma matriz n x n, denotada por A - 1 , tal que 

A _ 1 A = A A - 1 = 1, (2.3) 

diz-se que A - 1 é a inversa de A. 

Uma matriz A n x n c dita inversívcl (ou não singular) se A - 1 existe; ou não inversível 
(singular) se A não possui inversa. 

2.2.4 Matriz Simétrica e Ortogonal 

Uma matriz simétrica A é igual a sua transposta, ou seja, A = AT. Em outras palavras, 
para cada par de índices i e j. al3 — a-ji. 

Uma matriz A é ortogonal se A for inversível e A - 1 = AT. 

2.2.5 Determinante e Cofator 

Seja A uma matriz n x n. E possível associar à A um escalar chamado de determinante 
de A, denotado por det(A) e definido, recursivamente a partir de qualquer uma das i linhas da 
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matriz A, como sendo a seguinte soma: 

det(A) - an det(Aa ) + ai2 det(A l2) + . . . + ain det(Am), (2.4) 

ou de uma forma sintética, 

n 
det(A) - ] T j d e t ( A i j ) , (2-5) 

3 = 1 

para cada linha i = 1.2,.... n fixada. 

Em todas as situações acima. Axj significa a matriz de ordem n — 1, obtida pela exclusão 
da linha i e da coluna j . Uma matriz A-tJ obtida dessa forma é denominada de matriz cofatora. 
Utilizando esse resultado, pode-se definir o cofator do elemento a7J de A por meio da seguinte 
fórmula: 

cof(fly) = (—1)Í+J det(Ajj). (2.6) 

2.2.6 Matriz Adjunta 

A matriz adjunta de uma matriz quadrada A, denotada por adj (A), tem a propriedade 
que: 

A * adj (A) = adj (A) * A = det(A) * I. 

Portanto, a inversa de A pode ser escrita como: A - 1 = (1/det(A)) * adj(A). 

2.2.7 Matrizes de Derivadas Parciais 

Matriz Jacobiana 

A matriz Jacobiana é dada pela seguinte matriz de derivadas parciais: 

J = 

Matriz Hessiana 

A matriz Hessiana é dada pela seguinte matriz de derivadas parciais: 

dy i 
dx\ 

dyn 
dx\ 

dy i 
dxn 

OXn 

(2.7) 
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d2yi d'2yi 
~dx[ ' ' ' 

J = (2.8) 

2.3 Distribuições e Densidades de Probabilidade 

2.3.1 Distribuição de uma Variável Aleatória 

A função de distribuição acumulada (fda) Fx de uma variável aleatória contínua x no 
ponto x = XQ é definida como a probabilidade de que x < XQ: 

Fazendo xq variar no intervalo ( — 00,00), pode-se definir a fda completa para todos os valores 
de x. 

Para variáveis aleatórias contínuas, a fda é uma função contínua, não negativa e não 
decrescente, cujos valores cncontram-se no intervalo 0 < Fx(x) < 1. A partir da definição, segue 
que Fx(—oc) = 0 e Fx(+oo) = 1. 

Geralmente, uma distribuição de probabilidade é mais caracterizada por sua função de 
densidade do que por sua fda. Formalmente, a função de densidade de probabilidade (fdp) 
de uma variável aleatória contínua x é obtida como a derivada da sua função de distribuição 
acumulada: 

Para simplificar a notação. Fx(x) é quase sempre denotada por F(x) e px(x) por p(x), respecti-
vamente. 

Para ilustrar esses conceitos, pode-se tornar como exemplo a distribuição de probabilidade 
normal (ou gaussiana), utilizada em vários modelos e aplicações. No caso desta distribuição, a 
função de densidade é dada por: 

Aqui, o parâmetro m (média) determina o ponto de pico da função de densidade simétrica e a 
(desvio-padrão) define a forma da distribuição — se esta é muito dispersa ou se a maior parte 
da área se concentra na proximidade do pico (ver Figura 2.1). 

Fx(x0) = P(X < XQ). (2.9) 

x—xo 
(2.10) 

(2.11) 
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Figura 2.1: Função de densidade de probabilidade de uma distribuição gaussiana com média m 
e desvio-padrão a. 

2.3.2 Distribuição de um Vetor Aleatório 

Assume-se agora que x é um vetor aleatório n-dimensional: 

x = {xi,x2,... ,xn)T, (2.12) 

onde T denota a transposição de matriz. Neste caso, as componentes X\,X2,. • • ,x n do vetor 

coluna x são variáveis aleatórias contínuas e o conceito de distribuição de probabilidade pode 

ser facilmente generalizado para vetores aleatórios. Em particular, a função de distribuição 

acumulada de x é definida por: 

^>c(xo) = P (x < x 0 ) , (2.13) 

onde P(.) denota a probabilidade do evento em parênteses e xo é alguma instância do vetor 

aleatório x. A notação x < xo significa que cada componente do vetor x é menor ou igual ao 

seu componente correspondente no vetor aleatório xo-

A função de densidade de probabilidade multivariada p x ( x ) de x é definida como a de-

rivada da função de distribuição acumulada P x ( x ) c o m respeito a todas componentes do vetor 

aleatório x: 

Px(x0) = 
d d d 

dx\ dx2 dxj •^c(x) (2-14) 
x=xo 

2.3 .3 Distribuições Conjunta e Marginal 

Sejam x e y dois vetores aleatórios diferentes, com dimensões n e m , respectivamente. A 

função de distribuição conjunta de x e y é dada por: 
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Fx,y(x0;yo) - P(x < xo,y < y0). (2-15) 

Neste caso, x0 e yo são dois vetores constantes que possuem as mesmas dimensões de x e y, 
respectivamente, e a Equação (2.15) define a probabilidade conjunta dos eventos x < x0 e 

y < yo-
A função de densidade conjunta px.y(x, y) de x e y é definida formalmente diferenciando-

se a função de distribuição conjunta Fx .y(x,y) com respeito a todas as componentes dos vetores 
aleatórios x e y. Dessa forma, a relação 

/

to ryo 

/ Px,y(£> rl)d'r)d£ (2.16) 
-oo J — oo 

é satisfeita e o valor dessa integral é igual a 1 quando x0 —> oo e yo —> oo . 
As densidades marginais px(x) de x e py(y) de y são obtidas da seguinte maneira: 

/

+oo 

Px,y(x,T7)d77 (2.17) -oo 

/

+oc 

Px,y(ty)dt (2.18) -oc-

2.4 Esperança Matemática e Momentos 

2.4.1 Definições e Propriedades Gerais 

Na prática, a função de densidade de probabilidade exata de uma variável aleatória es-
calar ou vetorial é quase sempre desconhecida. Todavia, pode-se usar, ao invés desta função, 
esperanças matemáticas de algumas funções da variável em questão para efetuar análises e pro-
cessamentos. A grande vantagem das esperanças matemáticas é que estas podem ser estimadas 
diretamente a partir dos dados observados, apesar de serem definidas formalmente em termos 
da função de densidade. 

Neste caso, pode-se denotar por g(x) qualquer quantidade derivada a partir do vetor 
aleatório x. A quantidade g(x) pode ser escalar, vetorial, ou até mesmo matricial. A esperança 
matemática de g(x) é denotada por E{g(x)} e definida por: 

/

+oo 

g(x)Px(x)dx (2.19) -oo 
Neste caso, o operador de integral é aplicado separadamente a cada componente do vetor ou 
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elemento da matriz, resultando em um outro vetor ou matriz do mesmo tamanho. 

2.4.2 Vetor de Média e Matriz de Correlação 

Momentos de um vetor aleatório x são esperanças matemáticas típicas usadas para carac-
terizar esse vetor. Tais valores são obtidos quando g(x) consiste de produtos das componentes 
de x. Em particular, o primeiro momento de uma variável aleatória x é chamado de vetor de 
média mx de x. Esse momento é definido como o valor esperado de x, que é expressa por meio 
da seguinte equação: 

/

+ OC> 

xpx(x)dx. (2.20) -oo 

Cada componente mXi do vetor mx é dada por: 

/

-foo f+OC 

xlpx(x)dx = / xlpXi{xl)dxi, (2.21) 
-oo J — oo onde pXt(xl) é a densidade marginal da z-ésima componente de x. 

Outro conjunto de momentos importantes consiste nas correlações entre pares de compo-
nentes de x. A correlação rZJ entre a i-ésima e a j-ésima componente de x é dada pelo momento 
de segunda ordem: 

/

• + oc r+oc r+oo 

x.jx jpx(x)dx= / / xlxjpxipxj(xt,xj)dxjdxi. (2.22) 

- oo J — oo J — oo 

A matriz de correlação ir x n: 
Rx = £ {xx r } (2.23) 

do vetor x representa todas as correlações entre as componentes do vetor, sendo r^ o elemento 
na linha i e coluna j da matriz Rx . 

A matriz de correlação Rx possui as seguintes propriedades importantes: 

1. E uma matriz simétrica, ou seja, Rx = 

2. E uma matriz positiva semi-definida: 

aTRxa > 0 (2.24) 
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para todos os vetores a rt-dimensionais. 

3. Todos os alto-valores de R x são reais e não negativos (positivos se R x for positiva definida). 

2.4.3 Matriz de Covariância 

A matriz de covariância C x de x é dada por: 

C x = £ { ( x - m x ) ( x - m x ) T } . (2.25) 

Os elementos 

c/j = E{{xt - ml)(xJ - mj)} (2.26) 

da matrix n x n C x são chamados de covariâncias, sendo estas correspondentes às correlações 
Tij, quando o vetor aleatório x tiver sido subtraído do seu vetor de média correspondente. 

A matriz de covariância C x apresenta as mesmas propriedades da matriz de correlação 
i?x. Se o vetor de média m x = 0, as matrizes de covariância e de correlação são as mesmas. 
Se for necessário, os dados podem ser facilmente transformados de modo a possuírem um vetor 
de médias igual à zero, subtraindo destes o vetor de média (estimado) dos vetores de dados, em 
uma etapa de pré-processamento. Essa prática é considerada comum nas técnicas PCA e ICA. 

Para uma variável aleatória unidimensional x, o vetor de médias fica reduzido ao valor 
médio mx — E{x}. a matriz de correlação reduz-se ao segundo momento E{x2} e a matriz de 
covariância à variância de x: 

a2x = E{(x-mx)2}, (2.27) 

onde crx corresponde ao desvio-padrão de x. 

O operador de esperança pode ser estendido para funções g(x, y) de dois vetores aleatórios 
x e y, em termos da sua densidade conjunta: 

/

+oo p+oc 

/ g(x,yKy(x,y)<ixdy. (2.28) 
-oo J — oo 

Neste caso, as integrais são calculadas sobre todas as componentes de x e y. 
Dentre os valores esperados conjuntos mais utilizados, destacam-se a matriz de correlação 

cruzada: 

Rxy = £{xyT } (2.29) 
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e a matriz de covariância cruzada: 

Cx y = £{(x - mx)(y - my)T}. (2.30) 

E importante notar que as dimensões dos vetores x e y podem ser diferentes. Consequentemente, 
as matrizes de covariância e correlação cruzadas não são necessariamente matrizes quadradas 
e, em geral, não são simétricas. Entretanto, a partir das definições dessas duas matrizes, segue 
que: 

Rx y = (2.31) 

Cx y = CyX. (2.32) 

Se os vetores de médias de x e y forem iguais à zero, as matrizes de correlação e covariância 
cruzadas são iguais. De fato, quantidades de correlação e covariância medem a dependência entre 
as variáveis aleatórias usando as suas estatísticas de segunda ordem. 

2.4.4 Estimativas de Esperanças 

Geralmente a densidade de probabilidade de um vetor aleatório x não é conhecida mas 
quase sempre existe um conjunto disponível de K amostras Xi,X2,... de x. Usando essas 
amostras, a esperança na Equação (2.19) pode ser estimada, tomando-se a média sobre toda as 
amostras, usando a seguinte fórmula: 

1 K 
E i g ( x ) } « - £ g ( x , ) . (2.33) 

3 = 1 

Por exemplo, aplicando a Equação (2.33), obtém-se para o vetor de médias mx de x o 
seu estimador padrão, a média amostrai: 

1 K 
ihx = - ] [ > , • , (2.34) 

3 = 1 

onde o símbolo chapéu sobre m é uma notação padrão para um estimador de uma quantidade. 
Ainda, para a matriz de correlação dc um vetor aleatória, a estimação resulta em: 

^ n n 

i=i j=í 
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De maneira similar, ao invés da densidade conjunta px,y dos vetores aleatórios x e y, pode-
se usar K pares amostrais (xj. yi), (x2, y2), • • •, Yk) para estimar a esperança da Equação 
(2.28) por meio de: 

E{ g ( x ; y ) } « ^ f > ( x : / , y , ) (2.36) 
3 = 1 

Por exemplo, para a matriz de correlação cruzada, a estimação resulta na seguinte fórmula: 

3 = 1 

2.5 Não Correlação e Branqueamento 

Dois vetores aleatórios x e y são não correlacionados se a correspondente matriz de 
covariância cruzada C x y for uma matriz com todos elementos iguais à zero: 

C x y = £ { ( x - m x ) (y - m y ) } = 0. (2.38) 

Isso é equivalente à condição: 

tr 
R x y = E{x.yT} = £ { x } { y T } - m x m£. (2.39) 

Em especial, duas variáveis aleatórias unidimensionais diferentes x e y são não correlaci-
onadas se a covariância entre estas duas variáveis cxy for igual à zero: 

cxy = E{(x - mx)(y - my)} = 0, (2.40) 

ou de forma equivalente. 

E 
rxy = E{xy} = E{x}{y) = mxmy. (2.41) 

Assim como no caso de variáveis multivariadas com média zero, no caso univariado. covariância 
zero é equivalente à correlação zero. 

Um outro caso especial importante diz respeito às correlações entre as componentes de 
um único vetor aleatório x. dadas pela matriz de covariância C x , definida na Equação (2.25). 
Nesse caso, a condição equivalente à Equação (2.38) nunca pode ser satisfeita, uma vez que 
cada componente do vetor x é perfeitamente correlacionada com ela mesma. A maneira mais 
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próxima de atingir essa condição é quando as diferentes componentes de x são mutuamente não 
correlacionadas, levando à seguinte condição: 

C x - £ { ( x - m x ) (x - m x ) T = D. (2.42) 

Nesse caso, D é a matriz diagonal n x n: 

D - diag(cn. c22, • • •, Cnn) = d i a g ^ , <t2x2,..., cr2xn), (2.43) 

cujos n elementos diagonais são as variâncias cr^ = E{(xi - mXi)2} = ca das componentes X{ 
de x. 

Em particular, vetores aleatórios com média zero e matriz de covariância (e consequente-
mente de correlação) igual à matriz identidade, ou possivelmente multiplicada por uma variância 
a2 constante, são chamados de brancos. Esse nome deve-se à semelhança com a definição de 
ruídos brancos, que são variáveis aleatórias não correlacionadas, com variâncias iguais a um. 
Dessa forma, vetores aleatórios brancos satisfazem as seguintes condições: 

rtiv = 0 (2.44) 

Rx - C x = I, (2.45) 

onde I é a matriz identidade n x n. 

2.6 Independência Estatística 

Independência estatística é um conceito importante que constitui a base para a técnica 
ICA. Para simplificar o entendimento deste conceito, pode-se considerar primeiramente o caso 
de duas variáveis escalares (unidimensionais) x e y. A variável aleatória x é independente de 
y se for conhecido que o valor de y não fornece nenhuma informação sobre o valor de x. Por 
exemplo, x e y podem ser os valores de saída de dois eventos que não têm nenhuma relação um 
com o o outro, ou sinais aleatórios originários de dois processos físicos completamente distintos. 
Como exemplo dessas variáveis aleatórias, pode-se citar o valor de um dado e de uma moeda 
lançados, ou um sinal de fala c um ruído de fundo ocasionado por um sistema de ventilação cm 
um determinado instante de tempo. 
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Matematicamente, independência estatística é definida em termos de densidades de pro-
babilidade. As variáveis aleatórias x ey são consideradas independentes se, e somente se: 

Px,y(x,y)=Px{x)Py{y) (2-46) 

Colocando em palavras, a densidade conjunta px,y(xy y) de x e y tem que ser fatorada no produto 

das suas densidades marginais px{x) e py{y). 

Variáveis aleatórias independentes satisfazem a seguinte propriedade básica: 

E{g(x)h(y)} = E{g(x)}E{h(y)}, (2.47) 

onde g{x) e h(y) são quaisquer funções integráveis de x e y, respectivamente. Essa propriedade 
revela que o conceito de independência estatística é muito mais forte do que o conceito de não 
correlação. A Equação (2.41), que define o conceito de não correlação, é obtida a partir da 
propriedade de independência da Equação (2.47) como um caso especial, quando g(x) e h(y) 

são funções lineares, e que levam em conta somente estatísticas de segunda ordem (correlações 
ou covariâncias). Entretanto, se as variáveis aleatórias apresentarem distribuições Gaussianas, 
os conceitos de independência e não correlação tornain-se equivalentes. Essa é uma propriedade 
muito especial das distribuições Gaussianas que será discutida na Seção (2.8). 

A definição de independência na Equação (2.46) pode ser generalizada de forma, natural 
para mais de duas variáveis ou para vetores aleatórios. Sejam x, y, z , . . . , vetores aleatórios que 
podem, em geral, ter dimensões diferentes. A condição de independência para x,y, z , . . . , é, 
portanto: 

Px.y.z . . . . (x, y, z . . . . ) = px(x)py(y)pz(z) • • • (2.48) 

e a propriedade básica da Equação (2.47) pode ser generalizada para: 

£ {gx(x)g y (y )g z (z ) . . . } = E { g x ( x ) } £ { g y ( y ) } £ { g z ( z ) } . . . , (2.49) 

onde gx(x),gv(y) e gz(z) são funções arbitrárias das variáveis aleatórias x, y e z para as quais 
as esperanças da Equação (2.49) existem. 

A definição geral da Equação (2.48) dá origem a uma generalização da noção padrão 
de independência estatística. As componentes do vetor aleatório x são, por si só, variáveis 
aleatórias escalares, o mesmo acontecendo para as componentes de y e z. Claramente, as 
componentes de x podem ser mutuamente dependentes, apesar de serem independentes com 
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respeito às componentes dos outros vetores aleatórios. Ainda nessa situação, a Equação (2.48) 
é satisfeita. Argumentos similares aplicam-se aos vetores y e z. 

2.7 Densidades Condicionais e Regra de Bayes 

Além das densidades de probabilidade, densidades conjuntas e densidades marginais, uma 
outra classe importante de funções de densidade de probabilidade consiste nas densidades con-
dicionais. Estas densidades surgem como resposta à seguinte questão "Qual é a densidade de 
probabilidade de um vetor aleatório x dado que um outro vetor aleatório y tem um valor fixo 

Assumindo que a densidade conjunta px > y(x.y) de x e y e as suas respectivas probabili-
dades marginais existem, a densidade de probabilidade condicional de x dado y é dada por: 

Essa definição pode ser interpretada da seguinte forma: assumindo que o vetor aleatório 
y encontra-se na região y() < y < y0 + Ay, a probabilidade de que x encontre-se na região 
x0 < x < x0 + Ax é />xjy(x|y)Ax. Neste caso, xo e yo são dois vetores constantes e Ax e Ay 
são considerados dois vetores relativamente pequenos. De maneira similar: 

Se os vetores aleatórios xo e yo forem estatisticamente independentes, a densidade condi-
cional px|y (x|y) é equivalente à densidade incondicional px(x) de x, uma vez que x não depende 
absolutamente de y e, de maneira similar, pyjx(yjx) = py (y) . Dessa forma, as Equações (2.50) 

e (2.51) poderiam ser escritas na forma: 

que é exatamente a definição de independência para os vetores aleatórios x e y. 

No caso geral, é possível escrever, a partir das Equações (2.50) e (2.51) duas expressões 
diferentes para a densidade conjunta de x e y: 

(2.50) 

(2.51) 

Px,y(x,y) =px(x)py(y) (2.52) 

Px, y (X, y) = Py|x(y|x)px(x) = px|y (x|y)py (y). (2.53) 

A partir dessa fórmula, pode-se encontrar, por exemplo, uma solução para a densidade 
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de y condicionada à x: 

P y ! x ( y|x ) = ^ ( 2 , 4 ) 

A Equação (2.54) é chamada de Regra de Bayes. Essa regra é especialmente importante 
para solução de problemas de estimação estatística, nos quais px|y(x|y) é a densidade condicional 
do vetor de observações x, com y denotando o vetor de parâmetros aleatórios desconhecidos. 
A regra de Bayes da Equação (2.54) permite a computação da densidade a posteriori py|x(y|x) 
dos parâmetros y, dado um vetor de observações x específico e assumindo (ou conhecendo) a 
distribuição a priori py(y) dos parâmetros aleatórios y. 

2.8 A Densidade Gaussiana Multivariada 

A densidade normal ou gaussiana multivariada possui propriedades especiais que a tornam 
única entre as funções de densidade de probabilidade. 

Um vetor ?i-dimensional x é dito gaussiano se a sua função de densidade de probabilidade 
possui a seguinte forma: 

Px(x) = ^ r expf\(x - m ^ C ^ x - m x ) ) , (2.55) 
(27r) 2 (det C x ) 2 \2 ) 

lembrando que, n é a dimensão de x, m x é a média desse vetor e C x é a matriz de covariância 
de x. A notação det C x é usada para representar o determinante da matriz C x . E importante 
notar que a matriz de covariância C x é assumida como sendo positiva definida, o que implica 
que a sua inversa existe. 

Pode-se mostrar que. para a densidade da Equação (2.55): 

£ { x } = m x (2.56) 

£ { ( x - m x ) (x - m x ) T } = C x . (2.57) 

2.8.1 Propriedades da Densidade Gaussiana 

Aqui são listadas as propriedades mais importantes da densidade Gaussiana multivariada. 
As provas matemáticas de tais propriedades podem ser encontras em (Papoulis 1991). 
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• Somente são necessárias estatísticas de primeira e segunda ordem. O conhe-
cimento do vetor de medias mx e da matriz de covariância Cx de x é suficiente para 
definir completamente a densidade gaussiana. Uma consequência importante desse fato 
e da forma da densidade gaussiana é que métodos de processamento lineares baseados 
em informações estatísticas de primeira e segunda ordem têm geralmente um desempenho 
ótimo em situações que lidam com dados gaussianos. 

• Transformações lineares são gaussianas. Seja x um vetor aleatório gaussiano e y = 
Ax uma transformação linear de x. Então, y também é um vetor aleatório Gaussiano com 
vetor de médias my = Amx e matriz de covariância Cy = A C x A r 

• Não correlação. Variáveis aleatórias gaussianas não correlacionadas também são inde-
pendentes. 

2.9 Outros Conceitos Importantes 

Nesta seção, são definidos alguns conceitos e procedimentos importantes utilizados na 
aplicação e avaliação de métodos auto-organizáveis. 

Padronização de Dados 

Antes de proceder com algumas análises, como a ICA e PCA, as variáveis U{ dos dados 
originais devem ser padronizadas, de modo a ficarem com média igual a zero e variância igual a 
um. Isso é feito de acordo com a seguinte fórmula: 

Normalização de Vetores 

Uma prática muito comum em algoritmos de aprendizagem é a normalização de vetores 
u para fazer com que seus valores fiquem no intervalo (0,1). Para isto, a seguinte equação é 
utilizada: 

(2.58) 

u u (2.59) 
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Matriz de Confusão 

No processo de avaliação do desempenho de um método para classificação, a matriz de 
confusão é uma matriz que indica quantos elementos, de cada classe, foram agrupados correta-
mente nas classes formadas pelo modelo (Peper, Zhang k Noda 1993). 

Ciclo de Treinamento 

No processo de treinamento de uma rede neural, um ciclo significa uma apresentação 
completa do conjunto de padrões. 

Taxa de Erro Verdadeiro 

A taxa de erro verdadeiro de um classificador é estatisticamente definida como a taxa 
de erro do modelo de classificação em um número assintoticamente grande de novos casos que 
converge, no limite, para verdadeira distribuição da população (Weiss k Kulikowski 1991). 

Uma taxa de erro empírica pode ser definida como a razão entre o número de erros 
cometido pelo modelo de classificação e o número de casos apresentados ao modelo após o 
treinamento, da seguinte forma: 

Se um número ilimitado de casos estivesse disponível, a taxa de erro verdadeiro poderia 
ser diretamente calculada à medida que o tamanho da amostra aproxima-se do infinito. Entre-
tanto, no mundo real, o tamanho da amostra de dados disponível é sempre finito, e na maioria 
das vezes, é relativamente pequeno. A questão, portanto, é se é possível extrapolar das taxas 
de erro empíricas, calculadas para resultados de uma amostra pequena, para a taxa de erro 
verdadeiro. Para resolver esse problema, foram desenvolvidas várias técnicas para apresentar 
padrões a um classificador com o objetivo de conseguir melhores estimativas para as taxas de 
erro verdadeiro. Dentre esses métodos, a técnica de Validação Cruzada (Cross-Validation) é 
uma das mais utilizadas para estimar o erro verdadeiro de um algoritmo de classificação e será 
brevemente descrita a seguir. 

Validação Cruzada (Cross- Vahdation) 

O método de validação cruzada consiste em dividir o conjunto de dados em k partições 
(folds) de tamanhos (aproximadamente) iguais. O método de classificação é executado (treinado) 
k vezes, sendo que a cada vez cada um dos subconjuntos é deixado de fora do conjunto de 

taxa de erro = número de erros 
(2.60) 

número de casos 
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treinamento, para ser utilizado como conjunto de teste, a partir do que é medido o erro de 
classificação para aquela execução (treinamento). 

2.10 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados alguns conceitos, definições e propriedades impor-
tantes da álgebra linear, teoria da probabilidade, estatística e de redes neurais artificiais que 
servirão como base para compreensão dos métodos apresentados nos capítulos que seguem, as-
sim como para o entendimento da metodologia aplicada na análise de resultados experimentais 
apresentada no Capítulo 8. 
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Capítulo 3 

Métodos de Análise Multivariada e 
Redes Neurais Artificiais 

3.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, são apresentadas duas técnicas estatísticas de análise multivariada consi-
deradas importantes para compreensão de aspectos fundamentais relacionados a outros métodos 
e análises de resultados apresentados no decorrer desta tese. Além disso, dois modelos de redes 
neurais auto-organizáveis que implementam estas técnicas também são apresentados. 

A primeira técnica de análise multivariada a ser descrita é a Análise de Componentes 
Principais (PCA), que é talvez a mais antiga e bem conhecida técnica da análise multivariada 
(Johnson & Wichcrn 1998). tendo sido descrita primeiramente por Karl Pearson em 1901 (Pear-
son 1901). Ele acreditava, aparentemente, que essa era a solução correta para alguns problemas 
de biomedicma da época, apesar de não chegar a propor um método prático para calcular a 
análise para mais de duas variáveis. Uma descrição de métodos computacionais veio mais tarde 
com Hotelling (Hotclling 19.33). que utilizou a PCA em um trabalho realizado em psicometria. 
Mesmo assim, os cálculos eram extremamente exaustivos quando o problema envolvia muitas 
variáveis, já que tinham que ser feitos manualmente. Somente depois do advento dos computa-
dores eletrônicos, essa técnica tornou-se amplamente utilizada. 

O propósito da PCA é identificar a estrutura de dependência existente em um conjunto de 
observações multivariadas, com o objetivo de obter uma representação compacta desses dados 
que conserve as principais características presentes nas observações originais. O entendimento 
da PCA é de suma importância para o presente trabalho, uma vez que o método da Análise de 
Componentes Independentes (ICA) pode ser visto como uma generalização deste método. 

25 
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A técnica de agrupamento (clustering) é o outro método de análise multivariada apre-
sentado neste capítulo, uma vez que o método /c-médias, baseado nessa técnica, é utilizado em 
comparações nas análises de resultados experimentais realizadas neste trabalho. 

Uma outra abordagem que pode ser utilizada para implementar as técnicas de análise 
multivariada apresentadas é aquela que utiliza modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA). A 
rede neural PCA Adaptativa é um modelo auto-organizável que implementa a técnica PCA. 
Este modelo é apresentado neste capítulo, juntamente com alguns resultados da aplicação do 
mesmo para compressão de imagens médicas. 

A técnica de agrupamento pode ser implementada por um modelo neural da família ART, 
que combina fundamentos da teoria de conjuntos nebulosos com a teoria ART, sendo por isso, 
denominado de rede neural Fuzzv ART. A teoria ART é descrita neste capítulo, juntamente com o 
modelo neural Fuzzy ART. que é um dos métodos auto-organizáveis utilizados nos experimentos 
de segmentação de imagens deste trabalho. 

3.2 Métodos de Análise Multivariada 

Pode-se definir Análise Multivariada como o ramo da estatística responsável por examinar 
como variáveis dependentes relacionam-se dentro de um determinado conjunto de dados. Para 
isso, deve ser considerado um conjunto de n observações, cada qual contendo valores para p 

variáveis (Johnson & Wichern 1998). 
Dentre os objetivos da análise multivariada, pode-se destacar: 

• Redução de dados. Com a finalidade de tornar a interpretação dos dados mais fácil, estes 
são reduzidos para a forma mais simples possível, sem sacrificar informações relevantes. 
Isso pode ser feito, por exemplo, transformando um conjunto de variáveis interdependentes 
em variáveis independentes, ou reduzindo a dimensão do conjunto de dados em questão. 

• Agrupamento dos dados. Grupos de variáveis ou objetos "similares" são criados, baseando-
se em medidas de características. 

• Investigação de dependência entre variáveis. E estabelecida a natureza do relacionamento 
entre as variáveis, isto é. se as variáveis são mutuamente independentes ou se existem uma 
ou mais variáveis que dependem de outras. 

• Previsão. Os relacionamentos entre as variáveis devem ser determinados com a finalidade 
de prever os valores de uma ou mais variáveis de interesse. 
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3.2.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

Análise de Componentes Principais é um dos métodos estatísticos multivariados mais 
simples, consistindo de: dadas p variáveis x i , x 2 , . . . ,xp , deseja-se achar combinações lineares 
dessas, para produzir índices Z|,Z2,... , zp, que sejam não correlacionados. 

A falta de correlação é uma propriedade útil pois significa que os índices estão medindo 
diferentes "dimensões" dos dados. É importante ressaltar que os índices são ordenados de forma 
que zi representa a maior quantidade de variação, z2 representa a segunda maior quantidade de 
variação, e assim por diante. Isto é. 

var(zi) > var(z2) > • • • > var(zp), (3.1) 

em que variz,) denota a variância de z, no conjunto de dados em questão. Os índices zx são 
chamados de componentes principais. 

Ao realizar uma análise de componentes principais, espera-se sempre que as variâncias da 
maioria dos índices sejam tão pequenas que possam ser desprezadas. Nesse caso, a variação do 
conjunto de dados pode ser descrita adequadamente pelas poucas variáveis z cujas variâncias são 
consideradas não desprezíveis. Um certo grau de economia é então atingido, já que a variação 
nas p variáveis originais x fica representada por um menor número de variáveis z. 

Procedimento para PCA 

Suponha n observações representadas por p variáveis, como indicado na tabela 3.1. A 
primeira componente principal é, portanto, a combinação linear das variáveis xi ,x2 , • • •, xp, 
dada por: 

zj = a u x i + ai2X2 + b aipXp, (3.2) 

que retém a máxima variação para as ri observações e é sujeita à condição: 

a2n+a2u + --- + ajp = l. ( 3 . 3 ) 

Portanto, a variância de zi, var(z\), é a maior possível, considerando essa restrição para 
as constantes a.\j. A restrição c introduzida porque, caso contrário, var(z\) pode aumentar sim-
plesmente por consequência do aumento de qualquer um dos valores a\3. A segunda componente 
principal, 

z2 = a2iX] + a22x2 H b a2pxp, (3.4) 
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Tabela 3.1: Dados para uma PCA. 
/ 

Observação Xl x2 Xp 
1 xn X12 . . X\p 
2 x2i X22 • • • x2p 

n Znl Xn2 . • 

é aquela cuja variância, var(2,2)-. é a maior possível sujeita à restrição: 

a\x + a\2 + • • • + 4p = 1 (3.5) 

e também ã condição de que Z] c z2 sejam não correlacionadas. A terceira componente principal, 

z:í = <231X1 + a32x2 H h a-ipxp, (3.6) 

é aquela cuja variância. var(z;j). é a maior possível sujeita à restrição: 

4 i + « 3 2 2 + " - + « 3 p = l ( 3 - 7 ) 

e também à condição de que z3 não é correlacionada com z2 e z\. As outras componentes 
principais são definidas de maneira análoga. Se existirem p variáveis originais x, poderão ser 
encontradas p componentes principais. 

Autoestrutura da PCA 

De fato, a realização de unia PCA resunie-se em encontrar os autovalores da matriz de 
covariância dos dados, que é simétrica e tem a forma: 

C11 C 1 2 . . . C i p 

C 2 1 c 2 2 . . . c 2 p 

Cpi Cp2 • • • Cpp 

em que o elemento da diagonal principal ca é a variância de Xj e Ci3(i / j ) é a covariância das 
variáveis xl c x;;. 

E importante observar, porém, que as variáveis xi ,x 2 , . . . ,xp devem ser padronizadas 
para que tenham média igual a 0 e variância igual a 1 antes de proceder com a análise, para 
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evitar que uma determinada variável tenha uma influência excessiva nas componentes principais. 
Dessa forma, após feita a codificação dos dados, a matriz de covariância C terá a forma: 

1 C i 2 • • • C ] p 

c2i 1 ••• c2p 

_ cpl Cp2 ... 1 

que coincide com a matriz de correlação dos dados, onde DJ = CJÍ é a correlação entre xt e Xj. 
Em outras palavras, a PCA é realizada sobre a matriz de correlação dos dados. Nesse caso, a 
soma dos elementos da diagonal principal é igual a p, ou seja, ao número de variáveis originais. 

Nesse caso. o problema de autovalor, comumente referenciado em álgebra linear (Graybill 
1983), resume-se em resolver a seguinte equação: 

CA = AA, (3.8) 

em que A = [ai, a 2 , . . . . a, , . . . . ap] e A = diag[A], A2 , . . . , A,, . . . , Ap], O problema tem soluções 
não triviais (isto c, a, ^ 0) somente para valores especiais de A, os quais são chamados de 
autovalores da matriz de correlação C. Os valores de a associados aos autovalores são chamados 
de autovetores. A matriz de correlação é caracterizada por autovalores reais não negativos. 

Sendo Ai > A2 > • • • > > • • • > Ap os autovalores da matriz de correlação C e 
ai,a2 , . . . ,ap os autovetores associados, respectivamente, pode-se observar alguns resultados 
importantes obtidos a partir da autoestrutura da PCA (Manly 1986): 

• As variâncias das componentes principais são iguais aos autovalores da matriz de cor-
relação C, em que A, c o autovalor relativo à z-ésima componente principal, 

z, = a^xi + ai2x2 + b aipxp. (3.9) 

Em particular, var(zl) — A,. 

• As constantes a,]. al2 arp são os elementos do i-ésimo autovetor correspondente. 

Reconstrução do Vetor de Dados Original 

Para reconstruir o vetor de dados original x, exatamente a partir das componentes 
principais zt, procede-se como segue. Primeiramente, combina-se as componentes principais 
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{z,|i = 1 ,2 , . . . ,p } em uma única matriz, como mostrado por: 

Z = [z1.z2,...,zp]r = [xTai,xra2 , . . . ,xTap] = A rx. (3.10) 

A seguir, multiplicando ambos os lados da equação (3.10) pela matriz A e usando a 
propriedade que A é ortogonal, isto é, A r = A - 1 , o vetor x de dados originais pode ser 
reconstruído da seguinte forma: v 

x = AZ = ^ z , a , . (3.11) 

Redução de Dimensionalidade 

Do ponto de vista do reconhecimento de padrões estatístico, o valor prático da técnica 
PCA é fornecer uma técnica efetiva para redução de dimensionalidade. Em particular, pode-se 
reduzir o número dc características necessárias para representação efetiva dos dados, descartando-
se aquelas combinações lineares com baixas variâncias e retendo-se somente aqueles termos que 
tiverem variâncias significativas. 

Sejam Ai, A 2 , . . . . Am os m maiores autovalores da matriz de correlação C. Pode-se apro-
ximar o vetor de dados x truncando-se a expansão da equação (3.11) depois de m termos, como 
segue: 

m 
x' = ^z , ; a , , m < p. (3.12) 

i=i 
O erro que ocorre nesta aproximação é dado por: 

e = x - x ' , (3.13) 

em que x é o vetor dc dados originais e x' é o vetor de dados aproximados. 
Os autovalores A„, Ay, são os (m — p) menores autovalores da matriz de correlação C; 

eles correspondem aos termos descartados da expansão da equação (3.12), usada para construir 
o vetor aproximado x'. Quanto mais próximos esses autovalores estiverem de zero, mais efetiva 
será a redução de dimensionalidade (resultante da aplicação da PCA ao vetor de dados x) na 
preservação da informação contida nos dados de entrada. 

A utilização da técnica PCA pode, então, ser resumida através dos seguintes passos: 

1. Padronize os dados correspondentes às variáveis xj ,x2 , . . . ,xp, para que estes tenham 
média igual a 0 e variância igual a 1. 

2. Calcule a matriz de correlação C. 
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3. Encontre os autovalores Ai,A2 , . . . ,Ap da matriz C e seus correspondentes autovetores 
ai, a 2 , . . . , ap. Os coeficientes da z-ésima componente principal são dados por a», enquanto 
A, é a sua variância. 

4. Descarte as componentes que acumulem uma pequena proporção da variação dos dados. 
Por exemplo, se os dados originais tiverem 20 variáveis e as três primeiras componentes 
principais forem responsáveis por 90% do total da variância, as outras 17 componentes 
principais podem ser ignoradas. 

Maiores detalhes sobre a PCA podem ser encontrados em (Kendall 1980), (Johnson & 
Wichern 1998), (Manly 1986) e (Oliveira 1997). 

3.2.2 Técnicas de Agrupamento (Clustering) 

Suponha uma amostra de n objetos, cada qual contendo valores para p variáveis. Técnicas 
de agrupamento têm como objetivo básico descobrir grupos naturais desses objetos ou variáveis 
tal que objetos ou variáveis "similares" estejam no mesmo grupo, sendo, para isso, necessário 
definir, primeiramente, uma escala quantitativa para medir a associação (similaridade) entre os 
objetos. 

Técnicas de agrupamento podem ser consideradas técnicas de classificação não supervi-
sionada (Diday k Simon 1980). No entanto, vale a pena ressaltar que métodos de classificação 
supervisionada e análise de agrupamento são técnicas completamente distintas. O objetivo da 
classificação supervisionada e. dadas I< classes, sendo K conhecido, associar cada nova ob-
servação a uma dessas classes. Além disso, uma técnica de classificação supervisionada requer 
requer conhecimento a priori sobre as classes, geralmente na forma de uma amostra para cada 
classe. Já em técnicas de agrupamento, não é feita nenhuma suposição envolvendo o número ou a 
estrutura das classes. Os agrupamentos são feitos com base em similaridades ou em distâncias. 
As entradas requeridas para essa análise são, portanto, medidas de similaridades ou dados a 
partir dos quais possam ser computadas tais medidas. 

Mesmo sendo difícil definir precisamente o significado de "cluster", foram propostos vários 
métodos que realizam tal análise. Em (Cormack 1971) são descritos alguns dos métodos mais 
utilizados. 

Medidas de Similaridade 

Define-se uma medida de "'proximidade" ou "similaridade" com o objetivo de produzir 
uma estrutura de grupos a partir de um conjunto de dados. A escolha de uma medida de simi-
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laridade envolve considerações importantes como: a natureza das variáveis (discreta, contínua, 
binária) e a escala das medições. 

Quando o objetivo da análise de agrupamento é agrupar objetos, a proximidade é quase 
sempre indicada por algum tipo de distância. Já quando a meta for agrupar variáveis, geralmente 
os coeficientes de correlação são levados em conta. A distância mais utilizada para a análise de 
cluster é a distância euclidiana entre duas observações (objetos) de mesma dimensão. 

Antes do cálculo das distâncias, é usual padronizar as variáveis para que todas elas tenham 
importância equivalente na determinação dessas medidas. Isso pode ser feito padronizando-se 
as variáveis para que essas tenham média 0 e variância 1. Alternativamente, cada variável pode 
ser codificada para ter o mínimo de 0 e o máximo de 1. 

Quando os objetos não puderem ser representados por medidas p-dimensionais significati-
vas, as distâncias entre pares de objetos podem ser calculadas, por exemplo, com base na presença 
ou ausência de certas características. Obviamente, objetos similares terão mais características 
em comum do que os objetos não similares. A presença ou ausência de uma característica pode 
ser descrita matematicamente através da introdução de uma variável binária que assume valor 
1, se a característica estiver presente, e valor 0, se a característica estiver ausente. 

O Método /c-médias 

Na sua forma geral, o /c-médias é um algoritmo iterativo utilizado para particionar n 

pontos de dados em K subconjuntos (grupos) disjuntos Sj contendo, cada um, n3 pontos de 
dados, de modo a minimizar a soma dos quadrados das distâncias dentro dos grupos, dada por: 

onde x,, i = 1. 2 , . . . . n, é um vetor que representa o z-ésimo ponto de dados do conjunto e rrij 
é o centróide dos pontos de dados em Sj, geralmente calculado a cada iteração como o vetor de 
médias destes pontos. O algoritmo /c-médias é apresentado a seguir. 

Algoritmo 1 Algoritmo k-médias 
1: Sclccionc, aleatoriamente, k pontos no espaço representado pelos objetos que serão agrupa-

dos. Esses pontos correspondem aos centróides iniciais dos grupos. 
2: Associe cada objeto ao grupo cujo centróide estiver mais próximo. 
3: Quando todos os objetos tiverem sido associados, calcule novamente as posições dos k 

centróides. 
4: Repita os passos 2 e 3 até que os centróides não se movam mais. 

K 

(3.14) 
.7=1 ies: 
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De fato. não foi realizado, neste trabalho, um estudo mais aprofundado dos fundamentos 
do algoritmo /r-médias. Porem, alguns resultados obtidos por essa técnica também são apre-
sentados no Capítulo 8. por se tratar de um algoritmo básico bastante utilizado em análises 
comparativas envolvendo métodos auto-organizáveis. 

3.3 Redes Neurais Artificiais 

Redes neurais artificiais (RNAs), com seu denso paralelismo, têm provado ser uma abor-
dagem promissora em várias aplicações na área de computação visual, tendo obtido sucesso na 
solução de problemas para os quais as técnicas tradicionais têm falhado ou mostrado ser ine-
ficientes. A investigação das RNAs nesse contexto tem recebido grande atenção, uma vez que 
esses modelos apresentam outras características adequadas ao processamento de imagens, além 
do paralelismo. Por exemplo, RNAs permitem a representação distribuída das informações, fa-
cilidade de aprendizagem por exemplos, alta capacidade de generalização e uma certa tolerância 
a falhas. Dentre as aplicações das RNAs envolvendo análise de imagens, destacam-se operações 
de robótica, inspeção visual, controle de veículos autónomos e muitas outras. 

Modelos de redes neurais são compostos, basicamente, por processadores elementares, 
chamados de nós ou neurónios, altamente conectados (Hertz, Krogh & Palmer 1991), (Kosko 
1991), (Kohonen 1989). (Pao 1989). A arquitetura e a dinâmica de algumas redes neurais 
tentam imitar o processamento das informações nos neurónios biológicos. Na maioria dos casos, 
a arquitetura altamente conexionista faz com que a rede neural seja robusta, enquanto que o 
processamento paralelo possibilita o sistema a produzir saídas em tempo real. 

3.3.1 Processo de Aprendizado para Redes Neurais 

A propriedade mais importante de uma rede neural é a habilidade para aprender e me-
lhorar o seu desempenho por meio do aprendizado. Uma rede neural aprende via um processo 
iterativo de ajustes aplicados aos pesos sinápticos de suas conexões, tornando-se mais conhece-
dora de seu ambiente a cada iteração. 

Existem muitas noções associadas ao conceito de aprendizado, o que torna difícil a sua 
definição de uma maneira precisa (Minsky 1961). Uma definição de aprendizado para redes 
neurais proposta por (Mendel McLaren 1970) é apresentada a seguir: 

"Aprendizado é um processo pelo qual os parâmetros livres (pesos sinápticos) de urna rede 
neural são adaptados por meio de um processo contínuo de estímulos dados pelo ambiente no 
qual a rede está incorporada. O tipo de aprendizado é determinado pelo modo que as mudanças 
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nos parâmetros são realizadas.'' Essa definição implica nas seguintes etapas de eventos: 

1. A rede neural é estimulada por um ambiente (apresentação de um exemplo de treinamento). 

2. A rede neural muda como resultado desse estímulo (adaptação dos pesos sinápticos). 

3. A rede neural responde dc um novo modo ao ambiente, em função das mudanças que 

ocorreram na sua estrutura interna. 

Considerando-se um par de neurónios xk e Xj conectados por uma ligação com peso 
sináptico Wkj, e denotando-se w^jin) como o valor do peso sináptico ivkj no tempo n e AWkj(n) 
como o ajuste a ser aplicado a esse peso, tem-se: 

wkj(Ti + 1) = Wkj(n) + A wkj(n), (3.15) 

em que Wkj(n) e Wkj(n + 1) podem ser vistos como os valores antigo e novo do peso sináptico 
Wkj- Em particular, o ajuste Ai/^-;(n) é computado como resultado de um estímulo do ambi-
ente (evento 1), e o valor at.ualiza.do wkj(n + 1) define a mudança feita na rede devido a esse 
estímulo (evento 2). O evento 3 acontece quando a nova rede, operando com os pesos sinápticos 
atualizados, é reavaliada. 

Um conjunto prescrito de regras bem definidas para a solução de um problema de apren-
dizado é chamado de algoritmo de aprendizado. Existem vários algoritmos de aprendizado que 
podem ser utilizados em projetos de redes neurais, diferindo uns dos outros, basicamente, pela 
maneira que são formulados os ajustes aplicados aos pesos sinápticos da rede. Um outro fator a 
ser considerado é o paradigma de aprendizado, ou seja, o modelo do ambiente no qual a rede neu-
ral está operando. Nesse contexto, o aprendizado pode ser supervisionado, não supervisionado 
ou com reforço, os quais serão descritos a seguir. 

Paradigmas de Aprendizado em Redes Neurais 

o Aprendizado Supervisionado 

A disponibilidade de um professor externo caracteriza o aprendizado supervisionado. Em 
termos conceituais, pode-se dizer que o professor é aquele que tem conhecimento do ambiente, 
o que é representado por um conjunto de exemplos entrada-saída. 

Durante o processo de aprendizado, o professor é capaz de fornecer à rede neural a resposta 
desejada para um determinado conjunto de treinamento. Tal resposta representa a ação ótima 
a ser executada, pela rede. 
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Os parâmetros da rede são ajustados levando-se em conta, geralmente, o vetor de trei-
namento e o erro, sendo que o erro é dado pela diferença entre a resposta atual e a resposta 
desejada. Esses ajustes são realizados, quase sempre, iterativamente, passo a passo, com o obje-
tivo de fazer com que a rede emule o professor. Em outras palavras, o conhecimento disponível 
ao professor é transferido para a rede neural da forma mais completa possível. Quando essa 
condição for atingida, pode-se dispensar o professor e deixar que a rede, completamente por si 
só, lide com o ambiente. 

Um exemplo representativo de rede neural que utiliza o paradigma de aprendizado super-
visionado é a rede Perceptron Multi-Camadas (MLP)1 (Rumelhart, Hilton & Williams 1986). 

0 Aprendizado Não Supervisionado 

No aprendizado não supervisionado (ou auto-organizável) não existe professor externo. 
Em outras palavras, não existem exemplos específicos da função a ser aprendida pela rede. A 
rede deve aprender com base em uma medida de qualidade, ou seja, os pesos sinápticos da rede 
devem ser ajustados de maneira a otimizar tal medida. 

O paradigma de aprendizado não supervisionado apresenta, como principais sub-grupos, 
o aprendizado hebbiano e o aprendizado competitivo, que serão discutidos no decorrer deste 
capítulo. 

<> Aprendizado com Reforço 

No aprendizado com reforço, a aprendizagem é realizada por meio de mapcamentos 
entrada-saída que caracterizam um processo de tentativa e erro projetado para maximizar um 
determinado critério de desempenho, chamado de sinal de reforço. Se uma ação executada 
pela rede neural é seguida por uni estado satisfatório, então, a tendência da rede para produ-
zir aquela ação é fortalecida ou reforçada. Caso contrário, a mesma tendência é enfraquecida 
(Haykin 1994). 

A seguir serão apresentadas duas abordagens de aprendizado não supervisionado que são 
utilizadas nos modelos de redes neurais descritos neste trabalho. 

Exemplos de Tipos de Aprendizado Não Supervisionado 

Uma vez que o enfoque deste trabalho consiste na utilização de modelos de redes neurais 
auto-organizáveis, a seguir serão descritos dois tipos de aprendizado que alguns destes modelos 
implementam. 

' D o original, em inglês. Multi Laycr Perceptron. 
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O Aprendizado Hebbiano 

O postulado de Hebb (Hebb 1949) é o mais antigo entre as regras de aprendizado para 
redes neurais e consiste em: 

"Quando um axônio da célula A está suficientemente próximo para excitar uma célula B 

e repetidamente tenta excitá-la. algum processo crescente ou mudanças metabólicas ocorrem em 
ambas as células." 

Transformando a declaração acima em duas regras (Changeux & Danchin 1976), segue 
que: 

1. Se dois neurónios ligados por uma sinápse são ativados simultaneamente (sincronamente), 
a intensidade dessa sinápse (conexão) é aumentada. 

2. Se dois neurónios ligados por uma sinápse são ativados assincronamente, a intensidade 
dessa sinápse é diminuída ou eliminada. 

De acordo com Hebb, o ajuste aplicado ao peso sináptico wkj no tempo n é expresso na 
forma: 

A wkj(n) = iiyk(n)xj(n), (3.16) 

onde r] e uma constante positiva que determina a velocidade do aprendizado, yk(n) é a saída do 
neurônio k no tempo n e Xj(ii) é o j-ésimo elemento do vetor de entrada no tempo n. 

Dentre as principais aplicações do aprendizado hebbiano, destacam-se a extração de ca-
racterísticas de dados e técnicas de memória associativa. Exemplos de redes neurais que imple-
mentam esse tipo de aprendizado são os modelos de Hopfield (Hopfield 1982) e redes PCA (ver 
seção 3.3.3). 

0 Aprendizado Competitivo 

No aprendizado competitivo, os neurónios de saída de uma rede neural competem entre si 
para ser o neurônio que será ativado. Ao contrário de uma rede neural baseada no aprendizado de 
Hebb, onde vários neurónios podem ser ativados simultaneamente, no aprendizado competitivo, 
apenas um neurônio é ativado por vez. Tal característica torna esse tipo de aprendizado bastante 
adequado para realizar extração de características em um conjunto de dados com a finalidade 
de classificar os padrões de entrada (Haykin 1994). 

Existem dois elementos básicos em uma regra de aprendizado competitivo: 
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• Um conjunto de neurónios que são idênticos, diferindo uns dos outros somente pelos seus 
pesos sinápticos distribuídos aleatoriamente. Devido a essa diferença, os neurónios da rede 
respondem de forma diferente a cada padrão de entrada. 

• Um mecanismo que permite aos neurónios competirem para responder corretamente a um 
dado subconjunto de entrada, tal que somente um neurônio de saída seja ativado por vez. 
O neurônio que ganha a competição é chamado de neurônio vencedor. 

O neurônio j . vencedor, é aquele cujo o nível de atividade vj, para uma determinada 
entrada, é o maior entre todos os neurónios da rede. Neste caso, o neurônio que ganha a 
competição ganha também o direito de ter os seus pesos sinápticos ajustados. Em alguns modelos 
competitivos, além do neurônio vencedor, alguns neurónios mais próximos em sua vizinhança 
também têm os seus pesos atualizados. Este é caso, por exemplo, dos Mapas Auto-organizáveis 
(SOM)2 propostos por Kohonen (Kohonen 2001). 

Outros exemplos de redes neurais que implementam o aprendizado competitivo são os 
modelos da família ART. Aspectos importantes destes serão apresentados a seguir neste capítulo, 
uma vez que uma rede neural desta família foi utilizada, como uma abordagem alternativa, nos 
experimentos de segmentação de imagens, como será apresentado no Capítulo 8. 

3.3.2 Modelos da Família A R T 

A Teoria da Ressonância Adaptativa (ART) foi desenvolvida por Carpenter e Grossberg 
(Carpenter & Grossberg 1987b). As redés neurais projetadas sob esse paradigma, denominadas 
de redes da Família ART, foram desenvolvidas de modo a permitir que o usuário controle o grau 
de similaridade entre os padrões alocados em um mesmo grupo (cluster). 

A medida que uma rede neural é treinada para identificar agrupamentos, um mesmo 
padrão pode ser apresentado várias vezes. Na primeira apresentação, cada padrão é associado 
a uma unidade de cluster, inicialmente, podendo ser deslocado para outra unidade nas apre-
sentações seguintes. Isso pode acontecer devido às mudanças aplicadas nos pesos dos clusters 

iniciais, que tiveram que se adaptar a outros padrões no decorrer do treinamento. Todavia, se 
um padrão oscilar, a cada apresentação, entre unidades de cluster diferentes, a rede pode ser 
considerada instável. 

Algumas redes atingem estabilidade por meio da redução gradual das suas taxas de apren-
dizado à medida que o mesmo conjunto de padrões é apresentado várias vezes. Entretanto, esse 
mecanismo dificulta o aprendizado de um novo padrão que seja apresentado depois que um certo 

2DO original, cm inglcs, Self-Organizing Maps. 



26 
Capítulo 3: Métodos de Análise. Multivariada e Redes Neurais Artificiais 38 

número de épocas de treinamento tenha ocorrido. A habilidade de uma rede neural para res-
ponder a (aprender) um novo padrão de forma satisfatória, em qualquer estágio de treinamento, 
é denominada de plasticidade. Redes neurais ART foram projetadas para serem, ao mesmo 
tempo, estáveis e plásticas, de modo a solucionar o dilema Estabilidade - Plasticidade, que será 
descrito a seguir. 

Dilema Estabilidade - Plasticidade 

Dentre as várias habilidades inerentes à mente humana, uma das mais interessantes e 
fundamentais para o indivíduo é a capacidade de aprender e de continuar aprendendo coisas 
novas, sem esquecer o que já foi aprendido no passado. Um exemplo, bastante comum, é a 
capacidade de um indivíduo reconhecer seus pais, mesmo sem tê-los visto por algum tempo e, 
durante este período, ter conhecido uma variedade de rostos (ou pessoas) diferentes. Sistemas 
complexos com arquitetura paralela, tais como o cérebro, devem ter algum meio de manter a 
estabilidade em todos os níveis para desempenhar bem suas tarefas. Seria, portanto, de grande 
interesse que um sistema computacional tivesse esta característica (Freeman & Skapura 1991). 

Quando se projeta um sistema computacional neural para que este desempenhe tarefas 
de classificação de padrões, primeiramente cria-se um conjunto de exemplos (ou padrões) para 
ser utilizado no treinamento do sistema. Durante o treinamento, as informações apresentadas ao 
sistema em questão serão incorporadas a este por meio do processo de ajuste dos pesos sinápticos 
associados aos neurónios da rede. Uma vez terminado o processo de treinamento, o sistema está 
pronto para ser colocado em prática e, a partir de então, nenhum ajuste adicional é permitido no 
conjunto de pesos. Este tipo de situação é aceitável em um ambiente (ou domínio de aplicação) 
estável, ou seja, que possui limites bem definidos. Em ambientes estáveis é possível, geralmente, 
definir um conjunto de treinamento adequado para qualquer que seja o problema a ser resolvido. 

Infelizmente, o que acontece na maioria das situações do mundo real é que os ambientes 
são dinâmicos (não-estáveis) e. na maioria dos casos, os limites dos ambientes não são conhe-
cidos. Como exemplo de ambiente dinâmico, pode-se considerar a situação em que se tenha 
que reconhecer silhuetas (formas) de algumas classes de aeronaves. As imagens apropriadas 
podem ser usadas para treinar o sistema neural, e esta tarefa, dependendo da arquitetura deste 
sistema, consumirá algum tempo. Após o processo de treinamento, nenhuma outra modificação 
nos pesos é permitida. Se em algum momento no futuro, um outro modelo de aeronave de 
uma mesma classe já conhecida tornar-se operacional, e se os usuários do sistema desejarem 
adicioná-lo ao conjunto de exemplos de treinamento que já possuem, é necessário que se faça 
um novo treinamento do sistema utilizando os exemplos que já foram utilizados anteriormente, 
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mais os exemplos do novo modelo. O novo treinamento deve ser feito desta forma, pois caso seja 
feito somente com o novo modelo de aeronave, o sistema neural assimilará muito bem este, mas, 
em contrapartida, os outros padrões que foram usados no primeiro treinamento ficarão afetados, 
talvez, em sua totalidade. 

Esse tipo de situação acontece porque o sistema computacional neural, não possuindo 
nenhum conhecimento a respeito da nova entrada, e não dispondo de um mecanismo de genera-
lização capaz de reconhecer o novo padrão de entrada, tenta ajustar-se à nova situação "esque-
cendo" o conhecimento previamente adquirido. Essas características podem ser observadas em 
alguns sistemas computacionais, tais como em redes neurais Perceptron Multi-Camadas(MLP) 
(Rumelhart, Hilton fc Williams 1986) e Mapas Auto-Organizáveis (SOM) (Kohonen 1988). 

Carpenter e Grossberg (Carpenter & Grossberg 1987b), preocupados com a estabilidade 
em sistemas auto-organizáveis. desenvolveram a Teoria da Ressonância Adaptativa (ART), a 
partir do que eles chamaram de dilema Estabilidade-Plasticidade. Esse dilema pode ser com-
preendido a partir dc uma série de questões: 

• Como um sistema (capaz de aprender) pode continuar sendo adaptativo (plástico) em 
resposta a unia entrada significativa (nova) e, ao mesmo tempo, manter-se estável em 
resposta a uma entrada irrelevante (conhecida)? 

• Como o sistema será capaz de alternar entre os modos plástico e estável ? 

• Como o sistema poderá reter as informações aprendidas anteriormente e continuar apren-
dendo novas informações ? 

Dessa forma, quando um sistema "inteligente" aprende novas informações, sem perder 
aquelas previamente aprendidas, diz-se que este sistema é dotado de plasticidade, ou é plástico. 
Por outro lado, quando nao há perdas significativas de informações, ou seja, não há diferentes 
interpretações para um mesmo padrão durante diferentes estágios de treinamento, diz-se que 
o sistema em questão é dotado de estabilidade, ou é estável. A idéia. central, para resolver o 
dilema estabilidade-plasticidade. é adicionar entre a camada de saída (competitiva) do sistema 
computacional neural e a camada de entrada um mecanismo de retorno (feedback) para facilitar 
a adaptação a uma situação nova. sem perder o conhecimento anterior, permitindo que seja 
possível alternar entre os modos estável e plástico, durante a fase de treinamento. 

Exemplos de Modelos ART 

Desde o surgimento da teoria da ressonância adaptativa, vários modelos fundamentados 
nesta teoria foram desenvolvidos. O primeiro modelo da família ART foi o ART1 (Carpenter & 
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Grossberg 1987b), que reconhece agrupamentos (clusters) de padrões em sequências arbitrárias 
de valores binários. A rede ART2 (Carpenter k Grossberg 1987a), foi desenvolvida com o obje-
tivo de abranger um número maior de situações do mundo real, para isso aceitando sequências 
arbitrárias de valores reais. 

Tanto o modelo ART1 quanto o ART2 foram projetados para funcionar com algoritmo de 
aprendizado não supervisionado. Um outro modelo, também de paradigma não supervisionado, 
é o AR.T3 (Carpenter k Grossberg 1990). Este, diferente dos dois citados anteriormente, é 
fundamentado no processo de sinapses complexas, que inclui um modelo de neurotransmissores 
químicos, e fornece um mecanismo de busca paralela para reconhecimento distribuído em uma 
rede neural hierárquica multi-nível. 

A primeira rede da família ART a implementar o aprendizado supervisionado e incre-
mental foi a rede ARTMAP (Carpenter, Grossberg, Neurophysiol k Reynolds 1991). Esta, por 
sua vez, foi projetada para reconhecer agrupamentos em resposta a vetores de entrada binários. 
O modelo Fuzzy ART (Carpenter. Grossberg k Rosen 1991b) combina a abordagem ART com 
fundamentos da lógica nebulosa (fuzzy) (Zadeh 1994) e será abordado com mais detalhes no de-
correr deste capítulo, por ter sido utilizado nos experimentos com imagens do presente trabalho. 
Há também o modelo Fuzzy ARTMAP (Carpenter, Grossberg, Markuzon, Reynolds k Rosen 
1991), que é urna versão análoga ao ARTMAP para padrões de entrada com valores reais. 

Existem, ainda, muitas outras variações importantes, tais como os modelos ART2-A (Car-
penter, Grossberg & Rosen 1991a). ARTSTAR (Hussain 1993), SMART (Bartfai 1994), HART 
(Bartfai 1995). ART-C (He. Tan k Tan 2002), Gaussian ART (GART) (Williamson 1996), 
Simplificd ART (Baraldi k Alpaydin 1998), Self-Organizing SART (FOSART) e Fuzzy ART 
simétrica (S-Fuzzy ART). Esses quatro últimos modelos foram analisados com detalhes por Ba-
raldi e colaboradores (Baraldi k Bionda 1999), (Baraldi k Alpaydin 2002a), (Baraldi k Alpaydin 
2002b). 

Arquitetura básica dos modelos ART 

A arquitetura das redes da família ART pode ser representada por um esquema geral (ver 
Figura 3.1), que envolve três grupos de neurónios: 

• camada constituída das unidades de entrada e de interface; 

• camada F2: constituída das unidades de cluster representadas pelas unidades y}\ 

• unidade de Re sei: implementa o controle do usuário sobre o grau de similaridade entre os 
padrões classificados em um mesmo cluster. 
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Todas as unidades da camada F\ estão unidas, por meio de conexões top-doum e bottom-

up, à camada /• 2. Deve-se notar, na arquitetura apresentada, que a camada F\ recebe como 
entrada um vetor s e, produz como saída, um vetor x, o que significa que poderá ocorrer algum 
pré-processamento nos dados de entrada. Para facilitar o entendimento, pode-se fazer uma 
divisão da camada F\ em duas3 (Fausset 1994): -Fi(a)> Que incorpora o vetor de entrada original 
st, e ^1(6), sub-camada interface, constituída pelas unidades x, pré-processadas (ver Figura 3.2). 

t t t 
yj Vn 

F 2 - S a í d a ( C l u s t e r ) 

t 
s 

F l - E n t r a d a e I n t e r f a c e 

Figura 3.1: Estrutura básica de uma rede ART. 

Aprendizado nos modelos ART 

Os modelos ART podem implementar tanto o paradigma de aprendizado supervisionado 
quanto o não supervisionado. Além disso, são sistemas de aprendizado competitivo, isto é, 
os neurónios da camada de saída vão competir entre si pelo direito de aprender o dado de 
entrada submetido à rede. Outra característica é que o tipo de aprendizado implementado por 
esses modelos é incrementai, o que significa que o sistema pode entrar no modo de treinamento 
a qualquer momento, possibilitando que a rede incorpore conhecimento novo, mantendo sua 
plasticidade e estabilidade (ver a Seção 3.3.2). 

Nas redes ART. o período de ressonância corresponde a um processo adaptativo do sis-
tema, que ocorre de duas formas. A primeira destas acontece se a rede aprendeu o suficiente 
para reconhecer os padrões submetidos à entrada. Neste caso, o processo de ressonância é reali-
zado rapidamente reforçando seus pesos (ou memória da rede). A segunda maneira de o sistema 

3Isto foi feito por conveniência a partir do modelo original (Carpenter & Grossberg 1987b). 
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entrar no estado de ressonância ocorre quando o padrão de entrada não é imediatamente reco-
nhecido. Neste outro caso, a rede faz uma busca dentre seus padrões armazenados, na tentativa 
de encontrar um equivalente; caso não seja encontrada nenhuma equivalência, o sistema entra 
em estado de ressonância para aprender o novo padrão. 

Normalmente, há dois modos de treinamento para as redes ART, considerando um mesmo 
modelo: modo de treinamento rápido (fast learning) e modo de treinamento lento (slow lear-

ning). No modo de treinamento rápido, os vetores de pesos são direcionados para seus valores 
ótimos em poucos ciclos de treinamento, por exemplo em um ou dois ciclos. No treinamento 
lento, os pesos são ajustados lentamente, em vários ciclos de treinamento, por exemplo em dez 
ciclos. 

As redes da família ART foram projetadas para permitir que o usuário tenha a possibili-
dade de controlar o grau de similaridade entre os padrões agrupados em um mesmo cluster. Esse 
parâmetro de similaridade, nas redes ART, é o threshold(p), ou parâmetro de vigilância, que, 
por sua vez, controla a resolução do processo de agrupamento (i.e., o grau de similaridade entre 
os padrões colocados em um mesmo cluster). O parâmetro de vigilância é o mais crítico dentre 
os parâmetros dos modelos ART. assumindo valores entre 0 (zero) e 1 (um). Se p assume um 
valor baixo (por exemplo, p < 0.3). a resolução do processo de classificação será baixa, criando 
poucos clusters. Sc, para a mesma aplicação, p assumir um valor alto (por exemplo, p > 0.9), 
uma pequena variação nos padrões de entrada pode levar à criação de novos clusters. 

A condição de parada do treinamento nos modelos ART pode ser estabelecida de duas 
formas: a primeira, quando não ocorrer mudança nos pesos após um determinado número de 
ciclos; a segunda quando um número máximo de ciclos for atingido. Caso todos os padrões 
apresentados à rede não forem agrupados quando terminar os ciclos de treinamento, é preciso 
aumentar o número de clusters em F2, ou reduzir o valor de p, e reiniciar o algoritmo. 

Na próxima seção, será apresentado o modelo ART1, que é de fundamental importância 
para o entendimento do modelo Fuzzy ART, utilizado no presente trabalho. Para facilitar 
a compreensão dos algoritmos de aprendizagem dos modelos, o processo de treinamento foi 
dividido nos seguintes estágios: 

• Inicialização: os parâmetros e os pesos da rede são inicializados; 

• Entrada: os padrões de treinamento são apresentados à entrada da rede; 

• Busca: o neurônio com maior ativação é escolhido; 

• Comparação (ou Reset): o neurônio, escolhido no estágio anterior, tem seus pesos 
avaliados com relação à similaridade com o padrão de entrada; 
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• Adaptação: a regra de aprendizado é aplicada (processo de ressonância). 

ART1 

O modelo ART1 foi projetado para agrupar vetores de entradas binários, utilizando para 
isto o paradigma de aprendizado não supervisionado e incremental. Além disso, o processo de 
treinamento não exige que os padrões de entrada possuam uma ordem fixa, ou que o número de 
padrões seja pré-definido para treinamento. Dessa forma, mais padrões podem ser adicionados 
durante o processo de treinamento. 

<0> Arquitetura da rede ART1 

A arquitetura da rede ART1 consiste de unidades computacionais principais, denotadas 
por Fi, F2 e Reset. e de unidade suplementares, denotadas por G\ e Gi (ver Figura 3.2). Assim 
como descrito anteriormente, na Seção 3.3.2, a camada de entrada Fi pode ser dividida em duas 
sub-camadas: F ^ ) e F^^y A sub-camada de interface FX(by constituída pelas unidades Xi, 
combina sinais provenientes da camada F^ay constituída pelas unidades st, e da camada F2, 

constituída pelas unidades y3. e isto é feito para tornar possível a comparação do sinal de entrada 
com a entrada ponderada (reforçada) pelo vetor de peso da unidade que foi selecionada para 
adaptação (aprendizado). Para comparar o grau de similaridade entre padrões, existem dois 
conjuntos de conexões (cada um com seus próprios pesos), conectando as unidades de interface 
xl com as unidades de clusters yr As conexões que partem de F^,) e vão em direção à F2 

são reforçadas pelos pesos bottom-up e assumem valores reais bij. As conexões que partem da 
camada F2 em direção à camada F j ^ são reforçados pelos pesos top-down, que assumem valores 
binários tJt. A camada F2 é competitiva, ou seja, a unidade de cluster que possuir maior valor 
de ativação será escolhida para aprender o padrão de entrada. 

Para cada camada dos modelos ART1, existem unidades externas de controle, que são 
chamadas de unidades suplementares, representadas por G\ e G2. A função destas unidades é 
controlar o fluxo de dados através das camadas em cada fase de um ciclo de treinamento. Estas 
unidades também são denominadas de unidades de controle de ganho (Gain Control Units) e 
serão descritas mais adiante, juntamente com a finalidade dos sinais "+" e "-". Entre a camada 
de entrada e a camada dc saída há também a unidade de Reset, que é responsável por calcular 
uma medida de similaridade relativa entre o vetor de entrada e o protótipo armazenado no 
vetor de pesos associado ao neurônio vencedor, com o objetivo de comparar essa medida com o 
parâmetro de vigilância (p). 

Uma dificuldade inerente à arquitetura do modelo ART1, é que as unidades que a compõem 



26 
Capítulo 3: Métodos de Análise . Multivariada e Redes Neurais Artificiais 44 

+ 
t t t 

(Rese?) 

+ 

F2 - Cluster 
+ 

© A 

C - D - - O O -
+1 i Fi(b)-

<L«J>' <L«J>' " V / V 

< ± - í Gi 
+ 

+ 

F](a)- Entrada 

Figura 3.2: Arquitetura da rede ART1. 

têm que responder de forma diferente aos diversos estágios do processo neural. Por exemplo, 
as unidades de Fj devem estar ativas sempre que o sinal é percebido na entrada -fi(a) e ne~ 
nhuma unidade de F2 está ativa. As unidades de F^,) devem estar ativas, se e somente se, 
recebem sinais de F2 e da camada de entrada. A operação da unidade de Reset também possui 
um papel importante dentro do sistema de processamento neural, uma vez que essa unidade 
também deve inibir a unidade F2. sob certas condições, e reativá-la em uma etapa mais adiante. 
Estes dois problemas podem ser compreendidos e resolvidos quando são adicionadas as unidades 
suplementares G\ e G2. 

Dessa forma, as unidades suplementares são importantes sob o ponto de vista teórico, uma 
vez que estas fornecem um mecanismo para o qual o algoritmo apresentado na Seção (3.3.2) possa 
ser implementado usando princípios de redes neurais. 

Na Figura (3.2). os sinais cxcitatórios são representados por "+", e os sinais inibitórios 
são representados por "-" . Um sinal, seja este qual for, é enviado sempre que uma unidade está 
ativa. Cada unidade das camadas F j ^ e F2 recebem três sinais que vêm de outras unidades. Por 
exemplo, F^,) pode receber sinais de F ^ ) , F2 (através dos pesos top-douin) e G2. Da mesma 
forma, F2 pode receber sinais de F ^ , Reset e Gj (ver Figura 3.2). Cada uma das camadas 
F^;,) (através dos pesos bottorn-up) e F2 devem receber pelo menos dois sinais excitatórios para 
tornarem-se ativas. considerando três possíveis fontes de sinais. Esta situação é conhecida por 
"regra dos 2/3 (dois terços)". 
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Variáveis Descrição 
m dimensão do vetor de entrada 
n número máximo de clusters que podem ser formados 

pesos bottom-up 
pesos top-down 

P parâmetro de vigilância 
s vetor de entradas binárias f 
X vetor de ativação de Fl{ílj x \ o 
11*11 norma do vetor x 

Tabela 3.2: Notação utilizada no algoritmo de aprendizado da rede ART1. 

0 Algoritmo de treinamento da rede ART1 

A Figura 3.2 pode ajudar a entender o algoritmo de treinamento da rede ART1. Para 
melhor compreensão deste algoritmo, a notação apresentada na Tabela 3.2 será usada. 

O Parâmetros usados no algoritmo de treinamento da rede ART1 

A Tabela 3.3 mostra como os parâmetros e pesos da rede podem ser pré-definidos pelo 
usuário e suas respectivas restrições (Carpenter & Grossberg 1987b). 

Parâmetros Restrições 
~L L > 1 

P 0 < p sC 1 

K ° < M 0 ) < i = f e l 
^ ( 0 ) = 1 

Tabela 3.3: Inicialização dos parâmetros da rede ART1. 

O Resumo do algoritmo da rede ART1 

O algoritmo de treinamento apresentado aqui é o de modo rápido 

• Inicializaçao: determine ojamanho das camadas Fi e F2, e os valores para os demais 
parâmetros da rede, sendo que para cada vetor de entrada, é preciso ajustar toda unidade 
de F2 para zero, ou seja, yj = 0, para todo j; 

• Entrada: calcule ||s|| e para todos os elementos de F1(6) faça Xi = Si. 
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• Busca: calcule a ativaçao de cada neurônio da camada F2 com yj = ^ hjXi e encontre 
o neurônio J com a maior ativação: 

yj = max{yj, j = l...n}. (3.17) 

Se houver mais que um yj, então utilize o menor índice j, mantendo-se a ordem de 
j = 1,2,3...n. Caso todos os yj sejam iguais a - 1 , significa que os neurónios estão inibidos, 
e aquele padrão de entrada não será aprendido durante aquele ciclo de treinamento. 

Comparação (ou Reset): calcule o sinal de ativação das unidades de F ^ com x, = sttji, 

calcule a norma j|xj| e teste a unidade de Reset com: 

l|s|| 

Se a desigualdade for verdadeira, então vá para o próximo estágio. Caso contrário, faça 
y j = —1 (i.e.. o neurônio ficará inibido durante a apresentação daquele padrão), sendo 
necessário que se repita o estágio de Busca; 

Adaptação: atualize os pesos da rede de acordo com as seguintes regras: 

.(Novo) _ Ixj 
u L " 1 + W (3.19) 

.(Novo) 

Fuzzy ART 

O modelo Fuzzy AIIT incorpora todas as características básicas dos sistemas ART (Car-
penter & Grossbcrg 1987b). Assim como o modelos ART1, apresentado na seção anterior, este 
modelo trabalha com o paradigma de aprendizado não supervisionado. Além disso, este modelo 
ART foi desenvolvido bascando-sc no modelo ART1, mas adaptado ao tratamento de valores 
reais pertencentes ao intervalo [0. 1] (i.e, valores fuzzy) (Carpenter, Grossberg & Rosen 1991b). 
Mais detalhes a respeito deste modelo também podem ser encontrados nos trabalhos de (Frank, 
Kraiss k Kuhlen 1999) e (Baraldi & Bionda 1999). 
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O Arquitetura da rede Fuzzy ART 

Os componentes da arquitetura da rede Fuzzy ART são: a camada (dividida em duas 
sub-camadas, de entrada e de interface, respectivamente, F1(a) e F1(b)); a camada F2 (camada de 
clusters); a unidade de Reset e o conjunto de pesos, representado pela matriz W, que conecta 
a sub-camada F1(fc) com a camada F2. Entre as unidades da sub-camada F1(a) e as unidades da 
sub-camada F ^ ) ocorre o prc-proccssamento dos dados de entrada. As unidades da sub-camada 
F-[ (b) também estão conectadas com a unidade de Reset. A arquitetura completa deste modelo 
pode ser vista na Figura 3.3. 

0 Descrição do treinamento da rede Fuzzy ART 

O processo de treinamento da rede Fuzzy ART pode ser descrito corno segue. O sinal de 
entrada migra da sub-camada para a sub-camada F ^ , após sofrer um pré-processamento. 
Em seguida, o sinal atinge a camada F2, reforçado pelo valor dos pesos contidos nas conexões, e 
isto determina as ativações em todas as unidades da camada F2. Imediatamente após o estágio 
de busca, determina-se o neurônio com a maior ativação. O algoritmo segue avaliando se o 
neurônio vencedor, em F2. é .suficientemente similar ao padrão de entrada x; se for verdadeiro, 
a rede entra em processo de atualização de pesos (ressonância). 

F2 - Cluster 

F..u,- Entrada 

Figura 3.3: Arquitetura da rede Fuzzy ART. 
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Parâmetros Descrição 
m Dimensão do vetor de entrada. 
n Número máximo de clusters que podem ser formados. 
e Parâmetro de escolha. Nos experimentos realizados neste 

presente trabalho, foi utilizado um valor z ~ 0. 
P Taxa de aprendizagem. Tem seus valores no intervalo [0,1], 

Valor 1 determina treinamento no modo rápido; valor p < 1 
determina treinamento no modo intermediário. 

P Parâmetro de vigilância. Determina a similaridade entre 
padrões em um mesmo cluster. 

W Representa a matriz de pesos. Neste modelo, os pesos top-
down e bottom,-up são iguais. Portanto, apenas um destes 
conjuntos é usado. 

Tabela 3.4: Parâmetros da rede Fuzzy ART. 

0 Resumo do algoritmo da rede Fuzzy ART 

No início do treinamento, os valores da matriz de pesos W são iguais a l e cada categoria, 
ou neurônio da camada F2. deve ser iniciado na condição de não comprometido. Esta situação 
será modificada, para comprometido, somente se o neurônio for selecionado para o estágio de 
Adaptação. 

• Inicialização: determine o tamanho das camadas F\ e F2, bem como os valores para os 
demais parâmetros da rede. Além disso, para cada vetor de entrada, é preciso ajustar 
todas as unidades de F2 para zero, ou seja, y} — 0, para todo j\ 

• Entrada: normalize o vetor de entrada s para que seus valores se encontrem no intervalo 
(0,1). O vetor resultante dessa operação é denotado por i>. 

Em seguida, transforme cada vetor resultante v m-dimensiona em um vetor 2m-dimensional 
{k\,.... k2m). Isto é feito calculando-se o código complementar como na Equação (3.20). 
Este cálculo é usado para evitar perda de informação e proliferação de clusters em F2 

(Carpenter, Grossberg k Rosen 1991c), (Frank, Kraiss k Kuhlen 1999). Dessa forma, o 
vetor obtido após o estágio de pré-processamento, é dado por: 

k = {u,vc) = [yvn,\-vn,...,\-vn). (3.20) 

• Busca: para cada vetor de entrada, calcule sua ativação yj corri: 



26 Capítulo 3: Métodos de Análise. Multivariada e Redes Neurais Artificiais 49 

II k A w7 |L 
Vj = " „ , 2 , (3.21) 

sendo || • ||2 a norma definida por: 

2 n 

u||2 = 5 > (3.22) 
i=1 

que e a soma dos componentes do vetor u. O operador A é um operador fuzzy de conjunção 
(ou AND), e isto significa que: 

a Ab = min (a, 6), (3.23) 

ou seja, o menor valor entre a e b. Então para k e wj, tem-se que: 

k A wj = (kj A v^j,... wZj), z — 2m. (3.24) 

O neurônio vencedor é indexado por J. Para encontrar este índice é necessário calcular a 
maior ativação de yj em F2, que é o maior valor de y3 considerando a Equação (3.21), ou 
seja, 

y.j = max(yj), j = 1 . . . n. (3.25) 

Se houver mais que um yj. então utilize o menor índice j, mantendo-se a ordem de 
.7 = 1,2,.... n. Caso todos os y3 sejam iguais a - 1 , significa que os neurónios estão inibidos, 
e aquele padrão dc entrada não será aprendido durante aquele ciclo de treinamento. 

• Comparação: após ter selecionado o índice do neurônio com o maior yj, e se este estiver 
comprometido, então testa-se: 

yj > P- (3-26) 

Se a desigualdade for verdadeira, então vá para o próximo estágio. Caso contrário, faça 
yj = —1 (i.e., o neurônio ficará inibido durante a apresentação daquele padrão), sendo 
necessário que se repita o estágio dc Busca; 
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• Adaptação: atualize os pesos da rede de acordo com a seguinte regra: 

w f = /3(x A w^n t í 3 0 ) ) + (1 - 0) (3.27) 

Considerações sobre Alguns Modelos ART 

Em (Vicentini 2002) e (Vicentini, Oliveira k Romero 2004), foi realizada uma avaliação 
para encontrar qual seria, dentre os modelos ART2, ART2-A e Fuzzy ART, o mais adequado 
para ser combinado com a estrutura de dados métrica Slim-Tree (Traina Jr., J. M. Traina, 
Seeger & Faloutsos 2000). Nesse trabalho, foi proposto um modelo híbrido para indexação e 
recuperação de informações, que fosse capaz de responder a consultas por similaridade. Para 
realizar a análise comparativa entre os três modelos ART foi escolhida a tarefa de classificação 
de dados provenientes de algumas bases disponíveis no repositório UCI (Blake & Merz 1998) 
e do conjunto Eigenfaces (Wactlar, Kanade, Smith & Stevens 1996), que pertence ao projeto 
Informedia, da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Como resultado desses 
experimentos, observou-se que os desempenhos dos modelos ART2 e ART2-A foram similares, 
considerando-se as matrizes de confusão obtidas pelos mesmos. Por outro lado, os resultados 
obtidos pela rede Fuzzy ART não conseguiram superar aqueles obtidos pelos dois outros modelos. 
Com base nesta avaliação, o modelo que apresentou melhores resultados foi o modelo ART2-A. 

Existem ainda, na literatura, outros trabalhos dedicados ao estudo e análise de modelos 
ART. Mais especificamente sobre a rede Fuzzy ART, em (Frank, Kraiss & Kuhlen 1999) e 
(Baraldi & Bionda 1999). são apontadas algumas limitações do modelo, que podem ser resumidas 
nos seguintes itens: 

• A rede é dependente da ordem de entrada dos padrões de treinamento; 

• A rede é altamente sensível a ruídos no conjunto de dados de treinamento; 

• Em experimentos com dados de alta dimensão, foi observado um certo grau de incoerência 
no mapeamento dos clust.ers. 

Em estudos preliminares realizados no decorrer do presente trabalho, os modelos ART2-
A e Fuzzy ART. implementados em (Vicentini 2002), foram aplicados para a segmentação de 
imagens. Neste caso, foi observado, já nos primeiros experimentos envolvendo esse tipo de 
aplicação, que a rede neural Fuzzy ART teve um desempenho superior ao modelo ART2-A. 

Porém, com o intuito de obter resultados ainda melhores, uma vez que a rede Fuzzy 
ART apresenta sensibilidade a ruídos, foi proposta neste trabalho, uma metodologia para pré-
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processamento de imagens que combina uma técnica baseada em ICA para redução de ruídos e 
o operador de Sobel para detecção de bordas, que será apresentada no Capítulo 5 A utilização 
desta técnica para pré-processar imagens antes de submetê-las à rede, de fato, acarretou em 
melhorias observadas nos resultados finais de segmentação, como pode ser visto em (Oliveira, 
Vicentin k Romero 2002) e no Capítulo 8 deste presente trabalho. 

Aplicações das redes ART 

De forma geral os modelos ART podem ser aplicados a problemas que envolvem apren-
dizado, reconhecimento o provisão. Dentre as aplicações das redes ART de paradigma não 
supervisionado e as de paradigma supervisionado, pode-se citar: controle motor sensorial de 
robôs (Bachelder. Waxman k Seibert 1993); navegação de robôs (Racz k Dubrawski 1995); 
visão computacional (Caudell k Healy 1994); reconhecimento de objetos 3D (Seibert k Wax-
man 1992); reconhecimento do face (Seibert k Waxman 1993); reconhecimento de ondas de 
eletrocardiogrania (Ham >k: Han 1996) (Suzuki 1995); reconhecimento automático de alvos (Ber-
nardon k Carrick 1995) (Waxman, Seibert, Gove, Fay, Bernardon, Lazott, Steele k Cunningham 
1995) (Moya. Koch k Hostetler 1993); previsão da estrutura secundária de proteínas (Mehta, 

Vij k Rabelo 1993): reconhecimento de caracteres chineses (Gan k Lua 1992) e segmentação de 
imagens (Soliz k Donohoe 1996), (Nakamura k Ogasawara 1999), (Oliveira, Vicentin k Romero 
2002). 

3.3.3 Rede Neural P C A Adaptativa 

Nesta seção, é apresentada a rede PCA Adaptativa, uma outra rede neural auto-organizável 
que. por sua vez, implementa o aprendizado não supervisionado hebbiano (ver Seção (3.3.1)). 
Este modelo, que incorpora a técnica PCA clássica (ver Seção 3.2.1), foi proposto por (Rubner 
k Tavan 1989) e sua arquitetura é ilustrada pela Figura 3.4. Esta consiste de p neurónios de en-
trada e m neurónios de saída, em que cada unidade de entrada i está conectada a cada neurônio 
de saída j , com peso de c onexão iL\j. 

As unidades de saída dessa rede são organizadas de forma que o neurônio de saída i é 

conectado ao neurônio de saída j por meio da conexão com peso UÍJ se, e somente se, i < j. 

A saída yj(n) do neurônio j no tempo ri, produzida em resposta ao conjunto de entradas 
{.Tt(n)|i = 0,1, . . . ,p - 1} c dada por: 

P~ 1 

= + uh(n)yi- = 0,1, • • •, rn - 1 (3.28) 
' = 0 Kj 



26 Capítulo 3: Métodos de Análise. Multivariada e Redes Neurais Artificiais 52 

Figura 3.4: Rede Neural PCA Adaptativa. 

Os pesos das conexões wu entre a camada de entrada e a camada de saída são ajustados de 
acordo com a regra de aprendizado de Hebb, ou seja, 

Awij(n) = vn(n)yj(n), i = 0,1,. . . ,p - 1; j = 0 ,1 , . . . , m - 1, (3.29) 

em que T] é o parâmetro de velocidade de aprendizado. 

Os pesos sinápticos laterais, por sua vez, são ajustados de acordo com a regra anti-
hebbiana, isto é, 

Auij(n) = -pyi(n)yj(n), l < j, (3.30) 

em que /i é outro parâmetro de aprendizagem positivo. 

Devido à regra de aprendizado anti-hebbiana, a tendência dos pesos laterais é diminuir 
assintoticamente. Por esse motivo, quando esses pesos sinápticos tiverem atingido um valor 
suficientemente pequeno, a rede terá convergido para um estado no qual os m vetores de pesos 
associados às m unidades de saídas são os m autovetores da matriz de correlação dos dados de 
entrada, com autovalores XQ > X? > • • • > Am_i. 

Pode-se acelerar a convergência da rede, introduzindo um termo momentum (3 e deixando 
que os parâmetros de aprendizagem e o momentum diminuam com o tempo. Em (Mao & Jain 
1995), utilizou-se: 

Aí/',,(n + 1) = rj{n)xiyj + /3{n)AwlJ{n) (3.31) 

A u/j (ri, + 1) = ~n(n)yiyj + /3(n)Aw/J(n), (3.32) 

em que rj(n+l) = max(ar)(n), 0.0001), fi{n+l) = max(atfi(n), 0.0002), 0(n+l) = max(a0(n), 0.0001) 
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e a é o fator de diminuição. 

O seguinte teorema de convergência para essa rede foi proposto e provado por (Sanger 
1989): 

"Se a matriz de pesos sinápticos W(n) for associada a valores aleatórios no tempo n = 0, 
então, com probabilidade 1, a regra generalizada de Hebb irá convergir na média, e W T (n ) , no 
limite, irá aproximar-se de uma matriz cujas colunas serão os primeiros m autovetores da matriz 
C de correlação dos vetores de entrada x(n), ordenados por ordem decrescente de autovalor." 
Portanto, no limite, pode-se escrever: 

Awj(n) —> 0 e w3 —> aj, j = 0 ,1 , . . . , m - 1, (3.33) 

tal que ||wj(n)|| = 1, para todo j. Os valores a 0 , a i , . . . , a m _ i representam os autovetores 
normalizados associados aos m maiores autovalores da matriz C de correlação dos vetores de 
entrada x(n), estando esses autovalores ordenados em ordem decrescente. 

As Tabelas 3.5 e 3.6 apresentam os autovetores encontrados pelas técnicas PCA clássica 
e rede PCA Adaptativa, para o bem conhecido conjunto de dados íris, apresentado com mais 
detalhes no Capítulo 8. Pode-se notar, portanto, que de fato a rede PCA Adaptativa consegue 
aproximar os resultados obtidos pela técnica clássica. 

Tabela 3.5: Resultados da PCA clássica para o conjunto de dados íris. 

Autovetores (coeficientes) 
Componente Xi x2 x3 X] 

1 0.522371 -0.263356 0.581254 0.565611 
2 0.372320 0.925556 0.021094 0.065417 
3 -0.721015 0.242033 0.140889 0.633804 
4 -0.261998 0.124137 0.801155 -0.523543 

Tabela 3.6: Resultados da rede PCA Adaptativa para o conjunto de dados íris. 

Autovetores (coeficientes) 
Componente Xi x2 x3 Xi 

1 0.522249 -0.269216 0.580671 0.563560 
2 0.383352 0.920919 0.026521 0.065160 
3 -0.723120 0.238417 0.141955 0.632538 
4 -0.269590 0.118567 0.800430 -0.524957 
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Aplicações da PCA em Análise de Imagens 

A técnica PCA tem sido bastante utilizada em aplicações na área de análise de imagens, 
como no reconhecimento dc faces humanas (Moghaddam & Pentland 1996), (Martinez 2000), 
reconhecimento de objetos (Murase & Nayar 1995), aplicações de robótica industrial (Nayar, 
Nene & Murase 1995) e robótica móvel (Weng 1996). 

Em experimentos preliminares realizados neste trabalho (Oliveira, Romero, Mazucheli & 
Nonato 2000). foi avaliado o desempenho da rede PCA Adaptativa, apresentada na seção 3.3.3, 
na tarefa de compressão de um conjunto de imagens médicas composto por 208 imagens com 
dimensão 480x640. nas quais cada pixel é representado por 8 bits contendo o seu correspondente 
valor de nível de cinza. Tais imagens representam cortes de um fígado humano e foram tomadas a 
partir de um microscópio laser, pelo Departamento de Patologia da Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz - Rio de Janeiro). 

Foi realizado, nesse trabalho, um estudo comparativo entre os desempenhos da Rede PCA 
Adaptativa, da PCA clássica e do padrão JPEG 4 (Nelson 1992), que é o mais utilizado para 
a compressão de imagens de vários tipos. Medindo-se os Erros Quadráticos Médios (MSE)5 

entre as imagens originais c as recuperadas, para taxas de compressão de 93% e 96% (apro-
ximadamente), pode-se notar que, de fato, os resultados obtidos pela rede PCA Adaptativa 
aproximam-se daqueles atingidos pela abordagem clássica, sendo, ainda, melhores do que os 
resultados conseguidos através da aplicação do método JPEG, como pode ser visto na Tabela 
3.7. 

Uma das vantagens da abordagem que utiliza a rede neural PCA é que este método 
não necessita calcular a matriz de covariância e seus respectivos autovalores e autovetores. 
Computando-se somente operações de soma e multiplicações de matrizes, consegue-se atingir 
resultados bem próximos dos encontrados pela PCA clássica. 

Com o objetivo de comprovar a habilidade da rede neural para aprender e adaptar-se aos 
dados a esta apresentados, foram realizados alguns testes, considerando as imagens do conjunto 
como uma sequência e aproveitando o aprendizado obtido pela compressão de uma imagem para 
a compressão da imagem subsequente. Os resultados desse teste mostraram que, de fato, o 
tempo necessário para a convergência da Rede PCA Adaptativa diminui à medida que esta é 
inicializada com os pesos utilizados para o treinamento da imagem anterior. 

Além disso, foi observado que a compressão JPEG (ver Figura 3.5 (c)) fez com que 
as imagens recuperadas apresentassem alguns padrões, o que dificulta a análise da imagem 

4 do original, em inglês, Joint Photographic Expert, Group. 
J d o original, cm inglês. Mean-Squarc Error. 
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e a visualização de pequenos objetos. Já nas imagens recuperadas pelas duas metodologias 
que implementam a PCA, (ver Figuras 3.5 (d) e (e)) a maioria dessas pequenas estruturas é 
preservada, o que é importante para análises de imagens de fígado, uma vez que a presença 
desses pequenos objetos pode indicar algum tipo de doença. 

Tabela 3.7: Resultados de compressão para o JPEG, PCA clássica c rede PCA. 

M S E 
JPEG 

96 % 93 % 
Rede PCA 

96.875% 93.75% 
PCA Clássica 

96.875% 93.75% 

Imagem 1 9.72 7.01 5.82 4.91 5.43 4.69 

Imagem 2 9.97 7.58 6.75 5.49 6.17 5.17 

Imagem 3 8.91 6.44 5.20 4.08 4.64 3.77 

Imagem 4 9.30 6.72 5.80 4.36 5.18 4.07 

Imagem 5 9.47 6.76 6.08 4.50 5.30 4.16 

Imagem (i 8.90 6.44 5.19 4.00 4.64 3.75 

Imagem 7 9.04 6.51 5.41 3.96 4.81 3.74 

Imagem 8 8.99 6.48 5.39 4.06 4.79 3.81 

Imagem 9 8.93 6.40 5.32 3.92 4.66 3.68 

Imagem 10 9.47 6.63 5.61 4.22 5.01 3.97 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentadas, primeiramente, duas técnicas de análise multivariada, 
denominadas PCA e técnicas de agrupamentos (Clustering). A compreensão da técnica PCA é de 
fundamental importância para o entendimento do método 1CA, que será apresentado no próximo 
capítulo. Dessa forma, foram feitas considerações a respeito dos fundamentos e procedimentos 
relacionados à PCA. Além disso, foi descrito como esse método pode ser aplicado para reduzir 
a dimensionalidade de um conjunto de dados. 

A outra técnica de análise multivariada discutida neste capítulo diz respeito a técnicas 
de agrupamentos (Clust.eri.iif)). O algoritmo /c-médias implementa um método auto-organizável 
básico para encontrar agrupamentos em um conjunto de dados. Esse algoritmo também foi 
apresentado neste capítulo e será utilizado nas análises comparativas realizadas no Capítulo 8. 

Além disso, [oram ressaltados alguns fundamentos e paradigmas de aprendizado ineren-
tes a modelos de rocies neurais artificiais. Um enfoque especial foi dado a duas redes auto-
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(d) (c) 

Figura 3.5: Resultados obtidos pelas técnicas de compressão, (a) imagem original, (b) uma 
região destacada da imagem original, (e) .JPEG, (d) PCA clássica v (o) rodo PCA. 
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organizáveis que implementam as técnicas PCA e de agrupamento. O primeiro modelo descrito 
refere-se à rede neural Fuzzy ART. que utiliza um algoritmo de aprendizado competitivo e in-
cremental. Tal modelo integra conceitos da Teoria da Ressonância Adaptativa e fundamentos 
da lógica nebulosa (fuzzy). tendo sido aplicada nos experimentos para segmentação de imagens 
apresentados no Capítulo 8. Todavia, em estudos encontrados na literatura, verificou-se que 
este modelo de rede neural é sensível a ruídos, dentre outras limitações também apontadas neste 
capítulo. 

Com o intuito de amenizar os efeitos causados pela presença de ruídos nos resultados de 
segmentação obtidos pela rede Fuzzy ART, foi proposta no presente trabalho uma metodologia 
de pré-processamento que será descrita no Capítulo 5 e que combina uma técnica para redução 
de ruídos baseada em ICA e o operador de Sobel para detecção de arestas. Os resultados da 
utilização dessa metodologia aplicada a tarefas de segmentação pela rede Fuzzy ART podem ser 
vistos no Capítulo 8. 

O outro modelo dc rede neural auto-organizável apresentado neste capítulo diz respeito à 
rede neural PCA Adaptativa. Esse modelo foi aplicado para encontrar os autovetores do conjunto 
de dados íris e os resultados desses experimentos demonstraram como a rede PCA pode de fato 
aproximar os resultados do método estatístico clássico. Essa rede também foi utilizada em 
experimentos com imagens ao longo do presente trabalho. Neste caso, os resultados obtidos por 
essa rede na tarefa de compressão/descompressão de imagens médicas superaram os resultados 
obtidos pelo padrão de compressão JPEG. 
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Capítulo 4 

Análise de Componentes 
Independentes 

4.1 Considerações Iniciais 

Nos últimos anos. a técnica da Análise de Componentes Independentes (ICA) tem sido 
bastante aplicada em várias áreas da ciência, devido ao fato de que esse método explora es-
tatísticas de ordem mais altas em um conjunto de dados (Hyvàrinen, Karhunen & Oja 2001), 
(Comon 1994), (Bell Aj Sejnowski 1995). Como será visto neste capítulo, o método ICA tem 
sido utilizado com sucesso na análise de dados, processamento de sinais e modelagem de funções 
cerebrais relacionadas à visão (Bell & Sejnowski 1997). 

De fato. a técnica ICA é uma generalização da Análise de Componentes Principais (PCA), 
uma vez que o método ICA transforma linearmente as variáveis originais em componentes inde-
pendentes, ao invés de somente não correlacionadas, como no caso da PCA. 

Neste capítulo, descreve-se o método ICA, juntamente com as suas aplicações, suposições, 
restrições e ambiguidades. Além disso, são apresentadas várias abordagens para realização da 
ICA e as relações entre as mesmas. 

O entendimento da ICA é de fundamental importância para a compreensão do método 
Sparse Code Shrinkage para redução dc ruídos, que será apresentado no Capítulo 5 e do modelo 
ICAMM para classificação não supervisionada, descrito no Capítulo 6. 

59 
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4.2 Motivação 

Uma motivação bastante utilizada para ilustrar o funcionamento do método ICA é consi-
derar uma situação na qual existem vários sinais emitidos por fontes ou objetos físicos diferentes 
(Hyvàrinen, Karhunen & Oja 2001). Tais fontes poderiam ser, por exemplo, diferentes áreas do 
cérebro emitindo sinais elétricos; pessoas conversando em um ambiente e emitindo, portanto, 
sinais de fala; ou telefones móveis emitindo ondas de rádio. Deve-se assumir, ainda, que existem 
vários sensores ou receptores. Esses sensores estão em diferentes posições, de modo que cada 
sinal registrado é uma soma ponderada (isto é, uma combinação linear) dos diferentes sinais de 
fontes originais. 

Como exemplo, pode-se imaginar a seguinte situação: dois interlocutores estão conver-
sando em um ambiente no qual estão instalados dois microfones em diferentes localizações. Os 
microfones 1 e 2 fornecem sinais registrados em instantes de tempo e que poderiam ser denotados 
por x\(t.) e X2 (t). respectivamente. Neste caso, X\ e x2 são as amplitudes do sinal e í o instante 
de tempo. Cada um desses sinais registrados é uma soma ponderada dos sinais de fala si(í) e 
s2(t) emitidos pelos dois interlocutores. Dessa fornia, os sinais x\(t) e x2(t) podem ser expressos 
pelas seguintes equações lineares: 

onde Qn, ai2, a2\ e °22 são alguns parâmetros que dependem das distâncias entre os microfones 
(sensores) e os interlocutores (fontes). Assume-se que esses parâmetros são desconhecidos, uma 
vez que não é possível saber o valor de a-ij(i,j = 1,2), sem conhecer todas as propriedades do 
sistema físico, o que. em geral, é uma tarefa difícil. O objetivo é, nesse caso, estimar os dois 
sinais originais s\(t) e s2(t), usando somente os sinais registrados x\(t) e x2(t). Esse problema 
específico é referenciado na literatura como problema do cocktail party, ou, de forma mais geral, 
problema da separação cega de sinais de fontes (BSS)1. 

Para ilustrar esse problema, pode-se considerar as formas de ondas das Figuras 4.1 e 4.2 
(Hyvàrinen, Karhunen k Oja 2001), apesar destas não corresponderem a sinais realistas. Os 
sinais originais si(t) e s2(t) poderiam se apresentar como na Figura 4.1 e os sinais misturados 
£i(f) e x2(t) poderiam ser como aqueles vistos na Figura 4.2. O problema resume-se, então, a 
recuperar os dados da Figura 4.1 usando somente os dados presentes na Figura 4.2. 

' d o original, em inglês, Blind Source Scparation. 

X](f) = anSi(í) + ã12S2(t) 

x2(t) = a21s :(t) + a22s2(t), 

(4.1) 

(4.2) 
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Figura 4.1: Exemplo de sinais originais. 

Figura 4.2: Exemplos de misturas de sinais observadas. 

Uma abordagem para solucionar esse problema seria utilizar alguma informação sobre as 
propriedades estatísticas dos sinais sr(t) para estimar os parâmetros aXJ. No caso da ICA, é 
suficiente assumir que ,si (/.) e s2(t). em qualquer instante t, são estatisticamente independentes. 
Essa suposição não é realista em muitos casos, e não é necessário que seja exatamente verdadeira 
na prática (Hyvãrinen. Karhunen k Oja 2001). A técnica ICA pode ser utilizada para estimar 
os parâmetros a(J. baseando-se na informação de independência, o que permite separar os dois 
sinais de fontes originais si(t) e s2(t.) a partir de suas misturas xi{t) e x2{t). A Figura 4.3 
(Hyvàrinen, Karhunen k Oja 2001) fornece os dois sinais estimados pelo método ICA. Como 
pode ser visto, estes sinais est.âo muito próximos dos sinais de fontes originais (a inversão dos 
sinais não é importante nesse caso). 

10 X 30 <0 50 60 70 S0 90 ICO 

0 10 X 30 <0 50 60 70 SO 90 100 

Figura 4.3: As estimativas dos sinais de fontes originais, calculadas usando somente os sinais 
observados na Figura 4.2. 
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4.3 ICA em Algumas Aplicações Reais 

Uma aplicação real importante da ICA diz respeito à análise de registros de atividades 
cerebrais, como por exemplo, registros dados por eletroencefalograma (EEG) e magnetoence-
falograma (MEG). Esses dados consistem cm registros de potenciais elétricos ou magnéticos 
medidos em diferentes localizações do escalpo2 ou do cérebro. Neste caso, pode-se assumir que 
os dados são gerados pela mistura de componentes relativas a atividades cerebrais e musculares. 
Essa situação é bem similar ao problema do cocktail party: deseja-se encontrar as componentes 
originais da atividadc cerebral, mas somente é possível observar as misturas de componentes. 
A ICA pode, então, revelar informações interessantes sobre a atividade cerebral, utilizando as 
componentes independentes encontradas pelo método. Dentre vários trabalhos relevantes envol-
vendo ICA e esse tipo de aplicação, pode-se citar (Makeig, Jung, Bell, Ghahramani & Sejnowski 
1997), (Vigário, Sárelá. Jousmãki, Hámáláinen & Oja 2000) e (Jung, Makeig, McKeown, Bell, 
Lee & Sejnowski 2001). 

Também nas ciências sociais, a ICA tem sido considerada uma ferramenta importante 
para a descoberta de fatores independentes, por exemplo, em problemas de ecomometria (Back 
& Weigend 1997), (Oja, Kiviluoto & Mãlãroiu 2000). 

Uma outra aplicação importante da ICA refere-se à utilização desta técnica como método 
para extração de características relevantes em um conjunto de dados. As características en-
contradas nesse tipo de aplicação da ICA podem ser usadas para representar imagens (Bell & 
Sejnowski 1997), (Hyvárinen, Oja, Hoyer & Hurri 1998), (Olshausen & Field 1996), dados de 
áudio (Bell & Sejnowski 1996) e outros tipos de dados em tarefas como compressão e supressão 
de ruídos. 

4.4 Definição da Técnica ICA 

Para definir rigorosamente a técnica ICA (Comon 1994), (Jutten & Herault 1991), pode-se 
utilizar o modelo estatístico de variáveis latentes, que são variáveis que não podem ser direta-
mente observadas. Assume-se que são observadas n variáveis aleatórias x\,x2, •. • ,xn modeladas 
como combinações lineares de n variáveis aleatórias latentes S\. s-2, • • •, sn: 

Xj = a^si + ai2S2 + ... + ainsn, para todo i — 1 , . . . , n, (4.3) 

onde ãij,i,j = 1,. . . ,n são alguns coeficientes reais. Por definição, as variáveis Si são estatisti-

2Pele que cobre o topo da cabeça humana. 
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camente mutuamente independentes. 
O modelo ICA c. portanto, um modelo generativo, isto é, que descreve como os dados são 

gerados por um processo dc mistura das variáveis Sj, denominadas de componentes independen-
tes. Os únicos termos observáveis no modelo ICA são as variáveis aleatórias x*, uma vez que as 
variáveis Sj são latentes e os coeficientes atj são desconhecidos. Portanto, tanto as componentes 
independentes Sj quanto os coeficientes al3 devem ser estimados utilizando somente os valores 
observados das variáveis aleatórias xt. 

O índice relativo ao instante de tempo t foi omitido na Equação(4.3), uma vez que, no 
modelo ICA. assume-se que cada mistura xt, assim como cada componente independente Sj, sao 
variáveis aleatórias, deixando de ser consideradas como sinais cm um determinado instante de 
tempo. 

Utilizando a notação vctorial. denota-se por x o vetor aleatório cujos elementos são as 
combinações lineares xj.xo xn. e por s o vetor aleatório com os elementos si, s 2 , . . . , s„ e 
por A a matriz com os coeficientes a,j. Nesse caso, convenciona-se que todos os vetores do 
modelo são vetores-coluna; portanto x 7 , o vetor transposto de x, é um vetor-linha.. 

Dessa forma, na notação vetorial, o modelo ICA pode ser escrito como: 

onde os vetores a, são as colunas da matriz A. 
No decorrer deste trabalho, assume-se que o número de vetores observados é igual ao 

número de sinais de fontes, embora em várias aplicações seja mais realístico assumir que esses 
números sejam diferentes (ver, por exemplo, (Olshausen & Field 1997), (Lewicki & Sejnowski 
2000)). 

4.5 Suposições e Restrições da ICA 

Para assegurar que o modelo ICA básico apresentado na Seção(4.4) possa ser estimado, 
algumas suposições e restrições, enumeradas a seguir, são necessárias. 

1. Deve-sc assumir que as componentes independentes Sj são estatisticamente independentes. 
Esse princípio é a base da ICA. 

x = As (4.4) 

ou. de forma equivalente. 

n 
(4.5) 
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2. As componentes independentes devem apresentar distribuições não gaussianas. 

Os cumulant.es de alta ordem são iguais a zero para distribuições gaussianas, porém in-
formações de ordem mais alta são essenciais para a estimação do modelo ICA (ver seções 
7.4 e 7.5 em (Hyvárinen, Karhunen & Oja. 2001)). Portanto, o procedimento para a técnica 
ICA fica praticamente impossível se as variáveis observadas tiverem distribuições gaussia-
nas. 

Uma medida de não normalidade frequentemente utilizada na estimação ICA é a medida 
de kurtosis, dada pela seguinte equação: 

onde y é uma variável aleatória. Uma variável gaussiana apresenta um valor de kurtosis 
igual a zero. Variáveis com kurtosis positivas possuem uma distribuição supergaussiana, 
como é o caso da distribuição de Laplace (ou dupla exponencial). Já um valor de kurtosis 
negativo implica em uma distribuição subgaussiana, corno no caso da distribuição uniforme. 
Exemplos dessas distribuições podem ser vistos na Figura (4.4). 

Figura 4.4: Exemplos de funções de densidade de probabilidade supergaussianas e subgaussianas. 
Linha sólida: densidade Laplaciana. Linha tracejada: densidade moderadamente supergaus-
siana. Linha pontilhada-tracejada: densidade fortemente supergaussiana. Linha pontilhada: 
densidade gaussiana. 

3. Para simplificar o modelo, pode-se assumir que a matriz de coeficientes A é quadrada. 

Em outras palavras, o número de componentes independentes é igual ao número de 
variáveis observadas. Embora, em alguns casos, essa suposição possa ser relaxada (ver, por 
exemplo, (Olshausen & Ficld 1997), (Lewicki & Sejnowski 2000)), é muito importante con-
siderá-la, uma vez que a mesma simplifica bastante o modelo. Partindo dessa suposição, e 

kurt(y) = E{y4} - 3, (4.6) 
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também assumindo que A é inversível, depois de estimar a matriz A, é possível computar 
a sua inversa, W , e obter as componentes independentes por meio de: 

s = Wx. (4.7) 

Dessa forma, também dcvc-sc assumir que a matriz de coeficientes A é inversível. 

4. Sem perda de generalidade, pode-se assumir que as variáveis observadas e as componentes 
independentes possuem média igual a zero. Essa suposição é feita pois simplifica bastante 
a teoria e os algoritmos derivados da técnica ICA. 

Se essa suposição não for verdadeira, pode-se proceder com uma etapa de pré-processamento 
para ICA. na qual as variáveis observadas são subtraídas da sua média amostrai. Isso signi-
fica que as variáveis originais, denotadas aqui por x' podem ser pré-processadas utilizando-
se a seguinte equação: 

x = x' - £ { x ' } , (4.8) 

Dessa forma, as componentes independentes também terão média zero, uma vez que: 

E{s} — A~1£'{x} . (4.9) 

4.6 Ambiguidades do Modelo ICA 

Analisando o modelo ICA formulado na Equação (4.4), pode-se notar que as seguintes 
ambiguidades ou indeterminâncias precisam ser consideradas: 

1. Não é possível determinar as variâncias das componentes independentes. 

A razão para essa afirmação reside no fato que, uma vez que s c A são desconhecidos, qual-
quer multiplicador escalar a, aplicado a uma das fontes s* pode ser cancelado dividindo-se 
a coluna correspondente a, de A pelo mesmo escalar: 

x = T ( - a i ) ( S l a t ) . (4.10) t—1 a l i 

Procedendo dessa forma, as magnitudes das componentes independentes podem ser facil-
mente restauradas. Felizmente, essa ambiguidade é insignificante na maioria das aplicações. 
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2. Não é possível determinar a ordem das componentes independentes, tal como acontece na 
técnica PCA, na qual as componentes estão ordenadas pelas suas variâncias. 

Novamente devido ao fato de que s e A são desconhecidos, a ordem dos termos da somatória 
na Equação (4.5) pode mudar livremente, considerando qualquer uma das componentes 
independentes como sendo a primeira. 

4.7 Não Correlação, Branqueamento e Independência 

Dadas algumas variáveis aleatórias, é possível utilizar métodos lineares para transformá-
las em variáveis não correlacionadas. Um processo utilizado para esse fim é denominado de 
branqueamento (whitening) e pode ser implementado utilizando-se a técnica PCA. No entanto, 
métodos de decorrelação dc variáveis, corno a PCA, não podem ser utilizados para encontrar as 
componentes independentes em um conjunto de dados, uma vez que não correlação não implica 
em independência, como discutido no Capítulo 2. 

O processo de branqueamento corresponde a transformar linearmente o vetor de dados 
observados x, multiplicando-o por alguma matriz V: 

de modo a obter um novo vetor z que seja branco. 
Uma vez que a operação de branqueamento consiste essencialmente em uma operação 

de decorrelação seguida de uma mudança de escala, a técnica PCA pode ser usada para esse 
propósito. 

Seja E = (ej . . . e„) a matriz cujas colunas são os autovetores com norma unitária da 
matriz de covariância Cx = £{xxT} . Esses autovetores podem ser computados a partir de uma 
amostra dos vetores x por meio de métodos estatísticos clássicos (ver, por exemplo, (Johnson & 
Wichern 1998)), ou utilizando algum algoritmo de aprendizagem para PCA (ver, por exemplo, 
(Diamantaras k Kung 1996) e (Oliveira 1997)). 

Seja D = diag(</i . .. dn) a matriz diagonal com os autovalores de Cx . Então uma trans-
formação linear de branqueamento pode ser dada por: 

uma vez que os elementos dc D correspondem às variâncias das componentes originais x c 
os vetores de E fornecem as bases para o novo subespaço no qual as componentes são não 

z = Vx, ( 4 . H ) 

v = D~1/2ET, (4.12) 
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correlacionadas. 

Além do operador linear V da Equação(4.12), qualquer matriz UV, com U sendo uma 
matriz ortogonal, também é uma matriz de branquemento. Uma instância importante de UV 

é a matriz ED" que foi obtida multiplicando-se a matriz V da Equaçao(4.12), pela 
esquerda, pela matriz ortogonal E. A matriz resultante dessa operação é a matriz inversa da 

— 1/2 
raiz quadrada de Cx, denotada por C x , o que simplifica os cálculos envolvidos no processo 
de branqueamento. 

4.8 Abordagem ICA baseada na Teoria da Informação 

Nos trabalhos pioneiros sobre componentes independentes, o estudo da separação de si-
nais de fontes misturados e observados em um vetor de sinais de sensores era considerado um 
problema clássico de processamento de sinais de difícil solução. Num trabalho importante de 
separação cega de fontes (BSS). Herault e Jutten (Herault k Jutten 1986) introduziram um 
algoritmo adaptativo em uma arquitetura simples, com feedback, capaz de separar várias fon-
tes independentes desconhecidas. Essa abordagem foi posteriormente pesquisada por Jutten e 
Herault (Jutten k Herault 1991). Karhunen e Joutsensalo (Karhunen k Joutsensalo 1994) e 
Cichocki et al. (Cichocki. Unbehauen k Rummert 1994). Comon (Comon 1994) introduziu o 
conceito de Análise de Componentes Independentes e propôs funções de custo relacionadas à 
aproximação da minimização da informação mútua entre os sensores. 

Em paralelo aos estudos envolvendo o problema de BSS, regras de aprendizado não super-
visionado baseadas na teoria da informação foram propostas por Linsker (Linsker 1992). A meta 
era maximizar a informação mútua entre as entradas e saídas de uma rede neural. Essa abor-
dagem está relacionada ao princípio da redução de redundância sugerido por Barlow (Barlow 
1961) como uma estratégia para codificação em neurónios. De acordo com esse princípio, cada 
neurônio deveria codificar características que fossem tão estatisticamente independentes dos 
outros neurónios quanto possível, considerando um determinado conjunto de entradas. Roth 
e Baram (Roth k Baram 1996) e Bell e Sejnowski (Bell k Sejnowski 1995) derivaram, in-
dependentemente, regras de aprendizado por gradiente estocásticas para essa maximização e 
aplicaram-nas, respectivamente, à previsão e análise de séries temporais e à separação cega de 
fontes. Bell e Sejnowski (Bell k Sejnowski 1995) incorporaram o problema BSS a um arcabouço 
de teoria da informação e demonstraram a eficiência do modelo para a separação de fontes mis-
turadas. Seus métodos são mais plausíveis a partir de uma perspectiva de processamento neural 
do que as funções de custo baseadas em cumulantes proposta por Comon (Comon 1994). Um 
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método adaptativo para BSS. similar a esse trabalho de Comon, foi proposto por Cardoso e 
Laheld (Cardoso 1998). 

Outros algoritmos para realizar ICA foram propostos a partir de diferentes pontos de 
vista. Abordagens de Estimação por Máxima Verossimilhança (MLE)3 para ICA foram inicial-
mente propostos por Gaeta e Lacoume (Gaeta & Lacoume 1990) e elaborados por Pearlmutter 
e Parra (Pearlmutter K: Parra 1996). Algoritmos de PCA não linear, que foram desenvolvidos 
por Karhunen e Joutsensalo (Karhunen & Joutsensalo 1994), Xu (Xu 1993) e Oja (Oja 1997), 
também podem ser vistos a partir do princípio de maximização da informação (também chamado 
de infomax), uma vez que estes algoritmos aproximadamente minimizam a informação mútua 
nas saídas da rede. 

A seguir, será demonstrado como uma abordagem para ICA pode ser formulada em 
um arcabouço para o problema de separação de fontes, baseando-se em conceitos da teoria da 
informação. 

4.8.1 Formulação do Problema ICA Utilizando Conceitos de Teoria de In-

formação 

Inicialmente, assume-se que existe um vetor Aí-dimensional com média zero s(í) = 
[sj ( í ) , . . . , sa-/(í)]t, cujos componentes são mutuamente independentes. O vetor s(t) corresponde 
aos M sinais de fontes independentes Sj(t) com valores escalares. Dessa forma, pode-se escrever 
a fdp multivariada do vetor s(/) corno o produto das distribuições marginais independentes: 

M 
p(s(t)) = YlPi{Si(t)). (4.13) 

7 — 1 

Um vetor de dados x(í) = [.ri(í),... ,a,-/v(0]T é observado a cada instante de tempo í, tal 
que: 

x(í) = As(í), (4.14) 

onde A é uma matriz escalar N x A/. Como as componentes Xi dos vetores observados não são 
consideradas como sendo independentes, a fdp multivariada p(x) não irá satisfazer a igualdade de 
produto na Equação (4.13). A informação mútua / (x) do vetor observado é dada pela medida de 
divergência de Kullback-Leibler (KL) entre a densidade multivariada p(x) e a densidade 
escrita na forma de produto: 

3 d o original , em inglês. M a x i m u m Likcl ihood Es t ima t ion . 
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/ (x ) = D(p(X) n ^ ) ) - íp(x)Iog P ( x ) dx. (4.15) 

A informação mútua é sempre positiva e é igual a zero somente quando as componentes Xi são 
independentes (Cover k Thomas 1991). Portanto, nessa abordagem, a informação mútua dos 
dados observados é utilizada corno uma medida de dependência a ser minimizada. 

A meta da ICA é encontrar uma transformação linear W dos sinais de sensores depen-
dentes x que torne as saídas u tão independentes quanto possível: 

u< = Wxí = WASÍ , (4.16) 

onde u é uma estimativa das fontes originais. As fontes são recuperadas de forma exata. quando 
W é a inversa de A. Todavia, existem ambiguidades nesse problema (ver Seção (4.6)) e a matriz 
A - 1 geralmente não pode ser determinada na sua forma exata. O que pode ser feito é estimar 
uma versão rescalonada e permutada dos M sinais de fontes, uma vez que não é possível conhecer 
a magnitude e a ordem desses sinais. 

Para a estimação da matriz W pela abordagem infomax, além das suposições e restrições 
da ICA apresentadas na Seçâo(4.5). deve-se supor a ausência de ruídos de sensores, ou no máximo 
a existência de sinais com poucos ruídos aditivos. Essa suposição é necessária para satisfazer a 
condição de maximização de informação, que estabelece que a informação mútua entre as saídas 
somente é minimizada no caso de pouco ruído (Linsker 1992), (Nadal k Parga 1994). 

4.8.2 Abordagem Infomax para ICA 

Considerando um processador neural com entradas x e saídas y, Nadal e Parga (Nadal 
k Parga 1994) mostraram que a maximização da transferência de informação em uma rede 
neural não linear minimiza a informação mútua entre as saídas quando a otimização é aplicada 
aos pesos sinápticos W e à função de transferência não linear g(u). Roth e Baram (Roth k 

Baram 1996) c Bell c Scjnowski (Bell k Sejnowski 1995) derivaram, independentemente, regras 
de aprendizado por gradiente para resolver esse problema de maximização, e aplicaram-nas, 
respectivamente, para previsão e análise de séries temporais e separação cega de fontes. Bell 
e Sejnowski (Bell k Sejnowski 1995) propuseram um algoritmo de aprendizado simples para 
uma rede neural feedforwa.rd que separa cegamente misturas lineares x de fontes independentes 
s, utilizando o princípio de maximização de informação. Eles mostraram que maximizar a 
entropia conjunta H(y) da saída de um processador neural pode aproximadamente minimizar a 
informação mútua entre as componentes de saída yt = g{ut), onde g(ui) é uma não linearidade 
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monotônica inversível, ou seja. possui uma única função inversa g x{ut), e u — Wx. 

A entropia conjunta das saídas de uma rede neural é dada por: 

tf (2/1 • - • •, y.v) - H { y i ) + ••• + h ( V N ) - H v u VN), (4-17) 

onde H(yl) são as cntropias marginais das saídas e I{y\,... ,yyv) é a informação mútua dessas 
saídas. Maximizar H{y\, y,\) consiste, portanto, em maximizar as entropias marginais e 
minimizar a informação mútua I{y). 

Esse problema é, ainda, equivalente à maximizar a informação mútua / (y , x) que as saídas 
y de uma rede neural possuem sobre as suas entradas x. Essa medida pode ser definida como: 

I(y.x) = H(y)-H(y\x), (4.18) 

onde H(y|x) é a entropia da saída que não tenha advindo da entradas x. No caso de ausência de 
ruído (ou melhor, quando não se sabe o que é ruído e o que é sinal na entrada), o mapeamento 
entre x e y c determinístico e H(yjx) possui um valor muito pequeno, podendo, portanto, ser 
desprezado no processo de maximização. 

As saídas y são variáveis aleatórias de amplitude limitada e, portanto, as entropias margi-
nais H(yi) atingem seus valores máximos quando as distribuições de y% forem uniformes. Maxi-
mizar a entropia conjunta também irá diminuir I(yi,... , y/v), uma vez que a informação mútua 
é sempre positiva. Para / ( y i , . . . . y,\) = 0, a entropia conjunta é a soma das entropias marginais: 

H(Vl...... yN) = H(yi) + ... + H(yN). (4.19) 

Dessa forma, o valor máximo para H(y\,... ,yu) é atingido quando a informação mútua entre 
as variáveis aleatórias I/J yjv for igual a zero e suas distribuições marginais forem uniformes. 

Nessa abordagem, os pesos sinápticos W são determinados maximizando-se a entropia 
conjunta em relação à W . Nesse caso, a derivada da Equação (4.17) em relação à W pode ser 
escrita em termos da divergência KL entre a distribuição uniforme multivariada, denotada por 
Pi (y), e a estimativa da distribuição multivariada p(y): 

No limite, quando a função de transferência g(u2) e W são otimizados, a entropia conjunta H(y) 
é máxima, e p(y) = de modo que I(y) = 0. Se g{ui) for um mapeamento inversível de 
Ui para t/;, a divergência I\L na Equação(4.20) é igual à divergência KL entre as estimativas da 
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distribuição de fontes p(u) e da distribuição das fontes verdadeiras p(s), 

^(pi(y)llp(y)) = D(p(s)||p(u)), (4.21) 

uma vez que a divergência KL é invariante para qualquer transformação inversível. 

Se a informação mútua entre as saídas for igual à zero, ou seja, I(yi,..., yN) = 0, a 
informação mútua antes de aplicar a não linearidade, I{u\,..., UN), também deve ser igual à 
zero. Isso ocorre porque a função não linear g(ui) não introduz quaisquer dependências. Um 
resultado fundamental encontrado na literatura estabelece que, quando g(ui) é monotonicamente 
crescente ou decrescente (isto é. possui uma única função inversa g~x{ui)), a relação entre Ui e 
yr é dada por (Papoulis 1991): 

uma vez que, nesse caso. p(y,) atinge o seu valor máximo igual a 1. 

Isso significa que ut é uma variável independente com uma distribuição que possui apro-
ximadamente a forma da derivada da não linearidade, g. No caso da função logística, (ver 
Figura(4.5a)), a fdp apropriada possui a forma apresentada na Figura(4.5b). Bell e Sejnowski 
(Bell & Sejnowski 1995) realizaram a separação de mistureis de vários sinais de fala e música 
utilizando a abordagem infomax com função de transferência logística, também chamada de 
função sigmóide. 

Uma arquitetura simples que pode realizar o mapeamento de x para y consiste em uma 
rede neural feedforward com uma única camada e uma função de ativação de saída não linear 
yx — g(ux). A escolha dessa não linearidade é essencial para que a minimização da informação 
mútua realize a técnica ICA. Como proposto em (Bell & Sejnowski 1995) e apresentado a seguir, 
as regras de aprendizado para ICA podem ser derivadas por meio da maximização da entropia 
de saída H(y) de um processador neural. 

(4.22) 

Se yz apresentar uma distribuição uniforme, segue que: 

(4.23) 
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Função Logística 
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Figura 4.5: (a)A função logística (y = 1/(1 + exp(—x))) e (b) sua derivada ( ^ = y( 1 — y)). 

4.8.3 Regras de Aprendizado ICA para uma Rede Neural com uma Entrada 

e uma Saída 

Quando uma única entrada x passa por uma função de transferência g(x) para resultar 
em uma variável de saída y, a entropia da saída, H(y) é maximizada, alinhando-se as partes de 
alta densidade da fdp de x com as partes de alta inclinação da função g(x) (ver, como ilustração, 
a Figura(4.5)). 

Adaptando a Equação(4.22) para esse caso, tem-se que: 

Pviv) = w - (4-24) 
\dx I 

A entropia da saída é dada por: 

H(y) = -E{\npy(y)}. (4.25) 

Substituindo a Equação(4.24) na Equação(4.25), tem-se que: 

/ 
-

/ 
/ 

/ / 

Derivada da Função Logística 
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H{y) = E{\n dy 
dx - £ { lnp x (x ) } . (4.26) 

O segundo termo à direita da Equação(4.26) refere-se à entropia de x, podendo-se, portanto, 
considerar que o mesmo não é afetado pelas alterações no parâmetro w que determinam g(x). 

Dessa forma, para maximizar a entropia de y, por meio de mudanças aplicadas à i « , é necessário 
concentrar-se apenas na maximização do primeiro termo da Equação(4.26), que corresponde ao 
valor esperado do logaritmo do quanto a entrada x afeta a saída y. Isso pode ser realizado 
considerando-se um conjunto de treinamento de entradas x para aproximar a densidade px(x), 

e derivando-se uma regra de aprendizado por subida de gradiente, da seguinte forma: 

Ait: x 
dll dy 

dx 
dyy'_d_ídy 
dx ) dw \ dx (4.27) 

No caso da função logística, 

1 + e~u' 
U = U1X + UJq 

y' = d y n ^ 

(4.28) 

(4.29) 

e as regras de aprendizado derivadas a partir da fórmula geral dada na Equação(4.27) são as 
seguintes: 

Au: oc l + ; E ( i _ 2 y ) (4.30) 

Aw0 oc 1 -2? / . (4.31) 

As derivações completas para as regras nas Equações (4.30) e (4.31) podem ser encontradas no 
Apêndice A. 

A Figura(4.6) ilustra o efeito das regras para atualização de w e w0. Por exemplo, se a 
fdp da entrada, px(x) for gaussiana, a regra para w0 irá alinhar a parte mais inclinada da curva 
sigmóide corri o pico de /;, :.r). casando a densidade da entrada com a curva da função y. Esse 
método para aproximar densidades foi inicialmente proposto em (Roth & Baram 1996). A regra 
para w irá, dessa forma, escalonar a inclinação da curva sigmóide para estimar a variância de 
px{x). Por exemplo, uma fdp apresentando uma forma estreita iria resultar em uma sigmóide 
de alta inclinação. 
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Figura 4.6: Uma entrada x com densidade px(x), nesse caso uma densidade normal, passa por 
uma função não linear <j(x). Como resultado, a média da entrada, x, deve coincidir com o termo 
wo e a variância da entrada, a2, deve coincidir com a inclinação da função g(x). 

Para a função tangente hiperbólica, 

y = tanh(u), u — IUX + WQ (4-32) 

obtém-se as seguintes regras de aprendizado: 

Aiu cx — - 2xy (4.34) 
w 

Aw0 oc - 2y . (4.35) 

As derivações completas para as regras nas Equações (4.34) e (4.35) podem ser encontradas no 
Apêndice A. 

Pode-se observar que as regras para w, apresentadas nas Equações (4.30) e (4.34), possuem 
um termo anti-Hebbiano, x(l - 2y) (função logística) ou - 2 x y (função tangente hiperbólica), e 
um termo anti-decaimento 1 /u\ Esse termo tem o papel de evitar duas situações nas quais a 
saída y torna-se não informativa: (i) quando os valores de y ficam saturados em 0 ou 1 e (ii) 
quando w é tão pequeno que o valor de y permanece por volta de 0.5. 

O efeito dessas regras é produzir uma distribuição de saída fy(y) que seja próxima à 
distribuição uniforme, que é a distribuição com entropia máxima para uma variável limitada 
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entre O e 1. 

A seguir, será mostrado como essa abordagem pode ser adequada a uma rede neural 
artificial com entradas e saídas multidimensionais. 

4.8.4 Regras de Aprendizado ICA para uma Rede Neural com N Entradas e 
N Saídas 

Considere uma rede neural com um vetor de entrada x G l 1 , isto é, x é Ar-dimensional, 
uma matriz de pesos W . um vetor dc ruído w0 e um vetor de saídas y = j ( W x + w0) G MiV. 
De maneira análoga à Equação (4.24), é possível relacionar px(x) com py(y) pelo determinante 
da matriz Jacobiana J(x), da seguinte forma (Papoulis 1991): 

Py(y) = (4.36) 

onde |J| é o valor absoluto do determinante da matriz Jacobiana. 

A derivação das regras para a adaptação de W e w0, neste caso, procede como no caso 
para uma uma entrada e uma saída, visto anteriormente. No entanto, por estar considerando 
vetores no espaço RA . ao invés de maximizar ln \õy/dx\, deve-se maximizar ln |J|. Essa quanti-
dade representa o logaritmo do volume de espaço em y no qual os pontos em x são mapeados. 
Maximizando-se essa quantidade, tenta-se espalhar de forma uniforme, o conjunto de treina-
mento de pontos x em y. 

Pode-se considerar, primeiramente, o caso de uma rede neural composta por unidades 
com função de ativação sigmóide. y = g(u), u = W x + w0, com g sendo a função logística 
g(u) = (1 + e _ u ) _ 1 . As regras de aprendizado derivadas para esse caso são similares às das 
Equações (4.30) e (4.31): 

A W cc [ W r ] + (1 - 2y)xT (4.37) 

Aw0 a 1 - 2y. (4.38) 

No entanto, agora x, y, w 0 c 1 são vetores € M^ (1 é um vetor no qual todos os elementos são 
iguais a 1), W é uma matriz e o termo anti-Hebbiano tornou-se urri produto interno entre dois 
vetores. O termo anti-decaimento foi generalizado para um termo anti-redundância: a inversa 
da transposta da matriz de pesos. Para um peso individual, wy, essa regra equivale à: 
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(4.39) 

onde cof wrj é o cofator de w i r 

A derivação completa para a regra em (4.37) pode ser encontrada no Apêndice A. Essa regra tem 
o mesmo efeito da regra para w apresentada na Equação(4.30). A exceção aqui é que, ao invés 
do ponto instável da dinâmica da rede ser w = 0, qualquer matriz W cujo determinante seja 
igual zero irá resultar em uma solução degenerada. Nesse caso, para que a rede encontre uma 
solução estável, as diferentes unidades yl devem aprender a representar aspectos diferentes das 
entradas. Portanto, quando os vetores de pesos referentes a duas unidades de saída diferentes 
tornam-se muito parecidos, o determinante de W torna-se pequeno e a dinâmica natural do 
aprendizado faz com que esses dois vetores de pesos divirjam entre si. Na regra apresentada na 
Equação(4.39), esse efeito é atenuado pelo numerador, cof Wij. Quando esse cofator torna-se 
pequeno, pode haver uma indicação de que existe uma degeneração na matriz de pesos do resto 
dessa camada (ou seja. aqueles pesos que não estão associados com a entrada x} ou com a saída 
yt), mostrando que, nesse caso, qualquer degeneração em W tem pouca relação com o peso 
específico w ĵ que está sendo ajustado. 

Para neurónios cujas funções de transferência sejam a função tangente hiperbólica, as 
seguintes regras de aprendizado são derivadas: 

Generalizando as regras de aprendizado para W, apresentadas nas Equações (4.37) e 
(4.40), para qualquer função de transferência ou ativação #(u), chega-se à seguinte equação: 

que é de fundamental importância 11a derivação do modelo ICAMM, que será apresentado no 
Capítulo 6. De fato, essa mesma regra pode ser derivada a partir de outros pontos de vista 
teóricos, tais como por meio das abordagens MLE (Pearlmutter & Parra 1996) e maximização 
da negentropia (Girolami fc Fvfe 1997). Uma revisão dessas técnicas e as relações entre estas 
podem ser encontradas em (Lee, Girolami, Bell & Sejnowski 1998). 

A W cx [W T ] 1 - 2yxT 

Awq oc —2y. 

(4.40) 

(4.41) 

(4.42) 
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4.8.5 Equivalência entre Maximizaçao de Informação e Estimação por Máxima 
Verossimilhança 

Como dito anteriormente, no modelo ICA. as observações x são assumidas como sendo 
geradas a partir de variáveis latentes s por meio de um mapeamento linear A. No caso da 
ausência de ruído, pode-se usar um estimador paramétrico da densidade p(x; a) para encontrar 
um vetor de parâmetros a que minimize a diferença entre o modelo generativo p(x; a) e a 
distribuição observada p(x). Os vetores a são considerados os vetores de bases de A, de modo 
que p(x; a) é uma estimativa da densidade p(x) dos vetores observados. A diferença entre a 
estimativa da densidade e a densidade das obervações pode ser medida pela divergência KL: 

£>(p(x)l|p(x:a)) = jp(x)log^^dx = H(x) - Jp(x) logp(x; a)dx, (4.43) 

onde p(x) é a fdp das observações x e p(x; a) é uma estimativa paramétrica da distribuição p(x). 
A divergência D{p{x)\\p(x: a)) é zero somente quando a estimativa p(x; a) for igual à densidade 
das observações p(x). Pearlmutter e Parra (Pearlmutter & Parra 1996) e Cardoso (Cardoso 
1998) mostraram que as abordagens infomax e MLE são equivalentes para a ICA, como será 
descrito brevemente aqui. 

A verossimilhança de que a amostra X = {xi , . . . , xT} seja geradas com uma distribuição 
particular p(x: a) é: 

T 

p(X: a) = a). (4.44) 

Tomando-se o logaritmo da Equação(4.44) e dividindo a mesma pelo número de observações, 
resulta na log-verossimilhança normalizada, dada pela seguinte equação: 

1 T 
£(a) = ji Y1 l oSP(x»;a)- (4-45) 

Uma vez que essa equação corresponde à média amostrai de logp(X; a), esta irá convergir, pela 
lei dos grandes números (ver. por exemplo, (DeGroot 1987)), para a sua esperança matemática: 

L(a) = J p(x)\ogp{x;a)dx. (4.46) 

Fazendo p(x; a) = « equação anterior pode ser reescrita da seguinte forma: 
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L(a) = J p(x) logp(x)dx - Jp(x) log dx (4.47) 

= H{x) - D(p(x),p(x||a)). (4.48) 

Uma vez que H (x) não depende de W , maximizar a log-verossimilhança corresponde a minimizar 
a divergência KL entre a densidade das observações p(x) e a densidade estimada p(x; a), 

Dado que A é uma matriz inversível e a divergência KL é invariante sob uma transformação 
inversível, minimizar a divergência KL apresentada na Equação(4.49) equivale a minimizar a 
divergência entre a densidade das estimativas de fontes p(u) e a densidade das fontes verdadeiras 
p(s): 

W = - ã W ^ I I ^ ) ) - ( 4 5 0 ) 

Dessa forma, as Equações (4.50) e (4.20) são equivalentes para o método ICA. 

4.9 Maximizaçao da Negentropia 

Uma outra maneira para estimar uma transformação ICA é por meio da maximização da 
negentropia dos valores de u. A definição da negentropia J é dada por: 

,/(u) = H(ugauss) - H(u), (4.51) 

onde Ugauss é um vetor aleatório gaussiano que apresenta uma matriz de covariância igual à de u. 

Nesse caso, a negentropia também pode ser interpretada como uma medida dc não gaussianidade 
(Comon 1994). 

O conceito de negentropia também pode ser formulado por meio da divergência KL entre 

p(u) e a distribuição pqQUs.s-(u): 

J(u) = D {p(u) ||p90USS(u)) = íp(u) log P(Uj du, (4.52) 
J Pgauss(U) 

onde u = W x é o vetor de fontes estimadas. 
Em (Lee, Girolami. Bell k Sejnowski 1998), a negentropia das estimativas Ui foi maximi-

zada utilizando o método do gradiente ascendente, resultando na seguinte regra de aprendizado 



60 Capítulo 4•' Análise de Componentes Independentes 79 

para W : 

A W * [WT] _ 1 + 
/ dp(u) \ 

(4.53) 

Pode-se notar, portanto, que essa regra de aprendizado é equivalente à regra encontrada pela 
abordagem infomax (ver Equação (4.42)), e consequentemente também é equivalente à regra 
encontrada pela estimação por máxima verossimilhança, apresentada na Seção 4.8.5. 

4.9.1 O Algoritmo FastICA 

O método do gradiente ascendente, utilizado para derivar a regra de aprendizado da 
Equação (4.53). possui algumas limitações. Por exemplo, algoritmos que apresentam regras 
derivadas por esse método apresentam convergência lenta e dependem de uma boa escolha para 
os parâmetros de aprendizagem. 

O algoritmo FastICA. que utiliza um esquema de iteração de ponto fixo (Fletcher 1980), foi 
desenvolvido por Hyvárinen (Hyvárinen 1999) com o objetivo de tornar o processo de estimação 
ICA mais rápido e confiavel. Para isso, foram utilizadas aproximações da medida de negentropia, 
desenvolvidas em (Hyvárinen 1998). No caso mais simples, essas aproximações são da forma: 

onde a função g, denominada de função de contraste, é praticamente qualquer função não 
quadrática e z é uma variável gaussiana de média zero e variância unitária. A aproximação 
dada por essa equação fornece uma função objetivo para estimar a transformação ICA no algo-
ritmo FastICA. 

No FastICA, a derivação da regra de aprendizado para w (considerando cada componente 
independente isoladamente) utiliza uma aproximação do método de Newton. Detalhes dessa 
derivação podem ser encontrados em (Hyvárinen 1999) e (Hyvárinen, Karhunen & Oja 2001). 

Neste caso, a regra de atualização para cada w é dada por: 

onde g e g' são, respectivamente, a função de contraste escolhida e a sua derivada. 

Em (Hyvárinen 1999). são consideradas as seguintes escolhas para a função de contraste: 

(4.54) 

Aw = E{xg(wTx) - E{g'{wTx)}w}, (4.55) 



60 Capítulo 4•' Análise de Componentes Independentes 80 

gl (u) — tanh(u) 9\(u) = 1 — tanh2(it) 

g2(u) = v exp(—u2/2) g'2{u) = (1 - u2) exp( -V/2 ) 

g-i(u) = u3 g'3(u) = 3 u2. 

(4.56) 

(4.57) 

(4.58) 

A utilização dessas funções como funções de contraste no Fast.ICA foram analisadas em (Hyvári-
nen 1999) e os benefícios das mesmas podem ser resumidos nos seguintes itens: 

• <71 é uma boa função de contraste de propósito geral. 

• Quando as componentes independentes forem altamente super-gaussianas, ou quando a 
robustez for um fator importante a ser considerado, pode ser melhor utilizar a função g2. 

• A utilização da função g-j, é justificada para estimar componentes independentes sub-
gaussianas, na ausência de ruídos (outliers). 

Todavia, o algoritmo FastICA funciona para praticamente qualquer distribuição das compo-
nentes independentes e para qualquer escolha da função de contraste. A preocupação com tal 
escolha somente é fundamental quando houver interesse em otirnizar o desempenho do método. 

O algoritmo FastICA. cujo código em MATLAB está disponível em http://www.cis. 
hut . f i /pro jec ts / i ca / fas t i ca . foi utilizado neste presente trabalho para estimar a trans-
formação de variáveis originais em variáveis esparsas, necessária para a realização do método 
Sparse Code Shrinkage, que será apresentado no próximo capítulo. 

4.10 Considerações Finais 

Neste capítulo, o método ICA foi descrito em detalhes, juntamente com suas suposições, 
restrições, ambiguidades e condições necessárias à sua aplicação. Além disso, foram apresentadas 
várias abordagens derivadas a partir de diferentes teorias para a realização desta técnica. 

Foi demonstrado que a abordagem infomax e aquela que utiliza o princípio MLE para a 
derivação de regras de aprendizado ICA são equivalentes. Como será visto no Capítulo 6, essas 
duas abordagens são consideradas na derivação do modelo ICAMM, originalmente proposto por 
(Lee, Lcwicki & Sejnowski 2000) para realizar a classificação não supervisionada em um conjunto 
de dados. 

http://www.cis
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A abordagem ICA derivada pela maximização da negentropia também foi apresentada e 
discutida, juntamente com o algoritmo FastICA, que utiliza esse princípio para calcular as ma-
trizes de transformação ICA. Esse algoritmo foi utilizado, neste trabalho, para a implementação 
do método Sparse Code Shrvnkage, que será apresentado no Capítulo 5. Além disso, também 
foi demonstrado que a abordagem por maximização da negentropia também é equivalente às 
abordagens infomax e MLE para estimação ICA. 



Capitulo 4-' Análise de Componentes Independentes 



Capítulo 5 

Pré-Processamento de Imagens 

5.1 Considerações Iniciais 

Uma imagem pode estar sujeita a ruídos e interferências advindos de várias fontes, como 
por exemplo, sensores elétricos, lentes fotográficas e erros em canais de transmissão. Para reduzir 
os efeitos desses ruídos, várias técnicas lineares e não lineares foram propostas e estão disponíveis 
na literatura (ver, por exemplo, (Gonzalez & Woods 1992) e (Pratt 2001)). 

Dentre as técnicas lineares para redução de ruídos, destaca-se, por exemplo, a técnica de 
filtragem no domínio de Fourier (Nathan 1970). Com o objetivo de preservar alguns detalhes de 
imagens perdidos pela suavização excessiva realizada pelas técnicas lineares, foram propostos, 
mais recentemente, métodos de redução de ruídos que utilizam operadores não lineares. Dentre 
as técnicas não lineares mais utilizadas, destacam-se a técnica de filtragem por mediana (Nodes 
& Gallagher 1982) e o método para redução de ruídos baseado em wavelets (Walker 1999). 

Uma outra técnica não linear para redução de ruídos desenvolvida recentemente é o 
método Sparse ('ode Shrinkat/e. o qual tem sido utilizado com sucesso, esíabelecendo-se como 
uma técnica promissora para esse tipo de aplicação (Lu & Liao 2000) (Szatmáry, Szirt.es & 
Lõrincz 2003). A principal vantagem desse método em relação a outras técnicas não lineares 
é que este está relacionado ao método de estimação ICA, adequado para detectar estruturas 
importantes em dados de imagens (Bell & Sejnowski 1997). 

Além de ser aplicado para redução de ruídos, observou-se, no presente trabalho, que o 
métodos SCS. assim como outras técnicas desenvolvidas para essa finalidade, também pode fun-
cionar como um filtr o de suavização para o borramento e remoção de pequenos detalhes de uma 
imagem antes da extração de objetos maiores. Com isso, regiões de interesse a serem destacadas 
podem se tornar mais homogéneas, facilitando o processo de segmentação. No entanto, um efeito 
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indesejado causado por esse tipo de técnica é que, eventualmente, características importantes 
da imagem, como as bordas dos objetos, também podem ser borradas, prejudicando o processo 
de segmentação. 

Neste capítulo, é proposta uma metodologia para pré-processamento de imagens, obje-
tivando amenizar o problema da presença de ruídos e suavizar a imagem, sem comprometer, 
no entanto, características importantes, como os contornos dos objetos a serem destacados no 
processo de segmentação. 

Mais precisamente, a metodologia de pré-processamento proposta neste trabalho envolve 
duas principais etapas. No primeiro estágio, o método SCS é aplicado para reduzir o ruído 
na imagem original, funcionando também como um filtro de suavização para o borramento de 
pequenos detalhes na imagem. Logo após, uma imagem resultante da aplicação do operador de 
Sobel (Gonzalez & Woods 1992) à imagem original é combinada com a imagem processada pelo 
método SCS. A seguir, esses dois métodos serão descritos, assim como um maior detalhamento 
das etapas envolvidas na aplicação da metodologia. 

5.2 Método Sparse Code Shnnkage para Redução de Ruídos em 
Imagens 

Sparse Coding (Barlow 1994), (Field 1994), (Olshausen & Field 1996) é um método origi-
nalmente desenvolvido para encontrar uma representação de rede neural para dados inultidimen-
sionais na qual somente poucos neurónios são significativamente ativados ao mesmo tempo. De 
forma equivalente, isso significa que um determinado neurônio raramente é ativado. Denota-se 
por x = (xi,x2, • • • ,xn)1 o vetor aleatório observado n-dimensional, que é dado como entrada 
para urna rede neural e por s = (si, s2, • • •, sn)T o vetor de variáveis transformadas, que são as ri 

saídas lineares da rede. Denotando-se ainda os vetores de pesos dos neurónios por w = 1,... ,n 
e por W = (wi, W2,..., w„)T a matriz de pesos cujas colunas são os vetores de pesos, a relação 
linear é dada por: 

s = Wx. (5.1) 

E assumido, nesse modelo, que o número de componentes esparsas, isto é, o número de 
neurónios, é igual ao número de variáveis observadas, embora, isso não precise ser verdadeiro no 
caso geral (Olshausen & Field 1997). 0 método Sparse Coding pode, agora, ser formulado como 
um método de busca por uma matriz de pesos W , tal que as componentes s, sejam tão esparsas 
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quanto possível. Unia variável aleatória s, com média zero é considerada esparsa quando esta 
possuir uma função densidade de probabilidade com um pico em zero e caudas pesadas, como é o 
caso, por exemplo, da distribuição de Laplace (ver Figura X). Em aspectos práticos, esparsidade 
é equivalente à supcrgaussianidadc (Hyvárinen & Oja 1997) ou leptokurtosis (kurtosis positiva) 
(Kendall & Stuart 1958). 

O método Sparsc. Codrrig está intrinsicainente relacionado ao método ICA (Hyvárinen, 
Hoyer & Oja 2001), que é apresentado, em detalhes, no Capítulo 4. No modelo de dados utilizado 
no método ICA, é postulado que x é urna transformação linear de componentes independentes: 
x = As. 

Invertendo-se essa relação, obtém-se a Equação (5.1), com W = A - 1 . Além disso, foi 
provado que a estimação do modelo de dados ICA pode ser reduzida à busca por direções 
não correlacionadas nas quais as componentes são tão não gausssianas quanto possível (Comon 
1994), (Hyvárinen 1999). Se as componentes independentes forem esparsas (mais precisamente, 
supergaussianas), o método reduz-se à busca por projeções não correlacionadas que possuam 
distribuições tão esparsas quanto possível. Portanto, a estimação do modelo ICA para dados 
esparsos é equivalente ao método Sparse Coding, sob a restrição de que as componentes sejam 
não correlacionadas. Essa conexão com o método ICA também mostra claramente que o método 
Sparse Coding pode ser considerado como um método para redução de redundância, o que, de 
fato, foi um dos primeiros objetivos do Sparse Coding (Barlow 1994), (Field 1994). 

Em (Hyvárinen, Hoyer & Oja 2001), o método Sparse Code Shrmkage (SCS) para su-
pressão de ruídos é apresentado e analisado. De acordo com essa abordagem, dado um sinal 
corrompido por ruído aditivo gaussiano, aplica-se o método para redução do ruído por meio 
de uma lirniarização (shrinkage) suave das componentes esparsas. Intuitivamente, urna vez que 
somente poucos neurónios estarão ativos (isto é, com ativação significativamente diferente de 
zero) simultaneamente em um código esparso, pode-se assumir que as atividades dos neurónios 
com pequenos valores absolutos são puramente ruído, podendo ser, portanto, colocadas em zero. 
Dessa forma, retém-se somente as poucas componentes corri ativações significantes. O método 
SCS também pode ser relacionado com técnicas baseadas em wavelets (Donoho, Jonhstone, 
Kerkyachariarr & Picard 1995), (Simoncelli & Adelson 1996). De fato, o sparse coding pode 
ser visto como um método adaptativo para determinar bases ortogonais semelhantes a wavelets, 

baseando-se somente nos dados (observações) disponíveis. 
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5.2.1 Redução de Ruídos em Variáveis Aleatórias Não-Gaussianas 

O ponto de partida para a derivação do método Sparse Code Shrinkage é o fato de que as 
distribuições das componentes esparsas são não-gaussianas. Portanto, é possível desenvolver uma 
teoria geral que mostra como remover ruídos gaussianos de variáveis escalares não-gaussianas. 
O método Sparse Code Shrinkage é baseado na Estimação por Máxima Verossilhança (MLE) de 
variáveis não-gaussianas que estão corrompidas por ruído gaussiano. 

No caso unidimensional, denota-se por s a variável aleatória não-gaussiana a ser estimada 
e por v o ruído gaussiano de média zero e variância a2. Assumindo-se também que somente a 
variável y é observada: 

y — s + v, (5.2) 

deseja-se estimar a variável original s. Denota-se, agora, por p a densidade de probabilidade de s 
e por / = — logp o negativo do logaritmo da densidade p. Em (Hyvárinen, Hoyer & Oja 2001), 
utilizou-se o método MLE, juntamente com algumas aproximações para encontrar o seguinte 
estimador1 para s: 

s = g{y) = sinal(y) max(0, \y\ - a2\f'(y)\). (5.3) 

5.2.2 Modelagem para Densidades Esparsas 

Uma densidade esparsa (super-gaussiana) clássica c a distribuição de Laplace (ver Figura 
5.1), também conhecida como distribuição dupla-exponencial. A modelagem do método SCS 
paru a distribuição de Laplace é considerada importante pois esta é frequentemente encontrada 
em dados de imagens (Olshausen & Field 1996). 

A função de densidade de probabilidade (fdp) para uma distribuição fie Laplace é dada 
por: 

p(s) = -^oxp(-^|.s|). (5.4) 

Para essa densidade, a não linearidade g, apresentada na Equação (5.3) assume a forma: 

•s = fj(y) = sinal(y) max(0, \y\ - \Í2a2). (5.5) 

Essa função é considerada uma função de limiarização (shrinkage), uma vez que esta é utilizada 

'Esse estimador também pode ser chamado de Estimador Máximo a Posteriori. 
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Figura 5.1: Função do densidade da distribuição de Laplace, que é uma distribuição super-
gaussiana clássica. Para efeito de comparação, a densidade gaussiana (normal) é dada pela 
curva pontilhada. A densidade laplaciana tem um pico mais agudo em zero e caudas mais 
pesadas do que a dist ribuição gaussiana. 

para reduzir o valor absoluto do seu argumento, com base no nível (estimado pela variância cr2) 
do ruído gaussiano. Dessa forma, argumentos com valores pequenos são colocados em zero. 

Intuitivamente, a utilidade da função apresentada na Equação (5.5) pode ser explicada 
como segue. Uma vez que a densidade de uma variável aleatória super-gaussiana (por exemplo, 
uma variável com distribuição de Laplace) aprcscnta-se na forma de uma curva com um pico 
acentuado em zero (ver Figura 5.1), pode-se assumir que pequenos valores de y correspondem 
somente a ruídos, isto 6, a ,s -- 0. A limiarização desses valores para zero deve, portanto, causar 
a. redução dos ruídos e urna suavização na imagem original. 

5.2.3 Transformação dos Dados em Variáveis Esparsas 

Na seção anterior, foi apresentado como reduzir ruídos gaussianos em variáveis aleatórias 
não gaussianas unidimensionais, por meio da abordagem MLE. Para a redução de ruídos em 
um vetor aleatório, a operação de shrinkage pode ser aplicada separadamente a cada uma das 
componentes do vetor em questão. 

Porém antes de aplicar o operador de shrinkage, é desejável transformar linearmente os 
dados originais em variáveis esparsas para que o método para redução de ruídos seja o mais 
eficiente possível. Para isso, em (Hyvárinen, Hoyer & Oja 2001), é considerada a estimação do 
modelo generativo de dados ICA , dado por: 

x = As, (5.6) 
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assumindo-se que as variáveis latentes .s2 são independentes e não-gaussianas e A é uma matriz 
quadrada de coeficientes escalares. 

O modelo ICA, apresentado em detalhes no Capítulo 4. t.em-se mostrado capaz de des-
crever alguns aspectos importantes de estruturas estatísticas básicas de alta ordem presentes em 
dados de imagens (Olshausen & Field 1996) (Olshausen & Field 1997) (Bell & Sejnowski 1997). 
Dessa forma, modelando os dados de imagens com o modelo ICA, 6 possível obter um método 
simples para reduzir o ruído no vetor x da seguinte forma: primeiro encontra-sc as estimativas 
§i das componentes independentes, c depois, reconstrói-sc o vetor x como: x — As. 

A estimativa s pode ser obtida simplesmente aplicando-so a não linearidade de shrinkage 

apresentada na Equação (5.5) aos componentes de s = Wx , onde W — A - 1 pode ser encontrado 
utilizando-se qualquer método ICA convencional (ver Capítulo 4). 

A seguir é apresentado um resumo do algoritmo SCS, descrito nas seções anteriores. Nesse 
método, um operador para redução de ruídos é aplicado nas componentes esparsas dos dados. 
Dessa forma, antes de proceder com essa operação, uma transformação baseada em ICA deve 
ser aplicada aos dados originais para maximizar a esparsidade das componentes. Essa restrição 
a variáveis esparsas é justificada pelo fato de que em muitas aplicações, por exemplo em tarefas 
de processamento de imagens, as distribuições encontradas são esparsas. 

O algoritmo SCS segue, então, os seguintes passos (Hyvárinen, Oja & Hoyer 1998): 

Algoritmo 2 Algoritmo Sparse Code Shrinkage 
1: Utilize algum método de estimação ICA tradicional (ver Capítulo 1) para estimar a matriz 

de transformação W , de modo que as componentes .s, -- w4x sejam tão esparsas quanto 
possível. 

2: Calcule para cada observação x(t) de x as componentes esparsas correspondentes s(í). 
3: Aplique a. não linearidade g, definida na Equação (5.5), a todas componentes «*(£). Denote 

as componentes obtidas dessa forma por §i(t). 
4: Inverta a relação apresentada na Equação(5.1) para obter as novas estimativas de x(í), dadas 

por: x(t) = Ws(t). 

Maiores detalhes da derivação do método SCS podem sei encontrados em (Hyvárinen, 
Hoyer & Oja 2001), onde também são apresentados resultados experimentais com dados de 
imagens e conexões do SCS com outros métodos não lineares para redução de ruídos. 

O método SCS foi aplicado nos experimentos de redução de ruídos em imagens reali-
zados no decorrer do presente trabalho. Para estimação ICA das matrizes de transformação 
W foi utilizado o algoritmo FastICA (Hyvárinen 1999), que utiliza o princípio da negentropia, 
apresentado no Capítulo 4. 
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5.3 Detector de Bordas de Sobel 

A detecção de bordas 6 a abordagem mais comum para a detecção de descontinuidades 
significantes nos níveis de cinza de uma imagem (Gonzalez & Woods 1992). A formulação do 
algoritmo de detecção de bordas de Sobel, assume que as regiões de uma imagem são suficiente-
mente homogéneas, de maneira que a transição entre duas regiões (denominada de borda) pode 
ser determinada soment.e pela descontinuidade dos níveis de cinza. Para detectar essas descon-
tinuidades, o detector de Sobel baseia-se no cálculo de um operador local diferencial, dado pelo 
vetor gradiente. 

Para uma função f{x,y), o vetor gradiente de / nas coordenadas (x,y) de uma imagem 

é definido da seguinte forma: 

A idéia básica por trás do método de Sobel é que a norma do vetor gradiente, geralmente 

chamada simplesmente de gradiente, dada por: 

pode ser usada na detecção de bordas de urna imagem. 

Frequentemente, pode-se aproximar a norma do vetor gradiente pelos valores absolutos 

das derivadas parciais: 

para simplificar a implementação do método. 

Na prática., a obtenção das derivadas parciais Gx e C,y na posição de cada pixel é imple-

mentada por meio da utilização de duas máscaras, denominadas de operadores de Sobel, que 

podem ser vistas na Figura 5.2. 

Considera-se. então, a região de uma imagem mostrada na Figura 5.2(a), onde os valores 

de z representam os níveis de cinza de cada ponto da imagem. 

A Equação (5.9) pode ser ainda aproximada no ponto 25 utilizando-sc os seguintes cálculos 

para C,x e Gy: 

(5.7) 

(5.8) 

V / = \GT\ + |G4 (5.9) 
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Z1 z2 Z3 
z4 Z5 Z6 
z7 Z8 z9 

-1 -2 -1 
0 0 0 

+1 +2 +1 

-1 0 +1 

-2 0 +2 

-1 0 +1 

(a) (b) (c) 

Figura 5.2: Máscaras de Sobel. (a) Região de uma imagem de tamanho 3 x 3. (b) Máscara 
usada no cálculo de de Gx no ponto central da região, (c) Máscara usada, no cálculo dc dc Gy 

no ponto central da região. 

Gx(t) = (z7 + 2z8 + Zg) ~ (z 1 + 222 + 23) (5.10) 

Gy(t) = (23 + 226 + 29) - (2! + 22,1 + 2?)- (5.11) 

Dessa forma, a aplicação das máscaras apresentadas nas Figuras 5.2(b) e 5.2(c) a todas 
as posições (pixels) da imagem, resulta em uma imagem de gradiente do mesmo tamanho da 
imagem original. 

5.4 Metodologia Proposta 

Nesta seção são apresentados alguns detalhes de implementação e um exemplo da aplicação 
da metodologia dc prc-processamento proposta no presente trabalho. Em linhas gerais, o método 
SCS e o detector de bordas de Sobel são combinados para construir uma imagem, a partir da ima-
gem original, que apresente características mais adequadas para um processo de segmentação. 
Primeiramente, o método SCS é aplicado com as finalidades de redução de ruídos e suavização 
da imagem original, tornando as áreas dc maior interesse mais homogéneas. Paralelamente, o 
detector de bordas de Sobel é aplicado à imagem original, com a finalidade de ressaltar bordas 
importantes. O resultado dessas duas operações são, então, combinados, para gerar a imagem 
pré-processada. Uma ilustração desse esquema é apresentada na Figura 5.3. 

Na implementação do método SCS, foi utilizado, para estimação ICA das matrizes de 
transformação W, o algoritmo FastICA (Hyvárinen 1999), que é baseado no princípio da es-
timação por negentropia, apresentado no Capítulo 4. O código em MATLAB do FastICA, pronto 
para ser aplicado a dados de imagens, está disponível no endereço http: / /www.cis .hut. f i / 
projects/ ica/imageica/ . Dessa forma, uma vez encontrada a matriz de transformação es-
parsa W para urna imagem original, esta é transformada em suas componentes esparsas, sobre 

http://www.cis.hut.fi/
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Figura 5.3: Metodologia de pré-processamento proposta. No primeiro estágio, são aplicados 
à imagem original, em paralelo, o método Sparse Code Shrinkage (SCS) e detector de bordas 
de Sobel. Os resultados desse estágio são combinados, gerando com a imagem pré-processada. 
Finalmente, um método de segmentação pode ser aplicado à imagem resultante desse processo. 

as quais é aplicada a função de shrinkage apresentada na Equação (5.5). 

Para a aplicação do detector de bordas de Sobel foi utilizada a função edge, pertencente ao 
pacote (toolbox) de processamento de imagens do MATLAB. Essa função considera uma imagem 
cm níveis de cinza 1 corno entrada e devolve uma imagem binária do mesmo tamanho de / , em 
que l's são colocados nas posições em que a função detecta uma borda e 0's nas posições onde 
bordas não foram identificadas. Além do método de Sobel, a função edge pode implementar 
outros operadores para detecção de bordas, como os de Prewitt, Roberts e Canny. 

5.4.1 Exemplo de uma Aplicação da Metodologia Proposta 

Para ilustrar o funcionamento da metodologia proposta, pode-se tornar como exemplo 
o pré-processamento da imagem Lcna, de domínio público, apresentada na Figura 5.4(a), na 
sua versão original. As imagens resultantes da aplicação do SCS e do detector de Sobel são 
apresentadas nas Figuras 5.4(b) e 5.4(c), respectivamente. Essas duas imagens foram então 
combinadas (sobrepostas) para gerar a imagem na Figura 5.4(d), que representa o resultado 
final obtido pela aplicação da metodologia proposta. 

5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, loi apresentada a metodologia para pré-processamento de imagens, que 
consiste em combinar a aplicação do método SCS e do detector de bordas de Sobel à imagem 
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Figura 5.4: Exemplo da aplicação da metodologia de pré-processamento. (a) Imagem original, 
(b) Imagem resultante da aplicação do SCS. (c) Imagem resultante da aplicação do detector de 
bordas fie Sobel. (d) Resultado final obtido pela aplicação da metodologia proposta. 

original. 

0 método SCS, que foi originalmente proposto para redução de ruídos, aqui é aplicado 
também como filtro de suavização de imagens, de inodo a tornar mais homogéneas algumas 
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regiões de interesse, facilitando, portanto, o processo de segmentação. Já a funcionalidade 
do detector de bordas de Sobel é realçar os contornos de objetos borrados pela suavização da 
imagem, uma vez que essas características também são importantes para tarefas de segmentação. 

Os dois métodos que compõem a metodologia proposta foram apresentados neste capítulo, 
juntamente com um exemplo da aplicação dessa metodologia, para ilustrar o funcionamento da 
mesma. 

No Capítulo 8. serão apresentados experimentos que mostram como a utilização dessa 
metodologia acarretou em melhorias nos resultados de segmentação de imagens obtidos pelos 
métodos auto-organizáveis considerados neste trabalho. 
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Capítulo 6 

Modelo de Misturas ICA 

6.1 Considerações Iniciais 

Classificaçao e agrupamento de padrões são problemas encontrados com frequência em 
vários campos da ciência, como biologia, medicina, visão computacional e inteligência artificial 
(Jam, Duin k Mao 2000). Um problema de classificação de padrões pode ser resolvido computa-
cionalmentc por algoritmos supervisionados ou não supervisionados (Watanabe 1985). Em uma 
classificação supervisionada, cada padrão do conjunto de dados é identificado como sendo um 
membro de uma classe predefinida. Já um algoritmo de classificação não supervisionado associa 
cada padrão a uma classe ba.seando-se somente em estatísticas, sem nenhum conhecimento sobre 
as classes de treinamento. 

Uma abordagem para classificação não supervisionada é baseada em modelos de misturas 
(ver, por exemplo, (Duda k Hart 1973: Bishop 1994)), nos quais a distribuição dos dados é 
modelada como uma soma ponderada de densidades condicionais. Por exemplo, no caso de um 
modelo de misturas Gaussianas (também chamadas de normais), assume-se que os dados em 
cada classe têm uma distribuição Gaussiana multivariada. Entretanto, essa suposição implica 
que o modelo de misturas Gaussianas explora somente estatísticas de segunda ordem (médias e 
covariâncias) dos dados observados para estimar as densidades a posteriori. 

O Modelo de Misturas ICA (ICAMM)1 foi proposto por Lee e colaboradores em (Lee, 
Lewicki k Sejnowski 2000). com o objetivo de superar uma limitação da técnica ICA, que consiste 
na suposição de que as fontes geradoras dos dados são independentes. Em tal abordagem, essa 
suposição foi relaxada utilizando-se o conceito de modelo de misturas. 

Cada classe no ICAMM é descrita por uma combinação linear de fontes independentes com 

' d o origina], em inglês, ICA Mixture lUodel. 
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densidades não Gaussianas. O algoritmo encontra as componentes independentes e a matriz de 
bases para cada classe utilizando o algoritmo de aprendizagem infomax estendido (Lee, Girolami 
& Sejnowski 1999) e também calcula a probabilidade de pertinência de classe para cada padrão 
do conjunto dc dados. As regras dc aprendizado para o ICAMM foram derivadas utilizando o 
método de otimização do gradiente ascendente para maximizar a função de log-verossimilhança 
dos dados. 

6.2 Formulação do Modelo I C A M M 

No decorrer deste capítulo, assume-se que os dados A^-dimensionais X = Xi, . . . , x t são 
gerados independentemente por um modelo de misturas de densidades (Duda & Hart 1973). A 
verossimilhança dos dados é dada pela densidade conjunta: 

T 

p(x|e) = n*<*ie>. (6'1} 
t=i 

sendo a log-verossimilhança. portanto, dada pela seguinte equação: 

T 

L — ^ logp(xt|0). (6.2) 
t=í 

A densidade das misturas é dada por: 

K 

p(x, |0) = ]>>(x,|qkA)j>(C fc), (6.3) 
Í = 1 

onde © = (0\.... .OK) são os parâmetros desconhecidos para cada p(x.\Ck,6k), chamadas de 
densidades das componentes da mistura. Nesse caso, Ck denota a classe k e assume-se que 
o número de classes, K, é conhecido de antemão. Assume-se, ainda que as densidades das 
componentes são não gaussianas e que os dados em cada classe são descritos por: 

xj = Aksk + bfc, (6.4) 

onde Afc é uma matriz escalar N x N2 e b^ é o vetor de ruído para a classe k. 0 vetor sk é 

chamado de vetor de fontes para classe k. 
A meta do ICAMM é classificar um conjunto de dados não rotulados e determinar os 

parâmetros para cada classe (Ak.bk) e as probabilidades condicionais p(Cfc|xt,0) para todos 

2Neste caso, o número de fontes c igual ao número de sensores. 
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os dados do conjunto. 
O algoritmo iterativo que realiza a subida do gradiente da função de log-verossimilhança 

dos dados (ver Equação 6.2) possui os seguintes passos: 

• Compute a log-verossimilhança dos dados para cada classe: 

}ogp{xt\Ck,dk) = logp(sjk) -log(|det(Afc)|), (6.5) 

onde 0k = {A/,,b/,}. Nesse caso, sk = A^ ] (x t - bk) é implicitamente modelado para a 
adaptação de Ak: 

Compute a probabilidade para cada classe, dado o vetor de dados x t: 

p(Cfc x,,fc>) = ——-— ; (6.6) 

Adapte as matrizes Ak e os vetores de bias para cada classe, utilizando as seguintes 
regras: 

AAt. a -p{Ck | x í , 0 ) A ^ [ I - K t a n h ( s t ) s [ - s ^ ] (6.7) 

E i * t p ( C k I X t . 0 ) 
bfc = —777-1 7TT' (6-8) l^tp(Ck I x t ,© ) 

em que t = 1 . . . . , T e K é uma matriz diagonal 7V-dimensional cujos elementos kkt são 
adaptados da seguinte forma: 

kka = sign(E{sech2(sk,ht)}E{sll t} ~ £{[tanh(s*,i,t)]s*.i,t})- (6-9) 

A distribuição é considerada supergaussiana quando kkti = 1 e subgaussiana quando kk l = 

- 1 (Girolami 1998). 

Como discutido no Capítulo 4, existem vários métodos para adaptar as matrizes Ak no 
modelo ICA. O algoritmo ICAMM é baseado na regra de aprendizado ICA infomax estendida 
(Lee, Girolami & Sejnowski 1999), que possibilita separar fontes desconhecidas com distribuições 
sub e super-gaussianas. Essa separação é atingida por meio de um tipo simples de regra de apren-
dizado que foi primeiramente derivada por Girolami (Girolami 1998). A regra de aprendizado 
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em (Lee, Girolami & Sejnowski 1999) utiliza a análise de estabilidade de (Cardoso 1998) para 

alternar entre regimes sub e super-gaussianos. 

Para a estimação da função log-verossimilhança da Equação (6.5), o termo logp(sfc) é 

modelado como segue: 

N , c 2 sk,i,t 

i=1 
logp(s^í) (X - ^ í kkAlog{coshsk,i,t) )• (6-10) 

6.3 Derivação do Algoritmo I C A M M 

Para a derivação do algoritmo ICAMM, assume-se que p(X|0), como dado na Equação 
(6.1) é uma função diferenciável de 0 . Lembrando que a log-verossimilhança L dos dados é 
dada por: 

T 

L = ^ logp (x t |0) (6.11) 
t=1 

e, usando a Equação (6.3). o gradiente para os parâmetros de cada classe k é: 

«=1 

rWv.lfVl ' 
t = 1 

T 

p(xt|e) 

Vekp{xt\Ck,Ok)p{Ck) 

t-1 P(xt|©) 

Usando a regra de Bayes (ver. por exemplo (Papoulis 1991)) a probabilidade de classe para um 

vetov de dados xt c: 

m i ™ p{xt\9k,Ck)p{Ck) . . p{Ck x t , 0 ) = = — . (6.13) EfcP(*t 0fc.Cfc)p(Cjb) 

Substituindo a Equação (6.13) na Equação (6.12), tem-se: 
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p(xt\ok,ck)p{ck) 
t (6.14) 

= j > ( C f c | x t , © ) V ^ logp(xt\Ck.6k). 
t=í 

A função de log-verossiniilhança na Equação (6.14) representa a log-verossimilhança para 
cada classe. No modelo ICAMiYL a log-verossimilhança de classe é dada pela log-verossimilhança 
para o modelo ICA padrão: 

logp(x,|C*.0*) = log p ( S k ) 
det Afc| (6.15) 

= logp(Afc ^xt - bk)) - log | det Afe|. 

Em (Lee. Lewicki fc Sejnowski 2000), o método do gradiente ascendente é utilizado para 
estimar os parâmetros que maximizam a função de log-verossimilhança. Os parâmetros do 
gradiente para cada classe são o gradiente da matriz de bases A t e o gradiente do vetor de ruído 

os quais serão considerados, um por vez, a seguir. 

6.3.1 Estimação das Matrizes de Bases 

As matrizes de bases A,, para cada classe podem ser at.ualizadas utilizando a Equação 
(6.14). 

T 

v AíL = Y,P{Ck\xu®)V Ak\ogp{xt\ck,0k). (6.16) 
<=i 

A atualização (adaptação) é realizada utilizando o método do gradiente ascendente do 
gradiente da densidade de componentes em relação às matrizes de base, resultando em: 

AA fc oc p(Ck\xt, ©)VA(c l o g ^ x ^ , 6k). (6.17) 

Pode-se notar que na adaptação das matrizes de bases, o gradiente da densidade de 
componentes com respeito às matrizes de bases Ak é ponderado por p(Cfc|xí,0). 

A computação de VAfc logp(xt\Ck,8k) pode ser realizada por meio da técnica de ICA. A 
regra de aprendizagem para as matrizes de bases Ak pode ser derivada a partir de vários pontos 
de vista teóricos, tais como por meio das abordagens MLE (Pearlmutter & Parra 1996), infomax 
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(Bell & Sejnowski 1995) e maximização da negentropia (Girolami & Fyfe 1997). 

O algoritmo de aprendizado para o ICAMM é derivado em (Lee, Lewicki & Sejnowski 
2000) utilizando a Estimação por Máxima Verossimilhança (MLE)3. A abordagem MLE para 
separação cega de fontes foi primeiramente proposta por Gaeta e Lacoume (Gaeta & Lacoume 
1990) e Pham e Garrat (Pham & Garrat 1997), sendo mais recentemente pesquisada por Peral-
mutter and Parra (Pearlmutter & Parra 1996) e Cardoso (Cardoso 1997). A função densidade 
de probabilidade das observações x pode ser expressa como (Papoulis 1991) (Amari &; Cardoso 
1997): 

p(x) = |detW|p(u), (6.18) 

em que p(u) — niL] P>(ui) é a suposta distribuição de p(s). A log-verossimilhança da Equação 
(6.18) é: 

N 

L(u,W) = log|detW| + ]£logp i (u i ) . (6.19) 
t—1 

Como detW = wuco^{wij) para algum j, onde cofT (W) denota a transposta de cof(W) e 

W " 1 = cofT(W). tem-se que. para o primeiro termo da Equação (6.19): det. W 

- J L l o g I d e t W| = - j ^ c o f í W ) = ( W ( 6 . 2 0 ) 

Por sua vez, o segundo termo da Equação (6.19) é derivado da seguinte forma: 

d 
ÕW 

^ logPi{Ui) 
i=i 

0 
dW logpi(u2) + . . . + ~ \ogpN(uN) = 

+ 
' dpi(tii) du\ 

du, dW 
P I ( U I ) 

du 1 
P I ( U I ) ' " '' P n ( U K ) 

dW 
dpN (uN) dvN 

duN "3W 

dpfj(uN) 
duK 

P N ( U N ) 

T 

[X\X2 • • - X N ] . (6.21) 

Denominando: 

dp(") 
du 

p(u) 

dp(u1) 
cfui 

dp(uN) -, T 
du.N 

PÍU1)' ' P(UN) . 
(6.22) 

3 d o o r ig ina l , cm inglês, Maximum-Likelihood E s t i m a t i o n . 
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maximizar a log-verossimilhança com respeito à W , resulta na seguinte regra de aprendizado 
para W: 

A W a ( W T ) " 1 - v(u)xJ (6.23) 

que é, por sua vez, idêntica à Equação(4.42), derivada por meio da abordagem infomax (Bell & 
Sejnowski 1995). 

Uma maneira ainda mais eficiente para maximizar a log-verossimilhança é seguir o gra-
diente "natural" (Amari. Cichocki & Yang 1996), obtido multiplicando-se o gradiente calculado 
no ponto W , pela direita, pela matriz W r W . O gradiente natural é utilizado neste caso pois 
simplifica a regra de aprendizado da Equação (6.23) e acelera a convergência do modelo (Amari 
1998). A aplicação do termo de gradiente natural resulta, portanto, na seguinte regra de gradi-
ente descendente para função de log-verossimilhança dos dados: 

A W * 
o W (6.24) 

Utilizando o fato de que x7 = u7 (Wr) 1 a Equação (6.23) pode ser reescrita da seguinte forma: 

A W cx ( w r r ] - v>(u)uy ( w 7 ) Tf\xrT\-l (6.25) 

Colocando o termo (W ) 1 em evidência, tem-se que: 

A W oc I - <^(u)u7 (W' T \ - l 
(6.26) 

Por fim, multiplicando a Equação (6.26), pela direita, pelo termo W T W do gradiente natural, 
obtém-se: 

A W oc 

A W oc 

I - <p(u)ur 

I - tp(u)llT 

( W T ) ~ 1 W T W 

W. (6.27) 

A estimativa de densidade paramétrica pt(ui) desempenha um papel essencial para o 
sucesso da regra de aprendizado da Equação (6.28). A convergência local é assegurada se Pi(ut) 
for uma estimativa da verdadeira densidade das fontes (Pham & Garrat 1997). Por exemplo, 
a função sigmóide usada no algoritmo de Bell c Sejnowski (Bell & Sejnowski 1995) é adequada 
para separar fontes supergaussianas, isto é, fdp's com caudas mais pesadas do que a distribuição 
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gaussiana. 

Uma maneira de generalizar a regra de aprendizado para fontes com distribuições sub-
gaussianas ou supergaussianas é derivar regras de aprendizado separadas para componentes 
subgaussianas e supergaussianas. Para isso é necessário adequar, para cada caso, o termo nao 
linear tp{u), que é dependente da fdp das estimativas de fontes. No modelo infomax (Bell & 
Sejnowski 1995). apresentado na Seção (4.8.2), os termos não lineares ip(u) foram derivados so-
mente para distribuições de fontes supergaussianas. Dessa forma, a abordagem infomax original 
apresenta a limitação de não separar fontes que possuem densidades subgaussianas. O algortimo 
proposto em (Girolami 1998) apresenta derivações para termos não lineares íp(u) que permitem 
realizar a separação estável de fontes supergaussianas e subgaussianas. 

Uma densidade simétrica estritamente subgaussiana pode ser modelada utilizando-se uma 
forma simétrica do modelo de misturas de Pearson (Pearson 1894), como segue (Girolami 1998): 

p(u)=1-{N(p,,a2) + N(-p,a2)), (6.28) 

em que N(p, a2) é a densidade normal com média // e variância a2. Fazendo /x = 1 e a2 — 1, a 

Equação (6.22) fica reduzida a: 

dp(u) 
-(U) = = u - tanh(u). (6.29) 

p(u) 

Para fontes com densidades supergaussianas, pode-se adotar a seguinte densidade: 

p{u) cx iV(u)seclr(u), (6.30) 

em que N(u) é uma densidade normal com média zero com variância unitária. A não linearidade 

ip(u) é, agora: 

dp(u) 

p(u) = = u + tanh(u). (6.31) 
p{u) 

As Equações (6.29) e (6.31) podem ser combinadas como: 

A W cx [I - K tanh(u)ur - uu r ] W 

ki = 1 supergaussiana (6.32) 
ki — — 1 subgaussiana, 
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em que kx são os elementos da matriz diagonal TV-dimensional K. Os elementos kfs foram 
derivados a partir de uma análise formulada em (Cardoso 1998). A utilização dessa abordagem 
resultou na seguinte escolha para feita os kz:s, feita em (Lee, Girolami & Sejnowski 1999): 

kt = sigii(E{sech2(si,t)}E{slt} - £{[tanh(s i it)]s i i (}^. (6.33) 

o que assegura a estabilidade da regra de aprendizado. 

6.3.2 Regras de Aprendizado do Modelo I C A M M 

Pode-se escrever as Equações (6.32) e (6.36) em termos das matrizes de bases Ak para 
cada classe: 

A A* a -p(Ck | x t, ©)Afc[I - K tanh(sjt)s£ - sA-s (6.34) 

em que: 

sk = A^(x,-bk), (6.35) 

k, = si<én(E{scch2(sht)}E{slt} - £{[tanh(Si,t)]sM}^ . (6.36) 

A distribuição da fonte é supergaussiana quando kk i = 1 e subgaussiana quando kk j — — 1. 
A adaptação do logaritmo da probabilidade a priori logp(s^) pode ser aproximada da seguinte 
fornia: 

N í s 2 • \ \ogp(sk) cx -^2\kk ,i^og(coshsk^ t) - - y ^ J . (6.37) 

6.3.3 Estimação dos Vetores de Bias 

A Equação (6.14) pode ser utilizada para adaptar os vetores de bias hk para cada classe, 
da seguinte forma: 

Vb kL = logp(xt|Cfc,0fc)- (6.38) 
t=i 

A adaptação c realizada utilizando-sc a subida do gradiente da densidade das componentes 
com respeito ao vetor de bias b/r. resultando em: 
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Abk =«p(C f c|x t ,e)Vb k logp(x t|C f cA). (6.39) 

Utilizando a Equação (6.15) na Equação (6.39), é possível adaptar b^ como segue: 

Abk ap(C t|x ( .©)Vb i t[ logp(A-1(x i - b * ) ) -logldetAfcl], (6.40) 

Entretanto, ao invés de utilizar a informação de gradiente, em (Lee, Lewicki & Sejnowski 
2000), foi utilizada uma fórmula aproximada para a adaptação do vetor de bias. Nessa apro-
ximação, foi assumido que: 

V b ,L = 0 

2>(<?*|xf,e)vbjt \og P{xt\ck, e k) = o 

A substituição da Equação (6.15) na Equaçao (6.41) mostra que o gradiente do primeiro 
termo da Equação (6.15) tem que ser igual a zero. A partir dessa conclusão, segue que: 

Vbfc ]ogp(A^(xt - bfc)) = 0. (6.42) 

Na derivação apresentada em (Lee, Lewicki & Sejnowski 2000), assume-se ainda se que 
um grande volume de dados xt estiver disponível e a fdp p(st) for simétrica e diferenciável, então 
\ogp(st) também será simétrico e o vetor de bias pode ser, portanto, aproximado pela média 
ponderada das observações: 

£ í P ( C f c | x t , 0 ) • (6-43) 

6.4 Problemas do I C A M M 

Apesar de algumas características promissoras do ICAMM terem sido reportadas em 
(Lee, Lewicki & Sejnowski 2000), no presente trabalho, apesar das inúmeras tentativas, não 
foi obtido sucesso na reprodução dos resultados experimentais obtidos por Lee e colaboradores. 
Ao invés do bom desempenho de classificação do método, relatado no trabalho original, foram 
observados em experimentos com dados simulados e com o conjunto de dados de flores íris, 
uma convergência muito lenta e resultados de classificação insatisfatórios. Em dois artigos 
encontrados na literatura (Ridder, Kittler & Duin 2000), (Shah, Arora, Robila & Varshney 
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2002) , o ICAMM também foi aplicado sem resultados expressivos. Em (Ridder, Kittler & Dum 
2000), o ICAMM teve um bom desempenho para dados 2-D simulados, porém a vantagem de 
utilizar o método para segmentar imagens não foi provada conclusivamente. Em (Shah, Arora, 
Robila k Varslmey 2002). algumas técnicas de extração de características foram consideradas 
como etapas de pré-processamento para reduzir a dimensionalidade dos dados, na tentativa de 
aumentar a eficiência do ICAMM. Apesar das precisões médias de classificação obtidas por essa 
abordagem terem sido maiores do que aquelas obtidas pelo método fc-médias (MacQueen 1967). 
os autores encontraram algumas limitações e suposições que comprometem o uso do ICAMM 
em classificação de dados de sensoreamento remoto. 

Um dos problemas associados ao ICAMM está relacionado ao fato que o seu algoritmo de 
aprendizagem é baseado em urna técnica de otimização de gradiente. Portanto, foi observado 
que o desempenho do método é afetado, entre outros fatores, por algumas limitações conhecidas 
associadas a esse tipo do abordagem. Além, disso, na tentativa de entender melhor o seu 
funcionamento, foram detectados, neste trabalho, alguns aspectos relativos a sua formulação e 
implementação que poderiam ser melhorados para tornar o método mais eficiente. Tais propostas 
de melhorias deram origem ao modelo EICAMM, que será apresentado no próximo capítulo. 

6.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi apresentado, em detalhes, o Modelo ICAMM, inicialmente proposto 
para realizar classificação não supervisionada em um conjunto de dados. Porém algumas li-
mitações que comprometem a utilização ICAMM foram observadas no decorrer do presente 
trabalho, como será demonstrado no Capítulo 8. 

No próximo capítulo, é apresentado o Modelo EICAMM, proposto neste trabalho com 
o objetivo de melhorar o desempenho do ICAMM, por meio da incorporação de técnicas de 
otimização não lineares e modificações envolvendo aspectos de modelagem e implementação. 
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Capítulo 7 

Modelo de Misturas ICA 
Aperfeiçoado (EICAMM) 

7.1 Considerações Iniciais 

Com o objetivo de melhorar o desempenho do ICAMM, este capítulo apresenta o Modelo 
de Misturas ICA Aperfeiçoado (EICAMM), que implementa algumas modificações no ICAMM 
originalmente proposto. Assim como no ICAMM original, algumas modificações também são 
baseadas na abordagem de maximização de informação para separação cega de fontes e decon-
volução cega de fontes, propost a por Bell e Sejnowski em (Bell & Sejnowski 1995). 

O desenvolvimento do modelo EICAMM baseia-se, de fato, em algumas melhorias que 
foram adicionadas ao ICAMM original por meio da incorporação de algumas características de 
métodos de otimização não linear. Nesse sentido, o método de Levenberg-Marquardt (ver, por 
exemplo, (Masters 1995)) foi incorporado ao algoritmo de aprendizagem para garantir e melhorar 
a convergência do modelo. Além disso, foram também considerados aspectos de modelagem e 
implementação. Essas modificações, que deram origem ao modelo auto-organizável proposto 
neste trabalho, são apresentadas a seguir. 

7.2 Reformulação do Modelo de Classes 

Ao invés de considerar o termo de bias adicionado aos dados depois que estes foram gerados 
por um modelo ICA (ver Equação (6.4)), no EICAMM, os vetores de bias são adicionados aos 
sinais das fontes geradoras. A partir dessa modificação, origina-se uma outra equação, diferente 
daquela correspondente no ICAMM, para descrever os dados em cada classe, dada por: 
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xt = Ak(sk + bfc). (7.1) 

A justificativa para essa modificação reside no fato que, na abordagem infomax, supõe-se 
a ausência de ruídos nos sensores x. ou no máximo a existência de sinais com poucos ruídos 
aditivos. Portanto, com o objetivo de garantir a ausência de ruídos adicionados aos sensores, 
estes ruídos são considerados como adicionados às fontes s, antes do processo de mistura de 
acordo com o modelo generativo ICA apresentado na Equação (4.3). 

7.3 Regra de Aprendizado para os Termos de Bias 

Com o objetivo de formular uma regra de aprendizado mais informativa para os termos 
de bias b^, no EICAMM. uma nova regra de aprendizado é derivada utilizando a abordagem 
proposta em (Bell & Sejnowski 1995) para maximizar a informação mútua que a saída Y de um 
processador de rede neural possui sobre a sua entrada X. De acordo com essa idéia, quando 
uma única entrada x passa at ravés de uma função de transferência não linear g(x), resulta numa 
variável de saída y. de modo que a informação mútua entre essas duas variáveis é maximizada. 
Por meio dessa transformação, as partes de alta densidade da fdp de x alinha-se com as partes 
de alta inclinação da função g(x). como apresentado na Figura (4.5). 

Dessa forma, as regras de aprendizado para pesos e biases em uma rede neural, de acordo 
com a abordagem em (Bell k Sejnowski 1995). são formuladas utilizando alguma função de 
transferência não linear. Na formulação do EICAMM, uma nova regra de aprendizado para os 
termos de bias b*. para cada classe é proposta, considerando-se, aqui, a função de transferência 
como sendo a tangente hiperbólica: 

As vantagens dessa nova regra para atualização dos vetores de bias em relação à regra 
correspondente no ICAMM são: 

• A regra do EICAMM é adaptativa, ao contrário da regra correspondente no ICAMM, no 
sentido que esta leva em conta, na iteração corrente, os resultados obtidos nas iterações 
anteriores. Essa vantagem pode ser verificada comparando-se as Equações (6.43) e (7.2) 
para atualização dos termos de bias nos modelos ICAMM e EICAMM, respectivamente. 

• Essa nova regra é formulada de acordo com a teoria de maximização de informação formal-
mente proposta em (Bell k Sejnowski 1995), o que leva ao relaxamento da suposição na 

AbA- = —2tanh(sfc). (7.2) 
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que se baseia a regra para a adaptação dos termos de bias do ICAMM, de que um grande 
volume de dados de entrada esteja disponível. 

7.4 Ortogonalização das Matrizes de Bases 

Na derivação do modelo ICAMM, considera-se que W k = A" 1 . Dessa forma, a Equação(6.32), 
derivada em (Lee. Lewicki & Sejnowski 2000) para a adaptação das matrizes de bases pode ser 
reescrita corno: 

A W oc [ I - K t a n h ( u ) u r - u u r ] A ^ . (7.3) 

Entretanto, para que a passagem na derivação feita em (Lee, Lewicki & Sejnowski 2000) 
da Equação(6.32) para a Equação(G.34) possa ser realizada, deve-se considerar que as matrizes 
de bases estimadas pelo modelo sejam ortogonais. 

Dessa forma, uma outra modificação no ICAMM foi incorporada ao modelo EICAMM 
por meio da suposição de que as matrizes Ak são ortogonais, de modo que A - 1 = AT. 

Portanto, a regra de adaptação para as matrizes de bases Ak no EICAMM é dada por: 

AAk <x p(Ck | x,, 0)Ak(I - K tanh(S/t)sj[ - sksl)T, (7.4) 

onde sk = AjTx, - b*.. considerando o modelo para os dados de classe utilizado no EICAMM e 
formalizado na Equação(7.1). Aqui, nota-se que o operador de transposição é utilizado, ao invés 
da matriz inversa A^1 para a modelagem implícita dos vetores de fontes sk. o que implica em 
uma vantagem computacional do EICAMM, cm relação ao ICAMM originalmente proposto. 

Consequentemente, no modelo EICAMM, as matrizes de bases Ak são ortogonalizadas 
em cada iteração, utilizando a seguinte equação: 

Afc = Ak(ATkAk)1'2. (7.5) 

7.5 Incorporação de Informações de Segunda Derivada 

Quando a segunda derivada da função objetivo é relativamente fácil de calcular, pode-se 
incorporar essa informação para acelerar a convergência do algoritmo e garantir a aproximação 
do mínimo local da função (Masters 1995). Com base nessa motivação, uma modificação na 
regra de atualização para as matrizes de bases Ak foi proposta neste trabalho por meio da 
incorporação da segunda derivada da função de log-verossimilhança dos dados. A seguir, será 
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apresentado como os métodos de Newton e Levenberg-Marquardt podem ser formalizados para 
serem utilizados no EICAMM. 

7.5.1 Método dc Newton 

Para modelar o método dc Newton para o EICAMM, as segundas derivadas da função de 
log-verossimilhança. dadas pela matriz Hessiana, devem ser incorporadas à regra de aprendizado 
da Equação (7.4). Consequentemente, a nova regra de atualização para as matrizes de bases A*, 
é dada por: 

AA*. a P(Ck | x,. 0)H-J A*(I - K tanh(sfc)sj[ - s k s J ) T , (7.6) 

tendo sido calculada, neste trabalho, por meio das seguintes derivações: 

A W x [I - K tanh(u)uT - uuT]W (7.7) 

Calculando a segunda derivada em relação à W na Equação (7.7), obtém-se: 

n t^ w \ T T\ <9(1 - Ktanh(u)ur - uur),,T (I - K tanh(u)u - u u ' ) + — ^ W = (7.8) 

(I - K tanh(u)uT - uu7') + ( - K tanh(u)srAr - Ksech2(u) AsuT - - ^ u r ) W = (7.9) 

(I - K tanh(u)u7 - uu7') - K t,anh(u)u7' - Ksech2(u)uuT - uAs,W - As ,uTW. (7.10) 

Usando o resultado u, = Wx, = WAs, e substituindo-o na Equação (X), obtém-se: 

I - K tanh(u)uT - uu7' - Kt,anh(u)uT Ksech2(u)uur - 3uuT = 

I - 2K tanh(u)ur - Ksech2(u)uuT - 3uu r . (7.11) 

7.5.2 Método de Levenberg-Marquardt 

Por meio da incorporação do método de Levenberg-Marquardt à regra para atualização 
para as matrizes Ak, uma outra modificação também foi proposta, no modelo EICAMM, para 
garantir que a matriz Hessiana H seja positiva definida, uma vez que essa é uma condição 
necessária para que H seja inversível (Bazaraa 1979). Essa modificação é formulada como: 
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AA* cx p(Ck | x t ,0)(H + fã^Akil - Ktanh(sfc)sl - sksTk)T, (7.12) 

onde 1.1 é uma pequena constante no intervalo (0,1). 
Nos experimentos deste trabalho, o modelo EICAMM utiliza o método de Levenberg-

Marquardt em sua regra de aprendizado para as matrizes Afc, como formalizado na Equação 
(7.12). 

7.6 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi proposto o Modelo EICAMM, método auto-organizável derivado a 
partir de modificações incorporadas ao modelo ICAMM, apresentado no Capítulo 6. 

Em experimentos apresentados no Capítulo 8, é demonstrado como o modelo proposto 
pode ser aplicado com sucesso para classificação não supervisionada de conjuntos de dados 
simulados e o conjunto íris. 

Como o enfoque deste trabalho consiste na aplicação de modelos auto-organizáveis para 
segmentação de imagens, o EICAMM é aplicado em experimentos para segmentar imagens em 
suas versões originais e em versões pré-processadas pela metodologia proposta no Capítulo 5. 
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Capítulo 8 

Resultados Experimentais 

8.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados experimentais realizados no 
decorrer deste trabalho. 

Inicialmente, o desempenho do método EICAMM, proposto no presente trabalho, é ava-
liado em tarefas de classificação não supervisionada de dados simulados com distribuições não 
gaussianas para diferentes dimensões e número de classes, assim como na classificação do bem 
conhecido conjunto de dados íris. Objetivando ainda uma discussão mais abrangente, os resulta-
dos obtidos pelo método proposto é comparado com outros obtidos pelo método ICAMM na sua 
forma original e pelo método A;-médias, para a classificação dos mesmos conjuntos de dados. Al-
guns resultados obtidos por essa técnica também são apresentados por se tratar de um algoritmo 
clássico bastante utilizado em análises comparativas envolvendo métodos auto-organizáveis. 

Após essa. análise preliminar, são apresentados uma série de resultados e discussões envol-
vendo aplicações para dados de imagens, uma vez que estes são os dados de interesse neste tra-
balho. Neste sentido, primeiramente a metodologia de pré-processamento proposta no Capítulo 
5 é avaliada quanto aos benefícios que esta pode gerar quando aplicada para pré-processar ima-
gens a serem submetidas à rede neural Fuzzy ART para tarefas de segmentação. Finalmente, 
unificando as duas principais contribuições originais desta tese, o método EICAMM é utilizado 
na segmentação de imagens originais e das mesmas imagens pré-processadas pela metodologia 
proposta neste trabalho. 
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8.2 Experimentos com Dados Simulados 

Nesta seção, são apresentados alguns resultados experimentais obtidos pelos métodos 
EICAMM, ICAMM e /c-médias para a classificação não supervisionada, de dados simulados, ou 
seja, gerados artificialmente. 

8.2.1 Descrição dos Dados Simulados 

0 ICAMM e, consequentemente o EICAMM, foram teoricamente formula,dos para realizar 
a classificação de dados com distribuições não gaussianas. Dessa forma, com o objetivo de 
realizar uma avaliação inicial do desempenho desses métodos, lotam gerados artificialmente 
alguns conjuntos formados por classes de dados com distribuições uniforme (sub-gaussiana) e 
laplaciana (super-gaussiana). 

Dessa forma, foram gerados, inicialmente 6 (seis) conjuntos de dados simulados com 
N — 2, N = 3cN = 5 dimensões c K = 2 classes laplacianas (super-ga.ussia.nas), como pode ser 
visto na Figura 8.1. para o caso bidimensional. Para testar o caso no qual K = 3, foi adicionada 
aos conjuntos de dados previamente gerados mais urna classe, desta vez com distribuição uni-
forme (sub-gaussiana), como pode ser visto na Figura 8.2 para o caso bidimensional. As setas 
apresentadas nas Figuras 8.1 e 8.2 representam os vetores-coluna das matrizes de bases Ak para 
cada classe. Nesses experimentos com dados simulados, foram gerados 1000 pontos de dados 
para cada classe, embora somente 100 tenham sido utilizados para gerar as Figuras 8.1 e 8.2. 

Uma vez que, neste caso dos dados simulados, os verdadeiros rótulos dos padrões no 
conjunto estão disponíveis, estes podem ser comparados com aqueles estimados pelos métodos, 
com o objetivo de realizar uma estimativa do erro de classificação cometido por cada modelo. 
Deve-se ressaltar, no entanto, que esse tipo de avaliação supervisionada foi leita apenas para 
se ter uma idéia inicial do desempenho do modelo EICAMM em comparação aos outros dois 
métodos, uma vez que o real interesse deste trabalho está relacionado ao caráter auto-organizável 
dos modelos aplicados. 

8.2.2 Resultados e Discussões 

O método de validação cruzada com 10 partições (10-fold) foi aplicado para estimar os 
erros verdadeiros obtidos pelos métodos EICAMM, ICAMM e fc-médias na classificação dos 
dados simulados para K = 2 e K = 3 classes, apresentados na Seção 8.2.1. Esses resultados 
podem ser vistos na Tabela 8.1. 

Em primeiro lugar, analisando o desempenho dos dois modelos de misturas ICA, pode-se 



115 Capítulo <S: Resultados Experimentais 

le_ 

o 
o 

^ ^ * * ^ it ir 
^ j . ^ ír ^ „ A*, ir * * 

X1 

Figura 8.1: Exemplo dc dados simulados com duas classes laplacianas. 
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Figura 8.2: Exemplo de dados simulados com duas classes laplacianas e uma classe uniforme. 
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Tabela 8.1: Resultados de olassifieaçao para chulos simulados. 

N ú m e r o N ú m e r o E I C A M M I C A M M fc-médias 

d e D i m e n s õ e s d e C l a s s e s E r r o E s t i m a d o ( % ) E r r o E s t i m a d o ( % ) E r r o E s t i m a d o ( % ) 

m é d i a ± d e s v i o - p a d r ã o m é d i a + d e s v i o - p a d r ã o m é d i a ± d e s v i o - p a d r ã o 

2 2 8.85 ± 2.64 48.20 ± 1.34 4.75 ±2.50 
2 3 15.52 ± 3.68 66.47 ± 1.84 28.10 ± 2.21 
3 2 7.92 ± 2.52 48.00 ± 1.00 5.75 ± 1.82 
3 3 20.40 ±6.56 65.80 ± 1.89 33.26 ±9.21 
5 2 8.75 ± 3.40 46.60 ± 2.12 2.55 ±1.21 
5 3 32.95 ± 3.07 65.99 i 1.01 49.80 ± 2.31 

notar que os resultados de classificação obtidos pelo EICAMM superaram, de forma significa-
tiva, aqueles obtidos pelo método ICAMM, que por sua vez mostrou-se ineficiente em todos os 
experimentos com dados simulados realiza,dos neste trabalho. Como observado no decorrer dos 
experimentos, essa ineficiência deve-se ao fato de que a tendência do método ICAMM é associar 
a uma só classe praticamente todos os dados do conjunto, mesmo que vários esquemas para 
definição de taxas de aprendizado tenham sido testados. 

Já em comparação ao A;-médias, o EICAMM obteve resultados superiores em todos os 
casos em que o número de classes é igual a 3. Entretanto, o seu desempenho foi inferior ao k-

médias nos experimentos envolvendo dados com duas classes. Isto mio significa necessariamente 
(a depender, por exemplo, da complexidade dos dados e da, aplicação) que o EICAMM não possa 
ser considerado um bom classificador, uma vez que o erro verdadeiro estimado fica abaixo dos 
10% nesses casos. Inclusive, considerando o desempenho do EICAMM isoladamente, para duas 
classes o erro foi menor do que para três classes, como pode ser visto na Tabela 8.1. Para duas 
classes existem bons classificadores descritos na literatura. O maior problema em termos de 
classificação ocorre para mais do que duas classes. Desta forma, nos experimentos de imagens 
deste trabalho buscou-se por resultados com número de classes maior do que 2. 

Para analisar visualmente corno o modelo EICAMM e o algoritmo A:-média,s podem se 
auto-organizar para detectar agrupamentos em um conjunto de dados, a seguir são considerados 
outros resultados envolvendo 2 classes de dados super-gaussianos geradas artificialmente. 

8.2.3 Análise Visual de Resultados 

O comportamento auto-organizávcl dos métodos EICAMM e Â-medias para dados super-
gaussianos simulados foi avaliado neste trabalho por meio da, análise visual envolvendo os rótulos 
verdadeiros dos dados de um conjunto e aqueles encontrados pelas duas abordagens. Para isso 
foi gerado um outro conjunto com duas classes laplacianas. A escolha desse tipo de distribuição 
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nesses experimentos deve-se ao fato de que essa distribuição é frequentemente adequada para 
descrever dados de imagens (ver Capítulos 4 e 5), que são os dados de maior interesse para o 
presente trabalho. 

Para proceder a esse experimento, foram gerados 1000 exemplos par a cada classe, tota-
lizando 2000 pontos de dados no conjunto. Os dados foram aleatoriamente divididos em um 
conjunto de treinamento, contendo 90% dos dados e outro de teste, composto pelos 10% dos 
dados restantes. Os dados desse conjunto de teste foram rotulados com as suas verdadeiras 
classes e podem ser vistos na Figura 8.3(a). Os dados rotulados com as classes encontradas 
pelo EICAMM e pelo fc-médias são apresentados nas Figuras 8.3(b) e 8.3(c), respectivamente. 
A inversão dos rótulos encontrados pelos dois métodos deve-se, nesse caso, à natureza auto-
organizável das duas técnicas, que não utilizam em seus algoritmos informações sobre as classes 
verdadeiras. 

Pode-se observar que os dois métodos conseguiram se auto-organizar para detectar cor-
retamente os rótulos da grande maioria dos pontos de dados. Entretanto, ambas as técnicas 
falharam na classificação de dados localizados em áreas de sobreposição e em coordenadas afas-
tadas dos pontos de maior concentração das classes. 

8.3 Experimentos com o Conjunto de Dados íris 

O objetivo dos experimentos descritos nesta seção é avaliar o desempenho do modelo 
EICAMM, em comparação com o modelo ICAMM e o algoritmo fc-médias, na classificação de 
conjuntos de dados para os quais não se conhece de antemão as distribuições de probabilidade 
das classes. Para isso, resolveu-se utilizar o já bem conhecido conjunto de dados íris, que será 
brevemente descrito a seguir. 

8.3.1 Descrição dos Dados 

O conjunto de dados íris (ver, por exemplo, (Duda & Hart 1973)) contém três classes que 

representam tipos de flores, com 50 exemplos em cada uma, e quatro atributos numéricos. Uma 

das classes é linearmente separável das outras duas, as quais não são linearmente separáveis 

entre si. Para maiores detalheis, esse conjunto de dados encontra-se disponível no repositório 

UCI (Blake & Merz 1998). 
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Dados rotulados com as classes verdadeiras 

( a ) 

Dados rotulados com as classes estimadas Dados rotulados com as classes estimadas 
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Figura 8.3: Análise visual de resultados dos métodos EICAMM e /c-médias. (a) Visualização de 
dados simulados com duas classes laplacianas. Neste caso, os dados estão rotulados com as suas 
verdadeiras classes; (b) Visualização de resultados obtidos pelo EICAMM. Neste caso, os dados 
estão rotulados com as classes estimadas pelo modelo; (c) Visualização de resultados obtidos 
pelo A:-médias. Neste caso, os dados estão rotulados com as classes estimadas pelo método. 

8.3.2 Resultados e Discussões 

O método de validação cruzada com 10 partições (10-fold) foi aplicado para estimar os 

erros verdadeiros obtidos pelos métodos EICAMM, ICAMM e fc-rnédias na classificação dos 
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dados Íris. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 8.2. 

Tabela 8.2: Resultados de classilicaçao para o conjunto de dados íris. 

E I C A M M 

E r r o E s t i m a d o ( % ) 

m é d i a i . d e s v i o - p a d r ã o 

I C A M M 

E r r o E s t i m a d o ( % ) 

m é d i a ± d e s v i o - p a d r ã o 

A - m é d i a s 

E r r o E s t i m a d o ( % ) 

m é d i a ± d e s v i o - p a d r ã o 
30.42 ± 3.58 61.99 ± 10.90 36.66 ± 7.97 

Pode-se notar que os modelos utilizados apresentaram desempenhos semelhantes aos ob-
servados na classificação dos dados simulados, para o caso de K - 3 classes. Novamente, os 
resultados obtidos pelo EICAMM superaram significativamente aqueles obtidos pelo ICAMM, 
sendo também superiores aos alcançados pelo algoritmo fc-médias. Entretanto, para os da-
dos simulados e conjunto íris. existem algumas limitações relativas ã aplicação do EICAMM. 
A primeira delas é que o método, embora apresente uma convergência mais rápida do que a 
apresentada pelo ICAMM (que não convergiu antes de 10000 iterações em nenhum caso), ne-
cessita ainda de um grande número de iterações, que para esses conjuntos de dados ficaram em 
torno de 2000 iterações, para. cada partição (fold) analisada. Além disso, a cada novo conjunto 
apresentado ao modelo a taxa de aprendizado deve ser ajustada empiricamente. Para esses 
experimentos, os valores para esses parâmetros variaram entre 0.00001 e 0.001. 

Em (Oliveira & Homero 2004a), uma comparação entre os resultados obtidos pelo EI-
CAMM e pelo ICAMM para. a classificaçao não supervisionada dos dados íris e de dados simu-
lados, semelhantes aos apresentados anteriormente neste capítulo, serviram como base para a 
validação do modelo EICAMM. proposto neste trabalho. 

8.4 Experimentos com Imagens 

Nesta seção, os experimentos com imagens realizados no presente trabalho são descritos 
e discutidos. Os principais resultados avaliados aqui dizem respeito à utilização da metodologia 
proposta para pré-processamento de imagens, descrita no Capítulo 5 e a aplicação de métodos 
auto-organizáveis, descritos nos Capítulos 3 e 7, para segmentação de algumas imagens de dife-
rentes domínios, descritas logo a seguir. 

8.4.1 Descrição dos Dados de Imagens 

Foram utilizadas nos experimentos desta seção quatro imagens de diferentes domínios, 
das quais alguns detalhes envolvendo suas descrições são apresentados na Tabela 8.3. 
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Tabela 8.3: Detalhes de descrição das imagens utilizadas nos experimentos. 

I m a g e m N ú m e r o 

cie L i n h a s 

N ú m e r o 

d e C o l u n a s 

Fonte 

11 256 512 http://www.eis.hut.f i /pro j ects/ica/data/image 
12 512 768 ftp: / / ipl .rpi.edu/pub/image/stil l /Kodakimages/ 
13 512 512 http://vision.ece.ucsb.edu/data_hiding/ETlena.html. 
14 512 640 Departamento de Fitossanidade - UNESP - Jaboticabal 

A imagem denotada aqui por II faz parte dc um conjunto de imagens de cena natural (ver 
Figura 8.4(a)); a imagem 12 faz parte de um conjunto de imagens demonstrativas do sistema 
PhotoCD da Kodak (ver Figura 8.4(b)); a imagem 13 6 uma imagem conhecida como Lena, 
amplamente utilizada na literatura de processamento de imagens, por ser de domínio público há 
vários anos (ver Figura 8.4(c)); e a imagem 14 foi cedida para os experimentos deste trabalho pelo 
Departamento de Fitossanidade - UNESP - Jaboticabal. Tal imagem foi obtida por microscopia 
realizada em plantas para detecção dc esporos, denominados de ascóporos. 

E importante observar que, apesar das imagens ferem sido processadas nos experimentos 
em seus tamanhos originais, aqui foi feita uma padronização das suas dimensões (número de 
linhas x número de colunas) para facilitar a visualização dos resultados e disposição das mesmas 
ao longo do texto. 

8.4.2 Aplicação da Metodologia de Pré-Processamcnto Proposta 

Os experimentos descritos nesta subseção dizem respeito à. aplicação da metodologia de 
pré-processamento de imagens, proposta no Capítulo 5, às imagens originais apresentadas na 
Figura 8.4. Nessa abordagem, o método SCS e o detector de bordas de Sobel são combinados 
para construir uma imagem que apresente características mais adequadas para um processo de 
segmentação. Primeiramente, o método SCS é aplicado com as finalidades de redução de ruídos 
e suavização da imagem original, tornando as áreas de maior interesse mais homogéneas. O 
resultado desse primeiro estágio é, então, combinado com a imagem resultante da aplicação do 
detector de bordas de Sobel à imagem original, com a finalidade de ressaltar bordas importantes. 

Os resultados desses experimentos para pré-processamento podem ser visualizados na 
Figura 8.5. Se comparadas com as imagens originais apresentadas na Figura 8.4, é possível 
notar que as imagens pré-processadas apresentam uma maior homogeneidade nas regiões que 
definem os mesmos objetos ou texturas, como é o caso, por exemplo, das folhagens na imagem II, 
portas e janelas na imagem 12, regiões de textura de pele na imagem 13 c estruturas microscópicas 
na imagem 14. Além disso, em todos os resultados, observa.-se a redução do brilho presente nas 

http://www.eis.hut.f
http://vision.ece.ucsb.edu/data_hiding/ETlena.html
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(a) 
(b) 

ic) (d) 

Figura 8.4: Imagens originais utilizadas nos experimentos, (a) Imagem II; (b) Imagem 12; (c) 
Imagem 13; (d) Imagem 14. 

imagens originais. A redução desse fator também é importante, uma vez que a presença de 
brilho excessivo cm uma imagem pode prejudicar o resultado de segmentação da mesma. 

Em todos esses experimentos, o nível (variância) do ruído estimado foi fixado em 0.1. 
Observou-se que o valor desse nível é diretamente proporcional ao fator de suavização aplicado 
à imagem original. Dessa forma, quanto maior o nível do ruído estimado (definido pelo usuário) 
maior será a suavização aplicada à imagem. 

E importante ressaltar que não foi considerado nos experimentos deste trabalho a adição 
proposital de ruídos nas imagens, nem a necessidade em se conhecer de antemão se uma de-
terminada imagem apresenta ou não ruído. Dessa forma, o termo ruído aqui é considerado 
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(a) U>) 

(c) (d) 

Figura 8.5: Imagens resultantes da aplicação do método de pré-proeessamento proposto, que 
combina o método SCS e o detector de arestas de Sobel 

como qualquer pequeno objeto ou variações irrelevantes que possam prejudicar o resultado de 
segmentação de uma imagem. 

O detector de arestas de Sobel também possui um papel importante na abordagem de pré-
processamento, uma vez que este é utilizado para auxiliar na recomposição das bordas borradas 
no processo de suavização, podendo restaurar, então, alguns limites entre os objetos de interesse 
em uma imagem. 

Como será visto a seguir, a aplicação dessa metodologia de pré-processauiento proposta 
dc fato acarretou em melhorias nos resultados de segmentação obtidos pelos modelos auto-
organizáveis apresentados neste trabalho. 
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8.4.3 Experimentos de Segmentaçao de Imagens 

Nesta subseção, os modelos auto-organizáveis Fuzzy ART. EICAMM e o algoritmo k-

rnédias são avaliados quanto aos seus desempenhos no processo de segmentação das imagens 
escolhidas para análise. 

Primeiramente, é necessário explicar como os dados de imagens foram formatados a fim 
de serem processados pelos métodos avaliados. Nessa etapa, procedeu-se da seguinte forma: 
para cada pixel da imagem foi construído um vetor de níveis de cinza, composto pelo valor 
desse pixel, como elemento central, e dos seus oito vizinhos mais próximos em uma vizinhança 
quadrada. Para ilustrar esse esquema, o padrão de entrada relativo ao pixel £5 apresentado 
11a Figura 8.0 c composto como o vetor de 9 dimensões (xi, £ 2 , ® 6 > ^ 7 » ® 8 > o n d e os 
valores de x assumem os valores dos níveis de cinza daqueles pixels. Para tornar esse esquema 
viável, os pixels das bordas das imagens foram descartados. 

x2 

* 6 

X1 xs Xg 

Figura 8.6: Esquema de formatação de padrões para dados de imagens. Para cada pixel da 
imagem é construído uni vetor de níveis de cinza, composto pelo valor desse pixel, como elemento 
central, e dos seus oito vizinhos mais próximos em uma vizinhança quadrada. 

Como resultado do processo de segmentação, o pixel central de cada padrão é rotulado 
com um nível de cinza que identifica a classe a que este foi associado. Por exemplo, os níveis 
de cinza 0 (preto) e 255 (branco) podem servir como rótulos cm um esquema de segmentação 
envolvendo duas classes. 

Experimentos com a Rede Neural Fuzzy ART 

O primeiro modelo auto-organizável a ser aplicado à segmentação de imagens neste tra-
balho foi a rede neural Fuzzy ART, apresentada no Capítulo 3. De fato, essa rede foi escolhida 
para testar o desempenho da metodologia de pré-processamento proposta. Essa escolha deveu-
sc ao fato de que este; modelo já havia sido implementado c analisado cm (Viccntini 2002) c 
(Vicentini, Oliveira. & Romero 2004), onde foi feita uma avaliação para encontrar qual seria, 
dentre os modelos ART2, ART2-A c Fuzzy ART, o mais adequado para ser combinado com 
a estrutura de dados métrica Shm-Tree (Traina Jr., J. M. Traina, Seeger & Faloutsos 2000). 
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O objetivo final desses trabalhos foi a obtenção de um modelo híbrido para indexação e recu-
peração de informações, capaz de responder a consultas por similaridade. Para essa aplicação, 
os modelos ART2 e ART2-A mostraram um desempenho superior em relação ao apresentado 
pela rede Fuzzy ART. 

No entanto, em experimentos preliminares com imagens realizados 110 presente trabalho, 
o modelo ART que apresentou resultados melhores foi o modelo Fuzzy ART. Esse modelo foi 
aplicado com sucesso, em combinação com o método Sparse Code Shrinkage, para segmentação 
de imagens obtidas por um robô móvel (Oliveira, Vicentin & Romero 2002). 

Considerando as imagens analisadas neste capítulo, os resultados de segmentação obtidos 
pela rede Fuzzy ART, para as versões originais e pré-processadas são os apresentados na Figuras 
8.7 e 8.8, respectivamente. Nesse caso, o número máximo de agrupamentos foi estipulado em 
K — 2. Além disso, os parâmetros da rede foram: o = 0.0008, Í3 — 0.01 e p = 0.80, lembrando 
que esse último parâmetro determina o grau de similaridade mínimo entre os padrões alocados 
em uni mesmo cluster. 

Comparando-se os resultados de segmentação obtidos pela rede Fuzzy ART para as ima-
gens originais e pré-processadas, pode-se notar que, de fato, a metodologia de pré-processamento 
proposta neste trabalho leva a uma melhoria nos resultados finais do processo. 

Entretanto, também foi observado que a segmentação realizada pela rede Fuzzy ART, 
neste caso, detectou, basicamente, apenas os contornos dos objetos presentes nas imagens, não 
sendo capaz de definir algumas regiões de interesse. Como um número de agrupamentos K — 2 
pode ser considerado pequeno para a detecção de estruturas básicas em imagens com relativa 
complexidade, como é o caso das imagens analisadas neste trabalho, outros experimentos foram 
realizados para um número máximo maior de clusters e valores menores para o parâmetro de 
vigilância p. Ainda assim o número de clusters detectados pelo modelo não passou dc 2 e 
resultados melhores do que os apresentados na Figura 8.8 não foram obtidos. 

Experimentos com o Modelo EICAMM 

Para avaliar a unificação das propostas originais deste trabalho, o método EICAMM foi 
aplicado para segmentação das imagens originais e pré-processadas, apresentadas nas Figuras 
8.4 e 8.5. Neste caso, considerou-se um número K — 3 de agrupamentos. Os resultados obtidos 
são apresentados na Figura 8.9, para as imagens originais e na Figura 8.10, para a imagens 
pré-processadas pela metodologia proposta. 

O primeiro ponto a ser ressaltado na análise desses experimentos é que o modelo EI-
CAMM, proposto neste trabalho, de fato é adequado para classificação de dados de imagem, 



125 Capítulo <S: Resultados Experimentais 

ÍUN) 

(M) (b) 

/ t i h 

(c) (d) 

Figura 8.7: Resultados de segmentação utilizando a rede neural Fuzzy ART aplicada às imagens 
originais, (a) resultado para imagem II; (b) resultado para imagem 12; (c) resultado para 
imagem 13; (d) resultado para imagem 14. 

tendo obtidos resultados significativamente melhores do que aqueles obtidos pela rede neural 
Fuzzy ART, como pode ser observado nas imagens das Figuras 8.8 e 8.10. Pode-se notar, que 
ao contrário do modelo neural, o EICAMM conseguiu detectar regiões homogéneas que repre-
sentam estruturas (objetos) importantes presentes nas imagens. Além disso, assim como nos 
experimentos com a rede Fuzzy ART, é possível observar como a utilização da metodologia de 
pré-processamento proposta levou a resultados de segmentação significativamente melhores do 
que aqueles obtidos quando a técnica é aplicada às imagens originais. 

Em outros experimentos, o número de classes estimadas foi elevado para K — 5. Es-
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(c) (d) 

Figura 8.8: Resultados de segmentação utilizando a rede neural Fuzzy ART aplicada às imagens 
pré-processadas. (a) resultado para imagem II; (b) resultado para imagem 12; (c) resultado para 
imagem 13; (d) resultado para imagem 14 

ses resultados são apresentados na Figura 8.11. Novamente, o EICAMM conseguiu realizar a 
segmentação das imagem pré-processadas, porém o aumento do número de classes não levou a 
resultados melhores do que no caso para K — 3, como pode ser observado comparando-se as 
imagens das Figuras 8.10 e 8.11. Ao contrário, para algumas imagens, como a imagem 13 e 
imagem 14, os resultados foram piores do que os obtidos para K = 3. 

Um outro aspecto importante observado nos experimentos envolvendo a aplicação do 
EICAMM em dados de imagens é que, ao contrário do que foi notado nos experimentos com 
dados simulados e o conjunto íris, o EICAMM apresentou uma convergência relativamente 
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(C) (d) 

Figura 8.9: Resultados de segmentação de imagens utilizando o modelo EICAMM aplicado às 
imagens originais. Todas imagens foram segmentadas pelo modelo EICAMM para k = 3 classes, 
(a) resultado para imagem II; (b) resultado para imagem 12; (c) resultado para imagem 13; (d) 
resultado para imagem 14. 

rápida, com um número de iterações abaixo de 100. Alem disso, a taxa de aprendizado foi 
fixada em 0.000001 para todos as imagens, sem necessidade de ajustes. Esses pontos positivos 
da aplicação do EICAMM a dados de imagens vêm comprovar que de fato o método é adequado 
para o processamento desse tipo de dado. 
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(c) (d) 

Figura 8.10: Resultados de segmentação de imagens utilizando o modelo EICAMM aplicado 
às imagens pré-processadas. Todas imagens foram pré-processadas pela metodologia proposta 
c segmentadas pelo modelo EICAMM para k = 3 classes, (a) resultado para imagem II; (b) 
resultado para imagem 12; (c) resultado para imagem 13; (d) resultado para imagem 14. 

Experimentos com o Método fc-médias 

Para efeitos comparativos, alguns resultados obtidos pelo método A:-médias para seg-
mentação das imagens consideradas neste trabalho são apresentados a seguir. 

Uma vez que a metodologia de pré-processamcnto foi validada nos experimentos com a 
rede Fuzzy ART e o modelo EICAMM, as imagens pré-processadas foram dadas como entrada 
para o algoritmo fc-médias em experimentos de segmentação para K = 3 classes. Esses resultados 
podem ser vistos na Figura 8.12. 
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(O) (d) 

Figura 8.11: Resultados de segmentação de imagens utilizando o modelo EICAMM aplicado 
às imagens pré-processadas. Todas imagens foram pré-processadas pela metodologia proposta 
e segmentadas pelo modelo EICAMM para k = 5 classes, (a) resultado para imagem II; (b) 
resultado para imagem 12; (c) resultado para imagem 13; (d) resultado para imagem 14. 

E possível notar, com exceção do resultado para a imagem 12, que o algoritmo fc-incdias 
não obteve resultados satisfatórios de segmentação, detectando algumas regiões nitidamente 
homogéneas como se fossem regiões distintas. Essa observação leva a crer que o método k-

rnédias não é tão adequado quanto o modelo EICAMM para classificação de dados de imagens. 
Isto pode ser observado comparando-se as imagens da Figura 8.10 com as da Figura 8.12. Esse 
fato, na verdade, pode estar associado a uma limitação do /c-médias em relação a modelos 
baseados em ICA, que são capazes de detectar estruturas estatísticas importantes em dados de 
imagens. 
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( < 0 

Figura 8.12: Resultados de segmentação de imagens utilizando o algoritmo fc-niédias aplicado 
às imagens pré-processadas. Todas imagens foram pré-processadas pela metodologia proposta 
e segmentadas pelo algoritmo fc-médias para k = 3 classes, (a) resultado para imagem II; (b) 
resultado para imagem 12; (c) resultado para imagem 13; (d) resultado para imagem 14. 

8.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados e discutidos os resultados experimentais envolvendo 
os modelos auto-organizáveis considerados neste trabalho e a metodologia proposta para seg-
mentação de imagens. 

Primeiramente, para avaliar o desempenho do modelo EICAMM. proposto neste trabalho, 
foram realizadas análises comparativas com o método ICAMM c o algoritmo /c-médias, para 
conjuntos de dados simulados e o conjunto íris. Dessas análises, observou-se que o EICAMM 
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obteve resultados melhores que o A:-niédias, para todos os experimentos com mais de duas classes 
e o modelo ICAMM apresentou uma convergência muito lenta, com resultados de classificação 
insatisfatórios. 

Nos experimentos para segmentação de imagens, a eficiência da metodologia de pre-
processamento proposta foi avaliada em resultados obtidos pela rede neural Fuzzy ART e o 
modelo EICAMM, tendo levado a resultados melhores do que os resultados obtidos com as 
imagens originais, em todos os casos. 

Os melhores resultados dc segmentação obtidos neste trabalho referem-se à utilização do 
modelo EICAMM, aplicado às imagens pré-processadas pela metodologia proposta, o que vem 
a demonstrar a eficiência da unificação das duas principais contribuições originais desta tese. 
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Capítulo 9 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

9.1 Principais Considerações 

A segmentação automática de imagens ainda é considerada, em muitas aplicações, uma 
tarefa difícil, embora vários métodos para esse propósito tenham sido desenvolvidos. Dentre as 
várias abordagens consideradas para a segmentação de imagens, aquelas que utilizam técnicas 
inteligentes possuem algumas vantagens em relação aos métodos clássicos, sendo capazes de 
tratar as incertezas inerentes às informações contidas em imagens, ou de aprender a partir dos 
dados existentes e da combinação destes com algum conhecimento a priori. Alguns métodos 
inteligentes apresentam, além destas características, a capacidade de auto-organização, ou seja, 
são modelos capazes de aprender sem que haja um controle externo exercido pelo ambiente. 

Modelos de redes neurais artificiais possuem propriedades que os tornam adequados para a 
aplicação em processamento de imagens. Dentre estas, destacam-se o processamento adaptativo 
e a capacidade de auto-organização e generalização. No Capítulo 3, foram apresentadas as 
técnicas de análise multivariada PCA e técnicas de agrupamento, juntamente com modelos de 
redes neurais auto-organizáveis que implementam essas técnicas. A rede neural PCA Adaptativa 
foi utilizada em experimentos preliminares no presente trabalho para compressão de imagens 
médicas, tendo obtido êxito em aproximar os resultados obtidos pela técnica clássica e superar 
aqueles obtidos pela técnica JPEG. O modelo neural Fuzzy ART implementa uma técnica de 
análise de agrupamento baseada na teoria de conjuntos nebulosos, tendo sido utilizado nos 
experimentos de segmentação de imagens deste trabalho. 

Um dos problemas abordados nesta tese refere-se à sensibilidade que a rede Fuzzy ART 
apresenta no processamento de dados com ruídos. Portanto, quando este modelo é aplicado 
a tarefas de segmentação, é interessante considerar métodos de pré-processamento que pos-
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sam, dentre outras funcionalidades, reduzir os ruídos presentes nas imagens a serem proces-
sadas pelo modelo. Com esse objetivo, foi proposta, no Capítulo 5, uma metodologia para 
pré-processamento de imagens, que combina o método Sparse Code Shrinkage para redução de 
ruídos c suavização da imagem c o detector de bordas de Sobel, que tem a função de restaurar 
as bordas que foram borradas pelo processo de suavização. Nos experimentos apresentados na 
Seção 8.4.3 pode-se observar que, de fato, a metodologia dc pré-processamento proposta levou 
a uma melhoria nos resultados de segmentação obtidos pela rede Fuzzy ART. 

O outro modelo auto-organizável considerado neste trabalho foi o modelo ICAMM, origi-
nalmente proposto para a classificação não supervisionada de um conjunto de dados, nos quais a 
modelagem das classes baseia-se no método ICA, considerado como uma generalização da técnica 
PCA. Para que este modelo pudesse ser compreendido em detalhes, definições e fundamentos do 
método ICA, juntamente com as principais abordagens ICA desenvolvidas, foram apresentados 
no Capítulo 4. Este capítulo também é importante para o entendimento do método Sparse Code 

Shrinkage, uma vez que este também relaciona-se com a técnica ICA. 

Apesar de algumas características promissoras do ICAMM terem sido reportadas no seu 
trabalho original, no presente trabalho, apesar das inúmeras tentativas, não foi obtido sucesso na 
reprodução dos resultados experimentais obtidos pelos seus autores. Como pode ser observado 
nos experimentos com dados simulados e com o conjunto de dados de flores íris, apresentados nas 
Seções 8.2 e 8.3. o ICAMM apresentou uma convergência muito lenta e resultados de classificação 
insatisfatórios. 

Com o objetivo de melhorar o desempenho do ICAMM, no presente trabalho foi pro-
posto o modelo EICAMM, derivado a partir de algumas modificações realizadas no ICAMM, 
considerando-se aspectos de modelagem e implementação. Uma das contribuições mais impor-
tantes é a incorporação do método de otimização de Levenberg-Marquardt ao algoritmo dc 
aprendizagem, para garantir e melhorar a convergência do modelo. 

Para avaliar o desempenho do EICAMM, este foi aplicado a tarefas de classificação não 
supervisionada dc dados simulados com distribuições não gaussianas para diferentes dimensões 
e número de classes, assim como na classificação do bem conhecido conjunto de dados íris. 
Objetivando ainda uma discussão mais abrangente, os resultados obtidos pelo método proposto 
foram comparados com outros obtidos pelo método ICAMM na sua forma original e pelo método 
fc-médias, para a classificação dos mesmos conjuntos de dados. Essas análises comparativas 
iniciais, apresentadas nas Seções 8.2 e 8.3, mostraram que o método EICAMM supera o Avmédias 
nos experimentos com mais de duas classes para dados simulados. Assim, o método pode ser 
considerado um bom classificador, o que pode ser comprovado pela análise visual dos resultados, 
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em que se avaliou o comportamento auto-organizável do método EICAMM, comparado ao do 
A>médias. 

Finalmente, unificando as duas principais contribuições originais desta tese, na Seção 
8.4.3, o método EICAMM é utilizado na segmentação de imagens originais e das mesmas ima-
gens pré-processadas pela metodologia proposta neste trabalho. Um dos pontos ressaltados na 
análise desses experimentos é que o modelo EICAMM de fato é adequado para classificação de 
dados de imagem, tendo obtidos resultados significativamente melhores do que aqueles obtidos 
pela rede neural Fuzzy ART. Pode-se notar que, ao contrário do modelo neural, o EICAMM con-
seguiu detectar regiões homogéneas que representam estruturas (objetos) importantes presentes 
nas imagens. Além disso, assim como nos experimentos com a rede Fuzzy ART, foi possível 
observar como a utilização da metodologia de pré-processamento proposta levou a resultados de 
segmentação significativamente melhores do que aqueles obtidos quando a técnica é aplicada às 
imagens originais. 

9.2 Principais Contribuições 

Os resultados desta tese representam contribuições em duas linhas de pesquisa: modelos 
auto-organizáveis e técnicas de segmentação de imagens. As principais contribuições são: 

• A demonstração de que o método Sparse Code Shrinkage, proposto originalmente para 
redução de ruídos, também pode ser utilizado como um filtro de suavização de imagens, 
fazendo com que as regiões de interesse fiquem mais homogéneas. 

• O desenvolvimento de uma metodologia para pré-processamento de imagens, que combina 
o método Sparse Code Shrinkage, para redução de ruídos e suavização da imagem, e o 
detector de bordas de Sobel, que tem a função de restaurar as bordas que foram borradas 
pelo processo de suavização. 

• A demonstração de que os resultados apresentados em (Lee, Lewicki & Sejnowski 2000), 
trabalho que introduziu o ICAMM, não podem ser reproduzidos utilizando o algoritmo de 
aprendizado original. 

• O desenvolvimento de um modelo auto-organizável para classificação não supervisionada 
c segmentação dc imagens, que, por ser baseado na técnica ICA, é capaz dc detectar 
estruturas estatísticas importantes em dados de imagens. 
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• O desenvolvimento de um sistema que unifica as propostas de metodologia para pré-
processamento de imagens e o modelo auto-organizável proposto para segmentação. 

Os resultados obtidos nesta tese geraram publicações em relatório técnico (Oliveira k 

Romero 2004c), artigos cm congresso nacional (Oliveira, Romero, Mazucheli k Nonato 2000), 
internacional (Oliveira, Vicentin k Romero 2002) (Oliveira k Romero 2004a), (Oliveira k Ro-
mero 2004b) e um artigo submetido à revista internacional (Vicentini, Oliveira k Romero 2004). 

9.3 Propostas de Trabalho Futuros 

Uma vez que o modelo ICAMM, na sua forma original, é baseado em uma abordagem 
neural, uma extensão natural do modelo EICAMM é a construção de uma rede neural que 
incorpore esse método. Nessa proposta, a rede neural a ser construída receberia, como entrada, 
os dados a serem classificados, retornando, como saída, valores que indiquem a classe a que cada 
padrão foi associado, de acordo com as probabilidades condicionais calculadas pelo método. 
As regras para atualização dos pesos da rede seriam portanto baseadas de alguma forma no 
algoritmo de aprendizado derivado para o EICAMM. 

Outras funções de at.ivação não lineares também podem ser avaliadas para serem in-
corporadas ao método EICAMM. no lugar da função tangente hiperbólica, considerada neste 
trabalho. 

Na tentativa de acelerar ainda mais a convergência do modelo EICAMM, o método Fas-
tICA, que apresenta a propriedade de rápida convergência, pode ser utilizado para a estimação 
das matrizes de base do modelo, ao invés da abordagem infomax. 

Para uma avaliação mais profunda do método EICAMM na classificação não supervi-
sionada de dados simulados e outros conjuntos numéricos, variando o número de classes e as 
dimensões dos dados, propõe-se a utilização de técnicas de validação de agrupamentos (Jain k 

Dubes 1988). A justificativa para essa proposta é que estas técnicas devem ser mais adequadas 
para avaliar o desempenho de modelos auto-organizáveis do que o método de validação cru-
zada, que requer um monitoi amento dos rótulos ao longo do processo de classificação, além do 
conhecimento prévio do número de classes e dos rótulos verdadeiros dos dados. 

Outra idéia interessante é avaliar a utilização de outros tipos de funções objetivo a serem 
otimizadas na derivação do método EICAMM. Algumas sugestões podem estar relacionadas a 
funções baseadas na teoria de conjuntos nebulosos ou na estatística bayesiana. 



Apêndice A 

Derivação das Regras de 
Aprendizado ICA 

A . l Para uma Rede Neural com uma Entrada e uma Saída 

A. 1.1 Função de Transferência Logística 

A função de transferência logística é dada pela seguinte equação não linear: 

y = , u = wx + WQ. (A.l) 1 + e~u 

A derivada parcial dc y em relação à u é calculada da seguinte forma: 

, = dy 
du 

1 
(1 + e - " ) 2 

1 1 -
(l + e-u)V (1 + e~u) 

(1 + e~u) \1 + e~u 

= y(i-y)- (A.2) 

Para a derivação da regra de aprendizado para w, a seguinte equação diferencial deve ser 

resolvida: 

Ô H 9 M A w (x — = — I ln 
ow OVJ 

dy 
dx dx J dw \ dx )' 

(A.3) 

sendo que, neste caso, y é a função logística, apresentada na Equação (A.l). 

Tem-se que: 

137 
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dy 
Õ.r 

dy du 
c)u dx 

= y{l - y)w = wy{ 1 - y), (AA) 

Õy 
da• 

dy du 
du dw 

— = 3/(1 — y)x = yx{ 1 - y), (A.5) 

. , (-dy 

'wy{ 1 - y)(l - y) - yu>y(l - y) (usando(A.4)) 

u:y(l - y)(l - y - y) = 

u , ' y ( l - y ) ( l - 2 y ) . (A-6) 

Logo: 

0vr 
0_ /dy 

dx \ dw 
0 

Th-
yx(1 - y) (usa.ndo(A5)) = 

9 

y(l - y) + xwy( 1 - y)(l - 2y) (usando(A6)) 

y(l - y ) ( l +u>r(l - 2 y ) ) . (A.7) 

Dividindo a Equação (A.7) pela Equação (A.4), obtém-se: 

Aw = — + x(l - 2y) w 
(A.8) 

Para a derivação da regra de aprendizado para u>o, a seguinte equação diferencial deve 

ser resolvida: 

d H d n Au'o oc - — = - — | ln dy 
dx dx) dwo \dx J' dwu dw{) 

sendo que, neste caso, y é a função logística, apresentada na Equação (A.l). 
Tem-se que: 

(A.9) 

dy dy du 
dwo du dwQ y(i - y)- (A.10) 
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Dessa forma. 

d / çhL 
dwfí \ ÕJ 

d f dy 
dx \dwQ 
d 

d x \ 3/(1 " V) ) (usando(AlO)) 

dyii-y) + y ( - d y dx \ dx 
= wy(l-y)(l-2y). (A.ll) 

Dividindo a Equação (A.ll) pela Equação (A.4), obtém-se: 

AWQ = 1 - 2 y. (A.12) 

A.2 Função de Transferência Tangente Hiperbólica 

A função de transferencia tangente hiperbólica é dada pela seguinte equação não linear: 

y — tanli(u), u = wx + wo (A.13) 

A derivada parcial de y em relação à u é calculada da seguinte forma: 

y' = ^ = sech2(u) = 1 - tanh2(u), = 1 - y2. (A.14) 
du 

Para a derivação da regra de aprendizado para w, a seguinte equação diferencial deve ser 
resolvida: 

d H d , , A ic cx —— = —— ( ln 
div ow 

g y \ i 
(ôx) (A 5) dx 

sendo que, neste caso, y é a função tangente hiperbólica, apresentada na Equação (A. 13). 

Tem-se que: 

dy dy du M 2\ 
. _ (1 -y2)w (usando(J4.14)) (A.16) dx du dx 

dy dy du 2\ c* 
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d_ fdy 
dv! I dx 

JL (<k 
dx 1 dw 

(Usando(A17)) = 

— [ (1 - y1) j (usando a regra do produto para derivada) 
dx v / 

= (1 — y~) + x( — 2y) 
dy 
dx 

= (1 - y1) - 2x.y(l - y2)w = 

= (l-y-){\-2xyw). (A.18) 

Dividindo a Equação (A.18) pela Equação (A. 16), obtém-se: 

Aw = 2 xy. 
w 

(A.19) 

Para a derivação da regra de aprendizado para WQ, a seguinte equação diferencial deve 

ser resolvida: 

d H 8 ii A?(.»o oc - — = - — I ln dwo awo 
dy 
dx 

dy\- J_(9y 
dx ) duíQ \ dx 

(A.20) 

sendo que, neste caso, y é a função tangente hiperbólica, apresentada na Equação (A. 13). 

Tem-se que: 

dy dy du 
dw o du divo = (i-y2)- (A.21) 

Dessa forma. 

dy\ d f dy 
dwo \dx) dx \dxvQ 

d_ 
dx 

= -2ydi = 

(usando(A21)) = 

= —2y(l — y2)w. (A.22) 

Dividindo a Equação (A.22) pela Equação (A.16), obtém-se: 
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Aw0 = -2 y. (A.23) 

A.3 Para uma Rede Neural com N Entradas e N Saídas 

Como W é uma matriz quadrada e g é uma função inversível, a fdp multivariada de y 
pode ser escrita como (Papoulis 1991): 

py(y) = (A.24) 

onde |J| é o valor absoluto da matriz Jacobiana de derivadas parciais (ver Equação (2.7)). Esse 
valor pode ser simplificado pelo produto entre o determinante da matriz de pesos e as derivadas. 
y\. das saídas, y, em relação às entradas da rede: 

N 
J = (detW)J]y í . (A.25) 

i=l 

Por exemplo, no caso da função sigrnóide logística: 

* = T T ^ ' (A'2G) 

Ui = í/i(l - Vi). (A.27) 

A função a ser maximizada, no caso da abordagem infomax, refere-se à entropia conjunta 
da saída, dada por: 

H( y ) = -E[lUpy(y)} = 

= £[ln |J|] - £[lnpx(x)] (usando a relação em (>1.24)) (A.28) 

Aqui, os pesos devem ser ajustados para maximizar H(y). Nesse caso, as mudanças aplicadas 
aos pesos em W só irão afetar o termo JE7[ln |JJ] na Equação (A.28). Portanto, substituindo a 
Equação (A.25) na Equação (A.28), resulta em: 

A W a H = I n | J | = ã W l n 1 d e t w | + ô W l n I I 1̂ 1- ( A - 2 9 ) 
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Uma vez que det W = Wjj cof ir,;. para qualquer linha i, tem-se, para um único peso Wif 

9 ln|detW| = ^ . (A.30) dw,.j det W 

Para a derivada cm relação à matriz completa W , utiliza-se a definição de uma matriz inversa 
e o fato que a matriz adjunta, adj W , é a transposta da matriz de cofatores. Isso resulta em: 

4 - l n | d e t W | = M ^ = [ W ^ ] - 1 . (A.31) 
dW 1 1 det W L J 

Para o segundo termo na Equação (A.29), nota-se que o produto, ln \y[\, divide-se em uma 
somatória de termos logarítmicos, sendo que somente um desses termos depende de um particular 
Wjj . O cálculo da derivada correspondente a esse termo depende da função não linear utilizada 
para a transferência de informação e procede de maneira análoga ao caso de uma rede neural 
com uma unidade. 
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