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RESUMO 

ORLANDI, V. de F. (1997). Redes neurais artificiais: uma contribuição ao 
processo de decisões financeiras e uma aplicação na previsão de insolvência das 
organizações. São Carlos, 1997. 119p. Dissertação (Mestrado) -Escola de 
Engenharia de São Carlos, Urúversidade de São Paulo. 

O presente trabalho aborda os principais conceitos relacionados com as redes 

neurais artificiais, que são modelos baseados no comportamento do cérebro. As 

redes neurais artificiais assemelham-se ao cérebro quanto à obtenção do 

conhecimento através de um processo de aprendizado, e quanto ao uso da força de 

conexão interneurôrúo para armazenar o conhecimento, conhecida como peso 

sináptico. Existem vários modelos de redes neurais artificiais; os principais 

modelos são abordados neste trabalho. Estes modelos diferem-se quanto à 

arquitetura e processo de aprendizado. A escolha do processo de aprendizado é 

influenciada pela tarefa a ser realizada pela rede neural. Cada modelo de rede 

neural artificial é mais adequado para resolver wn determinado tipo de problema. 

Sugerem-se alguns problemas na área de admirústração financeira para serem 

resolvidos pelo uso desta tecnologia, com a especificação de um determinado 

modelo, e ainda se propõe uma contribuição para um assunto específico na área de 

admirústração financeira: o processo de previsão de insolvência das organizações. 

PALAVRAS CHAVES: processo de aprendizado, pesos sinápticos, 

conhecimento, rede neural artificial, administração financeira. 
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ABSTRACT 

ORLANDI, V. de F. (1997). Artificial neural networks: a contribution to the 
process o f financia/ decisions and an application in forecasting of the insolvency 
of organizations. São Carlos, 1997. 119p. Dissertação (Mestrado) -Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The present work addresses the main concepts related to artificial neural 

networks, which are models based on brain behavior. Artificial neural networks 

resemble the brain regarding acquisition o f knowledge through a learning process, 

and regarding the use o f intemeuron connection strength to storing the knowledge, 

known as synaptic weight. There are various artificial neural network models, the 

main models are addressed in this work. These models differ regarding the 

architecture and learning process. The choice of learning process is influenced by 

task to be carried out by the neural network. Each artificial neural network model 

is suitable for solving a determined type o f problem. Some problems in the area o f 

financiai administration are suggested for resolution by the use o f this technology, 

specifying a determinated model, and yet intend a contribution to a specific subject 

in the area o f financiai administration: the process o f forecasting o f insolvency o f 

organizations. 

KEYWORDS: learning process, synaptic weights, knowledge, artificial neural 

network, financiai administration. 
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L INTRODUÇÃO 

O sistema nervoso é um conjunto de células extremamente complexo que tem 

um papel essencial na determinação do funcionamento e comportamento dos seres 

vivos. 

O sistema nervoso subdivide-se em: sistema nervoso periférico e sistema 

ne~voso central. Este é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo 

compreende as regiões do cérebro, cerebelo, ponte e do bulbo. 

Os cientistas conseguiram elaborar um mapa do cérebro localizando diversas 

regiões responsáveis por diferentes funções, embora pouco conhecimento se tem a 

respeito dos mecanismos que regem o pensamento e a memória. 

O cérebro humano possui cerca de lO bilhões de neurônios, que são as células 

mais diferenciadas do organismo e possuem um corpo celular ou soma, um axônio e 

muitos dendritos. 

O neurônio biológico, basicamente, recebe os impulsos através dos dendritos. 

O disparo do axônio depende da soma dos impulsos recebidos. 

Um neurônio é capaz de criar até I 0.000 sinapses ou conexões com neurônios 

adjacentes. 

As redes neurais artificiais são tentativas de reproduzir sistemas de 

aprendizado biologicamente realfsticos. 

As principais características das redes neurais artificiais são: adaptatividade, 

degradação suave, generalização, informação contextual, tolerância a falhas, resposta 

evidente, analogia neurobiológica, uniformidade de análises e projeto, não- linearidade 

e capacidade de mapeamento "entrada-saída". 

A principal importância da rede neural artificial está associada à capacidade de 

aprender. O conhecimento é adquirido pela rede através de um processo de 
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aprendizado e a força de conexão interneurônio, conhecida como peso sináptico, é 

usada para armazenar o conhecimento. 

O procedimento usado para realizar o processo de aprendizado é chamado de 

algoritmo de aprendizado, cuja função é modificar os pesos sinápticos de uma 

maneira ordenada para atingir um objetivo desejado. Os principais algoritmos de 

aprendizado são: aprendizado hebbiano, aprendizado por correção de erro, 

aprendizado competitivo e aprendizado de Boltzmann. 

A rede neural artificial possui neurônios artificiais, que foram projetados 

mantendo bastante similaridade com o neurônio biológico. 

O neurônio artificial recebe as entradas, que podem ser comparadas com os 

impulsos nos neurônios biológicos, multiplica-as pelos pesos e realiza uma soma que é 

o sinal de excitação do neurônio. A função do neurônio é comparar essa soma 

(entrada ponderada) com um limiar para produzir uma saída. 

Existem vários modelos de redes neurais artificiais que se diferem quanto às 

camadas, à arquitetura e ao aprendizado. 

A escolha do procedimento de aprendizado é influenciada pela tarefa a ser 

realizada pela rede neural. 

O ciclo de vida de uma rede neural artificial é composto pelas seguintes fases: 

definição, treinamento, utilização e manutenção. 

Para desenvolver uma rede neural artificial pode-se utilizar um simulador 

chamado SNNS v 4.1. 

O capítulo 2 (REDES NEURAIS ARTIFICIAIS) apresenta urna visão sobre 

as principais características do cérebro, que serviram como fonte de inspiração para o 

projeto de redes neurais artificiais, uma abordagem detalhada sobre os principais 

conceitos envolvidos com o uso desta tecnologia, e as principais tarefas a serem 

realizadas pelas redes neurais artificiais com o objetivo de sugerir problemas na área 

de administração financeira possíveis de serem resolvidos pelas mesmas, indicando o 

modelo que mais se adapta ao problema desejado. 

O capítulo 3 (SIMULADOR SNNS) apresenta urna descrição de um 

simulador de redes neurais artificiais que pode ser utilizado para criar um ambiente 

eficiente e flexível para a aplicação desta técnica. 
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O capítulo 4 (APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO 

PROCESSO DE PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES) 

apresenta uma aplicação prática, que utiliza uma rede feedfonvard do simulador 

SNNS 4.1 para aprender a classificar as organizações em três classes distintas: 

solventes, pré-insolventes e insolventes. Este assunto abordado é de extrema 

importância na área de administração financeira, sendo essa aplicação útil para uma 

tomada de decisão. 

O capítulo 5 (CONCLUSÃO) apresenta uma conclusão sobre a parte prática 

apresentada no capítulo 4 e também sugere alguns problemas na área de 

administração financeira que podem ser resolvidos através do uso de redes neurais 

artificiais, com a indicação do modelo mais adequado para os problemas sugeridos. 
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2. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

O cérebro humano possui muitas particularidades desejáveis em sistemas 

inteligentes; por isso, as redes neurais artificiais foram projetadas baseadas no 

comportamento do cérebro. 

A principal propriedade de uma rede neural artificial é a capacidade de 

aprender e para isso é necessário um algoritmo de aprendizado. 

Vários modelos de redes neurais artificiais foram projetados e se diferem 

quanto às camadas, à arquitetura e ao processo de aprendizado. Cada modelo melhor 

se adapta à resolução de um determinado tipo de problema. 

As redes neurais estão propondo soluções interessantes para problemas em 

várias áreas. 

Este capítulo aborda as principais características do cérebro que serviram 

como fonte de inspiração para o projeto das redes neurais artificiais, os principais 

conceitos relacionados com as mesmas, as principais tarefas de aprendizado e os 

principais modelos de redes neurais artificiais, visando uma melhor compreensão do 

assunto a fim de que se possam sugerir problemas para serem resolvidos através desta 

tecnologia. 

2.1 O sistema nervoso 

O sistema nervoso é um conjunto de células extremamente complexo, que tem 

um papel essencial na determinação do funcionamento e comportamento dos seres 

ViVOS. 

Conforme AMABIS & MARTHO (1994), o sistema nervoso é responsável 

pelo ajustamento do organismo animal ao seu ambiente, e sua principal função é 
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perceber e identificar as condições ambientais e as condições reinantes dentro do 

próprio corpo para elaborar respostas que adaptem o animal a essas condições. 

Segundo PAULINO (1996), anatomicamente o sistema nervoso subdivide-se 

em: 

• Sistema nervoso periférico (SNP): é formado por uma rede de nervos que se 

espalliam ao longo de todo o organismo. Os nervos do SNP podem ser cranianos ou 

raquidianos. Os nervos cranianos partem do encéfalo e os raquidianos partem da 

medula espinhal. Os nervos estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os 

órgãos sensoriais (receptores) e os órgãos efetuadores (músculos ou glândulas). 

• Sistema nervoso central (SNC): é constituído pelo encéfalo e pela medula 

espinhal. O encéfalo é a massa nervosa situada na caixa craniana e compreende as 

regiões do cérebro, cerebelo, ponte e do bulbo. A medula espinhal é um filamento 

nervoso que percorre o interior do canal raquiano da coluna vertebral. 

ARBffi (1987) relatou a existência de três estágios no sistema nervoso, que 

podem ser representados pela figura abaixo: 

Estímulos ~ .... I __ R_e_c_ep:...t_o_re_s _ _. 

t t 

Cérebro 

t t 
Efetuadores ~ Respostas 

ARBIB(l987), p. l6. 

FIGURA 1- Estágios do sistema nervoso 

2.1.1 O cérebro 

Quando bebê, o ser humano possui uma proporção alta entre a massa cerebral 

e a massa corporal (cerca de 12%); e seu cérebro, nos três primeiros anos de vida, o 
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período de mais rápido aprendizado, continua crescendo rapidamente; aos seis anos 

de idade, o cérebro hwnano já constitui perto de 90% da massa cerebral de qua,ndo 

adulto. 

O cérebro de um adulto é movido basicamente pela glicose e consome, em 

média, de 20% a 25% da energia corporal. A massa cerebral média do homem 

contemporâneo gira em torno de 1300 gramas ou pouco menos de um litro e meio. A 

superficie global do cérebro adulto gira em tomo de 190Q cm2
• 

O cérebro humano é muito pouco entendido, apesar de ser objeto de pesquisa 

de vários cientistas que verificaram a sua organização em várias regiões, cada uma 

responsável por diferentes funções. Tem-se um conhecimento limitado a respeito dos 

mecanismos que regem o pensamento e a memória. 

A maior parte do cérebro é o hemisfério cerebral e ocupa a maior parte do 

interior do crânio. O hemisfério cerebral é uma estrutura de camadas, das quais a mais 

complexa é o córtex cerebral onde as células dos nervos são densamente arranjadas 

para permitirem intensas interconectividades. 

Segundo PAULINO (1996), o córtex cerebral apresenta uma série de 

circunvoluções que aumentam consideravelmente a superficie do cérebro, 

possibilitando uma maior concentração de neurônios. Este fato contribui 

sigrúficativamente para a eficiência do cérebro na execução de suas diversas funções. 

As circunvoluções permitem, também, o ajustamento da massa nervosa a um volume 

relativamente pequeno como o da caixa craniana. 

O córtex tem sido assunto de pesquisas há vários anos. Através de estudos, 

descobriu-se que existem várias funções nas suas diferentes áreas, tais como: controle 

de movimento, da audição e da visão. 

MCLEAN1 apud TAFNER et ai. (1996) estudou minuciosamente o 

desenvolvimento evolutivo do cérebro, obtendo, para a época, resultados 

interessantes e definiu a localização da medula espinhal, do bulbo, da ponte e do 

mesencéfalo na parte mais arcaica do cérebro. Esta combinação é chamada de chassi 

neural. Ela contém o mecanismo neural básico para a reprodução e a 

autopreservação, abrangendo a regulação cardíaca, a circulação sanguínea, o ciclo 

1 MCLEAN, P. (1954). Recent developments in psychosomatic medicine. Londres, Pilman Medica/ 
Publicalions apud TAFNER et ai. (1996). Redes neurais artificiais-introdução e princípios de 
neurocomputação. Blumenau, Eko/ Furb. p. 37- 38. 
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circardiano e a respiração. Esse mecanismo é, em parte, respondável pela homeostase. 

Existem três espécies de regentes do chassi neural: 

• o "complexo r" ou "complexo reptiliano", o mais antigo, circunda o mesencéfalo e 

é compartilhado com outros manúferos e répteis. Esse sistema desempenha um papel 

importante no comportamento agressivo, na demarcação territorial, no ritual e no 

estabelecimento da hierarquia social. 

• o sistema limbico que cobre o "complexo r" e é compartilhado apenas com os 

manúferos, ou seja, não se encontra em répteis. Esse sistema é responsável pela 

geração de emoções fortes ou particularmente vividas. Um mau funcionamento desse 

sistema pode causar medo, ira, ou acessos de sentimentalismo sem razão aparente. 

• o terceiro e o mais novo sistema, com apenas 150 milhões de anos, é chamado de 

neocórtex, e envolve o restante do cérebro. O neocórtex dos seres humanos é 

semelhante ao de outros manúferos. Quanto mais desenvolvido, mais desenvolvido é 

o manúfero. Esse sistema parece estar relacionado com funções cognitivas e é 

composto, em termos, de quatro regiões principais, ou lobos (saber): frontal, parietal, 

temporal e occipital. 

Conforme HERTZ et ai. (1991), o cérebro humano possui muitas 

características desejáveis em sistemas inteligentes: 

• é robusto e tolerante a falhas: se algumas de suas células nervosas morrem, isso 

não afeta sua performance significantemente; 

• é flexível e é facilmente ajustado pelo aprendizado para um outro ambiente - não 

tem que ser programado em Pascal, Fortran ou em Linguagem C; 

• pode lidar com informação indistinta, probabilística, com ruído ou inconsistente; 

• é altamente paralelo; 

• é pequeno, compacto e dissipa muito pouca energia. 

RICH & KNIGHT (1993) observaram que o cérebro humano é superior ao 

computador em várias tarefas. Em relação ao processamento de informação visual, 



8 

um bebê de apenas um ano de idade é muito melhor e mais rápido no reconhecimento 

de objetos e faces do que wn computador superavançado. No entanto, o computador 

supera a capacidade do cérebro em relação à computação numérica e a manipulação 

de súnbolos. 

2.1.2 Os neurônios biológicos 

Durante a fase embrionária, acontecem as divisões de células nervosas 

necessárias à vida humana e nenhuma outra célula se procriará após o nascimento do 

bebê, permanecendo em número igual para o resto de sua vida e sofrendo apenas 

alterações de volume e prolongamento de conexões com outras células. 

Alguns pesquisadores contemporâneos têm defendido que os neurônios 

podem ser reproduzidos. 

O cérebro humano possui cerca de 1 O bilhões de neurônios. 

Os seres humanos perdem cerca de 1 000 neurônios por dia, e aos 70 anos, 

possuem 2,5% de células a menos que aos 1 O anos. 

CHURCHLAND & SEJNOWSKI (1992) referem-se à similaridade de um 

neurônio em desenvolvimento a um cérebro de plástico. A plasticidade permite ao 

sistema nervoso em desenvolvimento adaptar-se a seu meio ambiente adjacente. Em 

um cérebro adulto, a plasticidade pode ser explicada por dois mecanismos: a criação 

de novas conexões sinápticas entre os neurônios e a modificação das sinapses 

existentes. 

Os neurônios com funções semelhantes são agrupados juntos e arranjados de 

forma hierárquica. 

Segundo WINSTON (1992), a maioria dos neurônios consiste em wn corpo 

celular ou soma, um axônio e muitos dendritos. Os axônios são as linhas de 

transmissão e os dendritos são as zonas receptivas, ambos constituídos de dois tipos 

de filamentos de células que são distinguidos pelas características morfológicas: um 

axônio possui uma superficie plana, menos ramificações, grande extensão, ao passo 

que um dendrito tem uma superficie irregular e mais ramificações. O corpo celular é a 

parte mais volumosa da célula nervosa e é onde se localizam o núcleo e a maioria das 

estruturas citoplasmáticas. 
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AMABIS & MARTHO (1994) observaram que os neurônios formam wna 

intrincada rede, comparável, em certos aspectos, ao sistema teleronico de uma grande 

cidade. A rede nervosa é formada pelos axônios e dendritos, que atuam como cabos 

de transmissão de impulsos nervosos e por corpos celulares, que atuam como 

estações de processamento e de transmissão de informações. 

A representação simplificada de um neurônio biológico pode ser vista na 

figura abaixo: 

axônio 

dendritos 

FIGURA 2: Esquema simplificado de um neurônio biológico 

Um neurônio é capaz de criar até 10.000 sinapses, ou seja, até 10.000 

conexões com neurônios adjacentes. Considerando que cada conexão responde 

através de um sim ou não, tipo um bit, o número máximo de respostas "sim/não" que 

o cérebro pode conter é de aproximadamente 100 trilhões de bits. 

SegundoVENUGOPAL & NARENDRAN (1991), em termos funcionais, um 

neurônio pode ser visto como uma unidade de processamento que recebe os impulsos 

ou correntes elétricas. através dos dendritos. Se o número de impulsos dentro de um 

certo período de tempo exceder um certo valor (limiar de ação), o neurônio transmite 

o impulso através do axônio e sinapses para que atinja um outro neurônio. 

Os vários blocos individuais do cérebro. são wlidades relativamente simples 

que decidem se transmitem wn sinal ou não. O sistema como um todo é 

extremamente complexo por causa do imenso número de neurônios com vários 

formatos e tamanhos diferentes, o elevado número de conexões entre eles e o fato de 

que todos funcionam de forma autônoma e em paralelo. 

O grande número de conexões é essencia~ pois o processo de aprendizado no 

cérebro depende do desenvolvimento de novas conexões ou da modificação de 

algumas delas. 
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2.1.2.1 Transmissão do impulso nervoso 

O neurônio, basicamente, capta o estúnulo nos dendritos e o transmite para o 

axônio para que atinja um outro neurônio ou outros tipos de células. 

A captação dos estúnulos é realizada por receptores sensoriais especializados. 

Uma vez captado o estúnulo nas terminações nervosas, ele é transformado em um 

impulso elétrico da ordem de 70 mv. Esse impulso elétrico é chamado de potencial de 

ação, que percorre o axônio e atinge um outro neurônio. 

As sinapses caracterizam por serem polarizadas, ou seja, apenas um dos lados 

possui o neurotransmissor, o qual fica armazenado em vesículas especiais chamadas 

de vesículas sinápticas. 

Quando o potencial de ação atinge a membrana do elemento pré-sináptico, 

ocorre uma pequena alteração do potencial da membrana. Esse diferencial provoca 

uma fusão das vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica. Essa fusão libera os 

neurotransmissores, que atingem os receptores da membrana pós-sináptica e, assim, o 

neurônio receptor abre canais iônicos que permitirão uma troca iônica com o meio. 

Essa troca poderá provocar uma despolarização (ou hiperpolarização) do neurônio. 

Se a despolarização gerar uma voltagem que atinja o limiar de excitabilidade do 

neurônio, este deverá gerar um novo potencial de ação e dar continuidade à condução 

do impulso nervoso. A transmissão do impulso nervoso pode ser representada pela 

figura abaixo: 

pré-sináptico 
dendrito 

axônio~ L ~---- axônio 

J neurônio 
vesículas 
sinápticas fenda sináptica 

T AFNER et ai. (1996), p.35. 

FIGURA 3: Representação da transmissão do impulso nervoso 
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2.2 Redes neurais artificiais 

KOHONEN (1989) definiu a rede neural artificial como uma rede 

massivamente paralela interconectada de elementos e suas organizações hierárquicas 

que é intencionada para interar com objetos do mundo real do mesmo modo que um 

sistema nervoso biológico faz. As redes neurais artificiais são tentativas de reproduzir 

sistemas de aprendizado biologicamente realísticos. 

HA YKIN (1994) observou que a rede neural artificial assemelha-se ao cérebro 

em duas considerações: 

• o conhecimento é adquirido pela rede através de um processo de aprendizado; 

f' • a força de conexão interneurônio, conhecida como peso sináptico, é usada para 

armazenar o conhecimento. 

Conforme FAUSETT (1994), as propriedades fundamentais dos neurônios 

biológicos que resumem e justificam a inspiração no modelo biológico para o projeto 

de redes neurais artificiais são: 

• o neurônio (elemento de processamento) recebe muitos sinais; 

• os sinais podem ser modificados pelos pesos nas sinapses receptoras; 

• o neurônio executa uma soma ponderada de suas entradas; 

• sob circunstâncias apropriadas, o neurônio transmite um sinal de saída; 

• a saída de um neurônio particular pode ser levada a muitos outros neurônios; 

• o processamento de informação é local; 

• a memória é distribuída: 

a) memória a longo prazo: encontra-se nos pesos (sinapses) 

b) memória a curto prazo: corresponde aos sinais enviados pelos neurônios 

• a força sináptica pode ser modificada pela experiência; 

• os neurotransmissores para as sinapses podem ser excitatórios ou inibitórios; 

• o sistema neural biológico é tolerante a falhas. 

HAYKIN (1994) apresentou as propriedades e capacidades que o uso das 

redes neurais artificiais oferece: 
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• Não-linearidade: um neurônio é basicamente um plano não linear. 

Consequentemente, uma rede neural, interconexão de neurônios artificiais, é não 

linear. 

• Mapeamento "entrada-saída": um exemplo é apresentado para a rede e os pesos 

sinápticos da rede são modificados para minimizar a diferença entre a saída desejada e 

a saída obtida. 

• Adaptatividade: as redes neurais têm uma capacidade para adaptar seus pesos 

sinápticos às mudanças no meio ambiente. Uma rede neural treinada para operar em 

um meio ambiente específico pode ser facilmente retreinada para lidar com menores 

mudanças em condições ambientais de operação. 

• Resposta evidente: no contexto de classificação de padrão, uma rede neural pode 

ser projetada para providenciar não só informação sobre qual modelo particular 

escolher, mas também sobre a confiança na decisão feita. Esta última informação pode 

ser usada para descartar modelos ambíguos. 

• Informação contextual: cada neurônio na rede é potencialmente afetado pela 

atividade global de todos os outros. Consequentemente, a informação contextual é 

tratada naturalmente por uma rede neural. 

• Tolerância a falhas: uma rede neural, implementada na forma hardware, tem o 

potencial para ser tolerante a falhas, pois sua performance é degradada suavemente 

sob condições contrárias de operação. 

• Urúformidade de análises e projeto: as redes neurais possuem universalidade como 

processadoras de informações. 

• Analogia neurobiológica: o projeto de uma rede neural é motivado pela analogia 

com o cérebro, o qual é uma prova que o processamento paralelo tolerante a falhas 
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não é só fisicamente possível, mas também rápido e poderoso. Os neurobiologistas 

olham para as redes neurais artificiais como uma ferramenta de pesquisa para a 

interpretação do fenômeno neurobiológico . 

. DUARTE (1996) observou que uma rede neural artificial caracteriza-se por: 

• seu padrão de conexão entre os neurônios (arquitetura); 

• seu método de determinação dos pesos nas conexões; 

• sua função de ativação. 

2.2.1 Neurônio artificial básico 

MCCULLOCH & PITTS (1943) propuseram um modelo simples de um 

neurônio artificial. Esse modelo pode ser representado pela figura abaixo: 

Entradas Saída k 

pesos 

BEALE & JACKSON (1990), p.44 . 

FIGURA 4: Representação de um neurônio artificial básico 

O neurônio artificial apresenta, na sua estrutura e funcionamento, uma 

similaridade muito grande com o neurônio biológico. 

Possui, a princípio, um ou mais sinais de entrada e um sinal de saída. Sua 

semelhança com um neurônio biológico é muito grande pois, ambos os neurônios 

possuem disparos de saída podendo receber muitas entradas. 

As entradas de um neurônio artificial podem ser comparadas exatamente aos 

in1pulsos do neurônio biológico. Todas elas são trazidas até o neurônio artificial 

simultaneamente, ou seja, se um neurônio artificial possuir cinco entradas, os sinais 
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das cinco entradas deverão chegar até o núcleo de processamento ao mesmo tempo. 

Isto quer dizer, paralelamente. O modelo matemático simula o paralelismo da rede 

neural através de um algoritmo. 

2.2.2 Pesos 

As conexões entre os neurônios artificiais procuram simular as conexões 

sinápticas biológicas fazendo uso de uma variável chamada peso. 

Segundo TAFNER et ai. (1996), os pesos são valores que representam o grau 

de importância que determinada entrada possui em relação àquele determinado 

neurônio. Esse valor muda em função da intensidade do sinal de entrada, e dessa 

forma, o peso muda o seu valor representativo para a rede. 

Quando uma entrada é bastante estimulada, acaba estimulando o peso 

correspondente à sua conexão. Um peso, quando é bastante estimulado, terá mais 

influência no resultado do sinal de saída. 

Os pesos podem ser vistos, matematicamente, como um vetor de valores . 

Havendo mais de um neurônio na rede, pode-se ter uma matriz de pesos, onde cada 

vetor corresponde a um neurônio. 

Quando as entradas (x~. ... Xp) são apresentadas para o neurônio, elas são 

multiplicadas pelos pesos (Wkt, ... w~cp) e a soma desses resultados é o sinal de excitação 

no neurônio. As entradas multiplicadas pelos pesos recebem, depois desta operação, o 

nome de entrada ponderada (uk), que pode ser representada pela fórmula abaixo: 

p 

Uk = WktXt + ... Wkpxp= L WkjXj 
j=l 

(1) 

O valor da uk será comparado com um threshold (e). Equivalentemente, o e 

pode ser subtraído da entrada ponderada e o valor resultante comparado a zero para 

produzir urna saída. 

Um caminho alternativo para o mesmo efeito é atribuir o e fora do neurônio e 

conectá-lo a um valor extra de entrada fixo, ou seja, ao invés de subtrair o valor e da 

sorna, a entrada + 1 é multiplicada por um peso -e e adicionada em todas as outras 



15 

entradas. O valor -8 é conhecido como bias do neurônio. A nova uk pode ser 

representada pela fórmula abaixo: 

p 

Uk =L WkjXj 
j=O 

(2) 

A lógica neural expõe que a intensidade dos sinais de entrada dispara, ou não, 

o sinal do neurônio, fazendo que este estimule o neurônio seguinte. 

Biologicamente, um neurônio passa adiante um impulso conforme a força dos 

impulsos recebidos provenientes dos neurônios que, com ele, estão conectados. No 

mundo artificial, o mesmo efeito é simulado, dentro das possibilidades tecnológicas 

atuais. 

2.2.3 Função de ativação 

A função de ativação processa o conjunto de entradas ponderadas e o 

transforma em sinal de saída. 

A função de ativação (f:t) emite um sinal que corresponde à saída de um 

neurônio. A saída (yk) possui valores dentro dos seguintes intervalos típicos: [0,1] ou 

[-1 ,1 ]. A saída pode ser obtida pelas fórmulas abaixo: 

(3) 

(4) 

FAUSETT (1994a) observou que.as funções de ativação mais utilizadas em 

redes neurais artificiais são: função linear, função degrau ou thresho/d, função 

sigmóide logística, função tangente hiperbólica e função parcialmente linear. 

Conforme HERTZ et al. (1991), a saída da função de ativação linear é 

representada por uma equação linear e os modelos que usam este tipo de função de 
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ativação consistem em redes de camadas simples, isto é, apresentam apenas uma 

camada de entrada e uma de saída. Esses modelos apresentam uma série de limitações 

quanto ao que são capazes de representar. A função de ativação linear pode ser 

representada pelo gráfico abaixo: 

t[u(t)] 

u(t) 

FIGURA 5: Gráfico de uma função de ativação linear 

LACHTERMACHER (1992) observou que algumas das limitações do modelo 

puramente linear podem ser ultrapassadas pela adição de não linearidades. O modelo 

não linear mais simples consiste em urna rede com unidades que utilizam a função de 

ativação do tipo degrau. Neste modelo, as unidades são ditas binárias, isto é, suas 

saídas assumem normalmente o valor O ou 1. Estas unidades respondem com uma 

saída igual a 1 se o valor de uk for superior ao thresho/d; caso contrário, a saída das 

unidades asswne o valor zero. Algumas vezes os valores O ou 1 são substituídos por 

-1 e 1. A função degrau de ativação pode ser representada pelos gráficos abaixo: 

t[u(t)] t[u(t)] 

u(t) u(t) 

FIGURA 6: Gráficos da função degrau de ativação 
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RUMELHART et al. (1986) observaram que a função sigmóide é utilizada em 

redes que são submetidas a processos de aprendizado que utilizam derivada. Sua 

derivada é simples, simplificando o seu cálculo. A função sigmóide logística tem 

resposta somente no intervalo entre O e 1. Para os neurônios que têm ativação no 

intervalo entre -1 e 1, utiliza-se, como função de ativação, a tangente hiperbólica, que 

tem comportamento semelhante à função sigmóide. 

O gráfico da função tangente hiperbólica pode ser representado pela figura 

abaixo: 

FIGURA 7: Gráfico da função de ativação hiperbólica 

O gráfico da função de ativação sigmóide pode ser representado pela figura 

abaixo: 

f:t[u(t)] 

u(t) 

FIGURA 8: Gráfico da função de ativação sigmóide 

Outra função de ativação é a função parcialmente linear, que pode ser 

representada pelo gráfico a seguir: 
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t[u(t)] 

u(t) 

FIGURA 9: Gráfico da função de ativação parcialmente linear 

2.3 Camadas de uma rede neural artificial 

Segundo LACHTERMACHER ( 1992), as camadas de uma rede neural podem 

ser classificadas como: entrada, saída e escondida. A camada de entrada, mais 

comumente chamada de camada O, recebe suas entradas do meio ambiente e apenas as 

difunde para as camadas seguintes, sem nenhuma modificação. As camadas 

escondidas são as que não dispõem de nenhum contato com o meio ambiente, isto é, 

suas entradas são saídas de outras unidades da rede, enquanto suas saídas servem de 

entradas para outras unidades da rede neural. Algumas redes não dispõem de camadas 

escondidas, portanto são chamadas de redes de camadas simples. A camada de saída 

transmite a saída ao meio ambiente, isto é, a resposta da rede neural à entrada 

aplicada na camada O. 

2.4 Arquiteturas das redes neurais artificiais 

As redes neurais artificiais podem ser classificadas quanto ao tipo de conexão 

existente entre suas unidades. Estas conexões, comumente chamadas de pesos, são 

ligações unidirecionais entre uma ou duas unidades de mesma ou diferentes camadas. 

LACHTERMACHER (1992) classificou os tipos de conexões como: 

• laterais, que representam ligações entre unidades de wna mesma camada; 
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• intercamadas, que representam ligações entre unidades de camadas diferentes, e 

podem ser realizadas tanto para frente quanto para trás (realimentação); 

• auto -excitatórias, que partem e servem de entrada à uma unidade. 

Os tipos de conexões podem ser representados pela figura abaixo: 

LACHfERMACHER ( 1992), p.l8. 

FIGURA 10: Tipos de conexões entre as unidades 

Quando o sinal de saída de um neurônio serve como entrada para a mesma 

camada ou uma camada anterior, a rede possui uma característica chamada de 

feedback (realimentação). 

Quando uma rede possui todas as saídas dos neurônios de uma camada 

conectadas com todos os neurônios da próxima camada é chamada fully connected 

(amplamente conectada). 

O sinal pode ser usado tanto para excitar a camada inteira quanto para excitar 

apenas um neurônio em particular, ou até mesmo, o próprio neurônio, que realizou o 

disparo. 

A arquitetura da rede neural é livre, podendo ser modificada conforme o gosto 

ou a necessidade do projetista. 
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Conforme LACHTERMACHER (1992), existem dois tipos básicos de 

classificação de redes neurais quanto ao tipo de conexão utilizado: 

• FeedForward: Neste tipo de rede, as unidades de uma camada só influenciam 

atividades de unidades de camadas de mais alto nível, isto é, mais próximas da camada 

de saida. Em um sistema puro, o conjunto das saídas de unidades de uma camada 

apenas influencia as unidades de uma única camada de mais alto nível. 

• Recorrentes: Neste tipo de rede, qualquer unidade pode estar conectada com 

qualquer unidade da rede. Nenhuma restrição é feita quanto ao conjunto de entradas 

de uma determinada camada. O conjunto de entradas pode incluir saídas de mais de 

uma camada ou conexões do tipo ''feedbacR', onde a saída de uma unidade de uma 

camada superior é utilizada como entrada de uma unidade de nível inferior. 

HA YKIN (1994) observou que, além das arquiteturas feedforward e 

recorrentes, existe a arquitetura /attice. Uma arquitetura /attice consiste em um vetor 

unidimensional, bidimensional ou n-dimensional de neurôruos com uma 

correspondente coleção de fonte de nós que fornece os sinais de entrada para o vetor; 

a dimensão da /attice refere-se ao número de dimensões do espaço no qual o gráfico 

se encontra. 

2.5 Aprendizado em redes neurais artificiais 

O aprendizado é um processo pelo qual os parâmetros livres (pesos sinápticos) 

de uma rede neural artificial são adaptados através de um processo contínuo de 

estimulo pelo ambiente no qual a rede é incorporada. O tipo de aprendizado é 

determinado pela maneira na qual as mudanças nos parâmetros são realizadas. 

O princípio básico de um processo de aprendizado é a diminuição dos erros 

entre a saída desejada e a saída obtida. Se uma saída incorreta é produzida, espera-se 

que na próxima iteração isso não ocorra. 

Se uma rede aprende, ela retém conhecimento. O seu conhecimento não está 

localizado em um endereço e, dessa forma, ela não separa memória de dados 
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armazenados. O conhecimento armazenado está distribuído por toda a rede. O 

conhecimento dos neurônios reside nos pesos sinápticos. 

Conforme TAFNER et al. (1996), o ajuste sináptico é resultado de um cálculo 

matemático. Este cálculo visa somar ao peso atual um valor que corresponda à 

quantidade de erro gerada pela rede e desta forma corrigir o valor do peso. 

O procedimento usado para realizar o processo de aprendizado é chamado de 

algoritmo de aprendizado, cuja função é modificar os pesos sinápticos da rede de uma 

maneira ordenada para atingir um objetivo desejado. A modificação dos pesos 

sinápticos proporciona o método tradicional para o projeto de redes neurais. É 

também possível para uma rede neural modificar sua própria topologia, o que é 

motivado pelo fato de que os neurônios no cérebro humano podem morrer e que 

novas conexões sinápticas podem surgir. 

A figura abaixo apresenta os principais tipos e paradigmas do aprendizado: 

.-------Algoritmos de aprendizado -------. 

Paradigmas de aprendizado 

Não supervisionado 

FIGURA 11: Taxonomia do processo de aprendizado 

2.5.1 Aprendizado hebbiano 

HEBB ( 1949) propôs um postulado que se baseia no pressuposto de que, se 

um neurônio A é repetidamente estimulado por um outro neurônio B, ao mesmo 

tempo em que ele está ativo, ficará mais sensível aos estímulos de B, e a conexão 

sináptica de B para A será mais eficiente. 
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STENT2 apud HAYKIN (1994) relata o fato de que, se dois neurônios forem 

ativados sincronamente (simultaneamente), a força da sinapse é aumentada; e, se dois 

neurônios forem ativados assincronamente, a força da sinapse é enfraquecida ou 

eliminada. Esta sinapse é chamada sinapse hebbiana. Além disso, generaliza o 

conceito de uma modificação hebbiana reconhecendo que urna atividade 

correlacionada positivamente produz um fortalecimento sináptico, e que uma 

atividade correlacionada negativamente ou sem correlação produz um 

enfraquecimento sináptico. 

A regra de Hebb original não continha a referência de os neurônios serem 

ativados assincronamente. 

Conforme BROWN et al. (1990), os mecarusmos que caracterizam uma 

sinapse hebbiana são: 

• Mecanismo dependente do tempo: As modificações em uma sinapse hebbiana 

dependem do tempo exato de ocorrência das atividades pré-sinápticas e pós

sinápticas. 

• Mecanismo local: Uma sinapse é um local de transmissão onde os sinais que levam 

a informação estão em proximidade. Esta informação localmente disponível é usada 

pela sinapse hebbiana para produzir uma modificação sináptica local. 

• Mecanismo interativo: A ocorrência de urna mudança em uma sinapse hebbiana 

depende da interação exata entre as atividades pré-sinápticas e pós-sinápticas. 

• Mecanismos conjtmcional ou correlacionai: Uma interpretação do postulado de 

aprendizado de Hebb é que a condição para uma mudança na eficiência sináptica é a 

conjunção das atividades pré-sinápticas e pós-sinápticas e também a correlação sobre 

o tempo entre essas atividades. 

2 STENT, G.S. (1973). A physiological mechanism for Hebb's postulate of learning. Proceedings of 
the National Academy ofSciences ofthe U.S.A, n. 70 apud HAYKlN, S. (1994). Neural networks: a 
comprehensive foundation. New York, Macmillan. p. 50-5 1. 
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2.5.1.1 Modelos matemáticos das modificações hebbianas 

Segundo HA YKIN (1994 ), de acordo com o postulado de Hebb, o ajuste do 

peso sináptico (~Wkj) no tempo t pode ser representado pela equação abaixo: 

~Wkj (t) = F(yk(t), xj(t)) (5) 

onde a F(yk(t), Xj(t)) é uma função de ambas as atividades pós-sinápticas e pré

sinápticas. 

Um caso especial da eq. (5) é: 

~Wkj (t) = TJYk (t) xj(t) (6) 

onde TJ é uma constante positiva que determina a razão de aprendizado. 

A repetida aplicação do sinal de entrada (atividade pré-sináptica) Xj leva a um 

crescimento exponencial que conduz o peso sináptico (wkj) para uma saturação. Para 

evitar esta situação, é necessário impor um limite ao crescimento dos Wkj· 

KOHONEN3 apud HA YKIN (1994) propõe a introdução de um fator não 

linear na eq.(6) e, assim, redefine o ~Wkj (t) como: 

(7) 

onde a é uma constante positiva. 

SEJNOWSKI4 apud HA YKIN (1994) relata um modo de formular o 

postulado de Hebb em termos estatísticos visto que as mudanças nos pesos sinápticos 

são feitas proporcionalmente à covariância (COV) entre as atividades pré-sinápticas e 

pós-sinápticas. O ~Wkj(t) pode ser redefinido como segue: 

3 KOHONEN et al (1988). Statistical pattern recognition with neural networks: Benchmarking 
studies. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS apud HA YKIN, S. 
(1994). Neural networks-a comprehensive fozmdation. New York, Macmillan. p. 51. 

4 SEJNOWSKI, T.J. (1977). Statistical constraints on synaptic plasticity. Joumal of Tlzeoretical 
Biology, n. 69 apud HAYKIN, S. (1994). Neural networks-a comprehensivefoundation. New York, 
Macmillan. p. 52. 



24 

~Wkj (t) = 11COV[yk(t), xj(t)] 

= 11E [(yk(t) - Yk ) (xj(t) - Xj ) ] (8) 

onde E é o operador de esperança estatística; e Xj e Yk são os valores médios 

das atividades pré-sinápticas e pós-sinápticas respectivamente. 

A eq. (8) pode ser redefinida como: 

2.5.2 Aprendizado competitivo 

O processo consiste na "competição" entre os elementos de processamento 

para serem ativados. 

Conforme o sinal de entrada, um neurônio de saída responderá melhor por ela 

e será o vencedor, ou seja, sempre que esta entrada for apresentada, este neurônio 

será disparado. 

O aprendizado competitivo é adequado para descobrir características 

estatisticamente salientes que podem ser usadas para classificar uma coleção de 

padrões de entrada. 

Os neurônios individuais se especializam em conjuntos de padrões 

semelhantes. 

O aprendizado competitivo mais simples é o de uma única camada de 

neurônios completamente conectados à entrada ( excitatória) e as conexões laterais 

entre neurônios (inibitórias). 

A saída (yj) do neurônio vencedor j é igual a um, e os sinais de saída de todos 

os neurônios que perdem a competição são iguais a zero. 

Para cada neurônio é distribuída uma quantia fixa de pesos sinápticos, 

distribuídos entre os seus nós de entrada, que pode ser representada pela expressão a 

segmr: 

L Wjj = 1 
i 

(lO) 
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Um neurônio aprende transferindo os pesos sinápticos de seus nós de entrada 

inativos para os nós ativos. Se um neurônio não responde a um padrão particular de 

entrada, nenhum aprendizado ocorre nele. Se um determinado neurônio ganha a 

competição, então cada nó de entrada daquele neurônio "abandona" urna proporção 

de seus pesos sinápticos, que são, então, distribuídos igualmente entre os nós de 

entrada ativos. 

KOHONEN (1989a) propõe um ~Wji(t) baseado no aprendizado competitivo 

como: 

~Wji (t) = TJ(Xi (t)- Wji (t)) 

~Wji (t) = 0 

2.5.3 Aprendizado por correção de erro 

se o neurônio j ganha a competição 

se o neurônio j perde a competição (11) 

Neste tipo de aprendizado, tem-se uma saída desejada ( dk ) para um neurônio 

k, e tem-se uma saída real obtida (yk) em um determinado tempo t. 

Geralmente Yk(t) é diferente de dk(t); portanto, tem-se um sinal do erro (ek (t)), 

que pode ser definido como a diferença entre a saída desejada e a saída real obtida 

como segue: 

(12) 

O propósito do aprendizado por correção de erro é minimizar urna função de 

erro quadrático (Ç(t)) baseada no ek (t), tal que a saída obtida de cada neurônio de 

saída se aproxime da saída desejada para aquele neurônio. A Ç(t) é definida como: 

1 2 
Ç(t) = - L e k(t) 

2 k 
(13) 
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WIDROW & HOFF (1960) propuseram que a rede neural fosse otimizada 

pela minimização da eq.(13) em relação aos pesos sinápticos através do método do 

gradiente descendente. 

Também propuseram um ajuste de pesos, baseado na regra de aprendizado por 

correção do erro, ou regra delta, que pode ser representado pela equação abaixo: 

~Wkj (t) = l1 ek (t) Xj (t) (14) 

O novo valor do Wkj pode ser calculado como: 

Wkj{t+ 1) = Wkj (t) + ~Wkj (t) (15) 

A 11 tem um profundo impacto sobre a performance do aprendizado por 

correção de erro. Se 11 é pequena, o processo de aprendizado procede suavemente, 

mas pode levar um longo tempo para o sistema convergir para uma solução estável. 

Se 11 é grande, a razão de aprendizado é acelerada, mas há o perigo de o processo de 

aprendizado divergir e o sistema tornar-se instável. 

Um gráfico de s(t) versus Wkj, caracterizando a rede neural, consiste em uma 

superficie multidimensional referida como uma superficie de erro. 

Segundo HA YKIN ( 1994 ), dependendo do tipo de unidades de 

processamento usado para construir a rede neural, podem-se identificar duas situações 

distintas: 

1) a rede neural consiste em unidades de processamento lineares e a superficie de erro 

possui um único ponto mínimo; 

2) a rede neural consiste em unidades de processamento não lineares nas quais a 

superficie de erro tem um mínimo local e mínimo(s) global(is). 

Em ambos os casos, o objetivo do algoritmo de aprendizado por correção de 

erro é começar de um ponto qualquer sobre a superficie de erro (determinada pelos 

valores iniciais dos Wkj) e mover em direção a um mínimo global. No primeiro caso, 

este objetivo é de fato alcançado; no segundo, nem sempre. 
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PROSDOCIMO (1996) observou que o problema do mínimo local é descrito 

como a possibilidade de o processo de aprendizado encontrar um mínimo local. O 

problema existe quando o erro encontrado é maior que o erro admissível e a rede 

neural artificial não consegue encontrar um ponto com um erro menor. A única 

solução é reinicializar o aprendizado alterando alguns dos parâmetros livres da rede 

ou apenas inicializando os pesos com outros valores. 

RUMELHART et ai. (1986) sugeriram a regra de aprendizado chamada de 

regra delta generalizada ou regra BackPropagation para as redes multicarnadas. 

Basicamente, o processo consiste em dois passos através das diferentes camadas da 

rede: um passo para frente (fonvard) e um passo para trás (backward) . No passo 

fonvard, um padrão de entrada é aplicado para a rede e uma saída é produzida. 

Durante o passo fonvard, os pesos sinápticos são todos fixos. Durante o passo 

backward, os pesos sinápticos são todos ajustados de acordo com a regra por 

correção de erro. Especificamente, a saída obtida da rede é subtraída da saída 

desejada para produzir e~c.(t). Este é propagado backward através da rede e os pesos 

são ajustados para aproximarem a saída obtida da saída desejada. 

RUMELHART et ai. (1986) sugeriram também que se acrescentasse um termo 

momentum (m). Este parâmetro determina o efeito das mudanças anteriores nos pesos 

na direção das mudanças atuais. Isto significa fornecer uma memória ao processo de 

atualização dos pesos. 

2.5.3.1 Derivação do algoritmo BackPropagation 

Os índices i, j e k referem-se aos diferentes neurônios da rede com os sinais se 

propagando através dela da esquerda para a direita; o neurônio j está na camada 

direita do neurônio i e o neurônio k está na camada direita do neurônio j, quando o 

neurônio j é uma unidade escondida. 

O sinal do erro (ej (t)) da saída do neurônio j, quando este é um neurônio de 

saída, pode ser obtido da eq.(12) mudando-se o índice de k para j e pode ser visto 

como segue: 

(16) 
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A entrada ponderada (uj(t)) para o neurônio de saída j pode ser redefinida 

como: 

p 

Uj(t) =L Wji(t) Yi(t) (17) 
j;O 

onde p é o número total de entradas. 

A saída (yj(t)) do neurônio j é obtida da eq.(4), mudando-se o índice de k para 

j, e pode ser representada abaixo: 

(18) 

A Ç(t) para o neurônio j pode ser obtida da eq.(13), alterando-se o índice k 

por j, e é representada como: 

1 2 
Ç(t) = 2" t e j(t) (19) 

O erro médio quadrático (Çav) é obtido da soma de Ç(t) sobre todos os 

neurônios na camada de saída dividida pelo número total de padrões e é definido 

como: 

1 N 

Çav = N E, Ç(t) (20) 

O objetivo do processo de aprendizado é ajustar os parâmetros livres (pesos 

sinápticos e thresho/ds) da rede para minimizar Çav. 

O algoritmo BackPropagation aplica um Awjj(t) para o Wji(t), que é 

proporcional ao gradiente instantâneo (8Ç(t)/ÔWji(t)). Este gradiente é definido como: 

&tL = -ª® ~ill Q.yJU 8uj{!) 
ÔWji(t) 8ej(t) 8yj(t) 8uj(t) ÔWji(t) 

Derivando-se a eq.(19) em relação a ej (t), obtém-se: 

(21) 



se: 

QW}_ = ej(t) 
ôej{t) 

Derivando-se a eq.(16) em relação a Yi(t), obtém-se: 

ôeiill = -1 
âyj(t) 

Derivando-se a eq.(18) em relação a uj(t), obtém-se: 

Qyill)_ = t '(uj(t)) 
ÔUj (t) 

Derivando-se a eq.(17) em relação a Wji(t), obtém-se: 

ôuiill = Yi (t) 
ÔWji(t) 
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(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

Substituindo-se a eq.(22), a eq.(23), a eq.(24) e a eq.(25) na eq.(21), obtém-

QW} = - ej{t) fa'(uj{t)) Yi(t) 
âwjj(t) 

O ~Wji(t) aplicado para o Wji(t) é definido pela regra delta como: 

~Wji(t) = -'11 ªW) 
ôwjj(t) 

O uso do sinal de menos na eq.(27) justifica o declive do gradiente. 

O gradiente local (Õj) é definido como: 

Õj(t) = - QW} ~ill Qyj(Ü 
ôej(t) âyj{t) ÔUj(t) 

Substituindo-se a eq.(22), a eq.(23) e a eq.(24) na eq.(28), obtém-se: 

(26) 

(27) 

(28) 
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(29) 

Substituindo-se a eq.(26) na eq.(27), obtém-se a equação abaixo: 

(30) 

Substituindo-se a eq.(29) na eq.(30), obtém-se: 

(31) 

Na eq.(29) e na eq.(30) nota-se que o fator-chave envolvido no cálculo do 

dwji{t) é o ej(t) da saída do neurônio j. 

Se o neurônio j é um neurônio da camada escondida e a saída desejada não é 

fornecida, o ej(t) para um neurônio escondido tem que ser determinado 

recursivamente baseado nos sinais dos erros de todos os neurônios aos quais os 

neurônios escondidos estão diretamente conectados. 

De acordo com a eq.(28), o Õj(t) para o neurônio j (pertencente à camada 

escondida) é redefinido como: 

õj( t) = - QW1 ª-YiCO 
âyj(t) ÔUj(t) 

Substituindo-se a eq.(24) na eq.(32), obtém-se: 

Õj (t) = - QW} (,'(uj(t)) 
âyj(t) 

Derivando-se a eq.(13) em relação a yj(t), obtém-se: 

QW} = L ek ~fi) 
âyj{t) k âyj{t) 

Reescrevendo a eq.(34), tem-se: 

(32) 

(33) 

(34) 



QW} =L ek(t) @.ill) ôuút) 
ôyj(t) k ôuk(t) ôyj(t) 

Da eq.(12) tem-se que: 

~ = - f' a(Uk(t)) 
ÔUk(t) 

A eq.(17) pode ser redefinida para o neurônio k como: 

q 

Uk(t) =L Wkj(t) yj(t) 
j =O 

onde q é o número total de entradas. 

Derivando-se a eq.(37) em relação a yj(t), obtém-se: 

mhlt} = Wkj(t) 
ôyj(t) 

Substituindo-se a eq.(36) e a eq.(38) na eq.(35), tem-se que: 

QW}_ =-L ek(t) f:t'(uk(t)) Wkj(t) 
ôyj(t) k 
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(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

Substituindo-se a eq.(29) com uma mudança de índice de j para k na eq.(39), 

tem-se que: 

= -L Ôk(t) Wkj(t) (40) 
k 

Substituindo-se a eq.( 40) na eq.(33), obtém-se o ôj(t) para o neurônio j da 

camada escondida, que pode ser visto a seguir: 
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(41) 

A função de ativação geralmente utilizada para as redes multicamadas é a 

função sigmóide, que pode ser definida como: 

A derivada da função sigmóide de ativação pode ser vista abaixo: 

-ºYiill = fa'[uj(t)] = e-uj /(1 + e·"j/ = yj(t) [1 - yj(t)] 

ÔUj(t) 

Para um neurônio j da camada de saída, tem-se que yj(t) = Oj(t). 

Substituindo-se a eq.( 43) na eq.(29), tem-se o resultado a seguir: 

Substituindo-se a eq.(43) na eq.(41), obtém-se o resultado abaixo: 

Substituindo-se a eq.(44) na eq.(31), tem-se que: 

Substituindo-se a eq.( 45) na eq.(31 ), obtém-se: 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 
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O algoritmo BackPropagation pode ser visto no Anexo A. 

2.5.4 Aprendizado de Boltzmann 

ACKLEY et al. (1985) definem o aprendizado de Boltzrnann como um 

algoritmo de aprendizado estocástico baseado em termodinâmica e na teoria da 

informação. 

Na máquina de Boltzmann, os neurônios constituem uma arquitetura 

recorrente e operam de uma maneira binária. 

A máquina de Boltzrnann é caracterizada por uma função de energia (Er), que 

é definida como: 

1 
Er=-

2 
~ LWji Sj Si (i :;tj) 
I J 

(48) 

onde Si e Sj são os estados dos neurônios i e j respectivamente. 

Segundo ACKLEY et ai. (1985), a operação da máquina de Boltzrnann 

consiste em escolher um neurônio aleatoriamente e alterar o seu estado de (sj) para (

Sj) em alguma temperatura (T) com uma probabilidade (P), que pode ser definida 

como: 

P= ---- ---
1 + exp( - AE1 I T) 

onde Lllij é a mudança de energia resultante e T, uma pseudotemperatura. 

Esta regra é aplicada até a máquina atingir o equilibrio térmico. 

(49) 

ACKLEY et ai. (1985) descreveram os tipos de neurônios da máquina de 

Boltzrnann como visíveis e escondidos. Os neurônios visíveis providenciam uma 

interface entre a rede e o meio ambiente no qual ela opera; os neurônios escondidos 

sempre operam livremente. Os modos de operação da máquina são: condição 

segurada e condição livre. Na condição segurada, os neurônios visíveis são todos 

segurados em estados específicos determinados pelo meio ambiente. Na condição 
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livre, os neurônios (escondidos e visíveis) operam sem interferência do meio 

ambiente. 

IDNTON & SEJNOWSKI5 apud HAYKIN (1994) propuseram um ~Wji que 

segue a regra do aprendizado de Boltzmann e pode ser visto abaixo: 

(50) 

onde p/ é a correlação positiva entre os estados dos neurônios i e j, estando a 

rede em sua condição segurada, e Pi é a correlação negativa entre os estados dos 

neurônios i e j, estando a rede operando em sua condição livre. Ambas as correlações 

são calculadas sobre todos os possíveis estados da máquina quando ela está em 

equiHbrio térmico. As correlações p/ e Pi são definidas como: 

(51) 

(52) 

onde Si\ctp e Sjlc.tJl significam os estados dos neurônios i e j respectivamente, 

admitindo-se que os neurônios visíveis da máquina estão no estado a. e os neurônios 

escondidos, no estado p. O fator p+ aJl é a probabilidade condicional de que os 

neurônios visíveis estão no estado a. e os neurônios escondidos no estado p, 
admitindo-se que a máquina está na sua condição segurada. O fator p·ap é a 

probabilidade condicional sendo que os neurônios visíveis estão no estado a. e os 

neurônios escondidos estão no estado p, dado que a máquina está na condição livre. 

5 lllNTON, G.E.; SEJNOWSKI, T.J (1986). Learning and releaming in Boltzmann machines. 
Cambridge, MIT press apud HAYKIN, S. (1994). Neural networks-a comprehensive foundation. 
New York, Macmillan. p. 56. 
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2.6 Paradigmas de aprendizado 

Os paradigmas de aprendizado diferem-se na maneira como a rede neural 

artificial se relaciona com o seu ambiente. 

2.6.1 Aprendizado supervisionado 

FAUSETT (1994a) relatou a importância do treinamento supervisionado que 

é realizado pela apresentação de uma sequência de vetores de treinamento, ou 

padrões, cada um com um vetor de resposta. Este tipo de aprendizado, baseado na 

comparação direta da resposta da rede com a resposta correta previamente conhecida 

("ensinada"), é também denominado aprendizado com um professor. 

Toda vez que for apresentada à rede wna entrada, deverá ser verificado se a 

saída obtida (gerada a partir dos cálculos efetuados com os pesos que a rede possui) 

confere com a saída desejada para aquela entrada. Sendo diferente, a rede deverá 

ajustar os pesos de forma que armazene o conhecimento desejado. Essa iteratividade 

do treino deverá ser repetida com todo o conjunto de treinamento (entradas e saídas), 

até que a taxa de acerto esteja dentro de uma faixa considerada satisfatória. Essa 

forma de aprendizado é bem conhecida e tem demonstrado excelentes resultados em 

aplicações reais. 

Segundo HA YKIN (1994), os modos de aprendizado supervisionado são: 

• Estático: O aprendizado é executado até que o desempenho desejado da rede seja 

obtido e os pesos obtidos são fixados em seus valores atuais, ou seja, a rede não é 

mais submetida ao aprendizado. 

• Dinâmico: O aprendizado ocorre em tempo real de utilização da rede, tendo assim 

um processo contínuo de aprendizado. 

A desvantagem do aprendizado supervisionado é que, sem um professor, a 

rede não aprende. 
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2.6.2 Aprendizado não supervisionado 

Segundo HERTZ et al. (1991), algumas vezes a meta de treinamento não está 

totalmente definida na forma de exemplos corretos específicos. A única informação 

disporúvel está na correlação dos dados ou sinais de entrada. A rede deve, então, ser 

projetada para criar categorias para essas correlações e para produzir os sinais de 

resposta correspondentes às categorias de entrada. 

Esse tipo de rede utiliza os neurônios como classificadores, e os dados de 

entrada como os elementos para a classificação. O processo de classificação fica sob 

encargo da rede neural e o seu algoritmo de aprendizado. A auto-organização 

demonstrada em redes neurais não supervisionadas, envolve o processo de 

competição e o processo de cooperação entre os neurônios da rede. 

Muitos pesquisadores têm utilizado esse tipo de rede como detector de 

características, dada a sua capacidade de aprender a discriminar estúnulos que 

ocorrem em partes espacialmente diferentes. 

O treinamento não supervisionado classifica os padrões de entrada 

internamente, não exigindo a definição de valores desejados na saída. 

2.6.3 Aprendizado por reforço 

Conforme HERTZ et ai. (1991), o aprendizado por reforço é uma forma de 

aprendizado supervisionado porque a rede obtém algum feedback de seu meio 

ambiente. O feedback - o simples sinal de reforço (sim/não}- é só avaliativo, não 

instrutivo. O aprendizado por reforço é também chamado de aprendizado com um 

crítico. 

HRYCEJ (1992) observou que o aprendizado por reforço é uma combinação 

do aprendizado supervisionado e do aprendizado não supervisionado. Para cada 

padrão é fornecida uma informação em uma maneira supervisionada, que é bastante 

limitada, pois consiste simplesmente em uma declaração sobre a resposta associada 

com um padrão particular a respeito de ser boa ou ruim. 
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Em problemas de aprendizado por reforço, é comum pensar no funcionamento 

da rede em um meio ambiente, que fornece as entradas para ela, recebe suas saídas e, 

então, proporciona o sinal de reforço. 

HERTZ et al. (1991) relataram os tipos de aprendizado por reforço: 

• Não associativo: O sistema de aprendizado tem a tarefa de selecionar uma ação 

ótima, melhor que a associação de diferentes ações com diferentes estímulos. O 

reforço, neste caso, é a entrada que o sistema de aprendizado recebe de seu meio

ambiente. 

• Associativo: O meio ambiente proporciona formas adicionais de informação, nas 

quais um mapeamento na forma de um estímulo-ação deve ser aprendido. 

Fazendo-se um comparativo entre o aprendizado supervisionado e o 

aprendizado por reforço, tem-se que o aprendizado supervisionado requer um 

professor, é um sistema instrutivo, é dito o que fazer e é mais rápido; enquanto o 

aprendizado por reforço necessita de um crítico, é um sistema estimativo, não se 

estabelece o que fazer a priori, ou seja, faz e depois vê o que acontece, e é mais lento. 

2. 7 Tarefas de aprendizado 

A escolha do procedimento de aprendizado é influenciada pela tarefa a ser 

realizada pela rede. 

Conforme HA YKIN (1994), as principais tarefas de aprendizado são: 

1- Aproximação 

Suponha que se tenha uma função definida por y = g(x), onde o vetor x é a 

entrada, o y é a saída e que a função g( ) não seja conhecida. Uma rede neural pode 

ser utilizada para aproximar uma função não linear (g( )), dados os pares de entrada e 

saída ~ (x., y.), (x2, y2), ... , (xN, YN) ~. O problema de aproximação, com estas 

características, pode ser resolvido por um aprendizado supervisionado, tendo os xi 

como as entradas e os Yi como as saídas desejadas. 
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2- Associação 

Esta tarefa de aprendizado pode ser dividida em auto-associação e 

heteroassociação. Na auto-associação, uma rede neural pode ser utilizada para 

armazenar uma coleção de padrões (vetores) repetidamente apresentados. Depois, é 

apresentada uma descrição parcial ou versão alterada do padrão original armazenado 

e a tarefa é recordar aquele padrão particular. A heteroassociação difere da auto

associação porque mapeia uma coleção arbitrária de padrões de entrada relacionados 

a outros (saída). A auto-associação envolve o uso do aprendizado não supervisionado 

e a heteroassociação, o uso do aprendizado supervisionado. 

3-Classificação de padrões 

A função é a classificação de padrões de entrada em categorias ou classes. 

A rede neural recebe uma coleção de padrões de entrada com a categoria à 

qual cada padrão particular pertence. Depois, um novo padrão ainda desconhecido é 

apresentado à rede, e a tarefa dela é classificar este novo padrão corretamente. A 

classificação descrita é um problema que pode ser resolvido por um aprendizado 

supervisionado. A vantagem de usar uma rede neural para realizar a classificação de 

padrões é que ela pode construir fronteiras de decisões não lineares entre as diferentes 

classes e oferecer um método prático para resolver problemas altamente complexos 

de classificação de padrões. Há também uma importante função para o aprendizado 

não supervisionado na classificação de padrões, especialmente quando não há um 

conhecimento a priori das categorias em que os padrões serão classificados. 

4- Previsão 

Um conjunto de exemplos passados ~ c(t-1 ), c(t-2), ... c(t-M) ~ é utilizado para 

prever um exemplo do presente (c(t)). A previsão, com estas características, pode ser 

resolvida utilizando-se do aprendizado por correção de erro, de uma maneira não 

supervisionada. O c(t) serve como a resposta desejada; a previsão ( ê (t)) produzida 

pela rede sobre os exemplos anteriores pode ser utilizada para calcular o erro de 
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previsão, o qual é utilizado pelo aprendizado por correção de erro para modificar os 

parâmetros livres da rede. 

5- Controle 

Suponha-se um sistema dinâmico desconhecido não linear definido como 

~ a(t), b(t) ~, onde a a(t) é a entrada do controle e b(t) é a saída, e que um modelo de 

referência seja escolhido. O objetivo é determinar um limite da entrada do controle, 

para seguir uma trajetória desejada determinada pelo modelo de referência. Os 

paradigmas utilizados para este tipo de problema podem ser o aprendizado por 

reforço e o aprendizado supervisionado. 

6- Localização 

O objetivo é localizar um alvo e, para isso, pode ser utilizado o aprendizado 

não supervisionado. 

2.8 Fases de um projeto de redes neurais artificiais 

Uma vez diante de um projeto de uma rede neural, é necessário que haja uma 

preocupação com os tipos de dados de entrada, dados de saída e tratamento dos 

dados. 

Segundo TAFNER et ai. (1996), pode-se dizer, de uma forma geral, que em 

relação ao tratamento dos dados, o projetista deve perseguir dois objetivos: 

• adequar quantitativamente os dados a serem fornecidos à rede, eliminando os 

redundantes e/ou não relevantes, mantendo, entretanto, a necessária abrangência de 

todas as situações a serem aprendidas; 

• aumentar qualitativamente a representação da informação, contribuindo para a 

eficácia do processo de treinamento. 

Conforme DA YHOFF (1990), a primeira fase de um projeto de redes neurais 

artificiais está relacionada à escolha da área de aplicação. Depois, é necessário 
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escolher as entradas, as saídas, a topologia e o tamanho da rede que envolve a 

especificação do número de unidades de processamento, o número de camadas e as 

suas características. A próxima fase é a escolha do paradigma e a seleção dos dados 

de treinamento. 

T AFNER et ai. (1996) relataram a existência de quatro fases na composição 

do ciclo de vida de uma rede: defuúção, treinamento, utilização e manutenção. As 

fases do projeto de redes neurais artificiais podem ser representadas pela figura 

abaixo: 

,__D_ efuú_ ·_çã_o _ __.l .---1~.-M_a_n_u_te_n_ç_ã_o........J 

1 1 
Treinamento Utilização 

TAFNER etal. (1996), p.74. 

FIGURA1 2: Fases do projeto de redes neurais artificiais 

É interessante acrescentar a fase de concepção que antecede às quatro fases 

do projeto de uma rede neural artificial. A fase de concepção constitui a validação da 

proposta. Neste ponto, devem ser colocados em pauta, e devidamente julgados, 

aspectos que, por quaisquer outros motivos, não recaiam de surpresa, posteriormente, 

sobre o projeto. Aspectos como tecnologia inadequada, dados incompletos, ou dados 

com ruídos. Nesta fase, é importante também definir quais as necessidades específicas 

do projeto, que serão fundamentais para o desenvolvimento da rede. 

2.8.1 Definição da rede neural artificial 

A fase de defuúção envolve a escolha do modelo da rede e a obtenção do 

conjunto de variáveis significativas para a resolução do problema. 
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A definição também é entendida como uma seleção do paradigma neural, na 

qual são levados em consideração os seguintes aspectos da rede: 

a)Tamanho da rede 

O seu tamanho é selecionado. 

Para o nível de neurônio são escolhidos o tipo de entrada, a integração dessas 

entradas e a função de ativação. No nível de rede, a escolha é feita para o número de 

camadas, os números dos neurônios de entrada, saída e intermediários. 

b)Tipo de problema a ser resolvido 

Este é mais um ponto importante, pois o tipo de problema limita o paradigma 

a ser selecionado. 

c) Tipo de associação 

Basicamente são dois: memória auto-associativa (aprendizado não 

supervisionado) e memória heteroassociativa (aprendizado supervisionado). 

2.8.2 Treinamento da rede neural artificial 

A fase de treinamento compreende, inicialmente, a definição de um dos tipos 

de paradigmas de aprendizado. Inicia quando um exemplo é mostrado à rede e 

termina quando todas as conexões estão devidamente ajustadas (treinadas) para 

reconhecerem todos (ou pelo menos uma boa parte) os exemplos mostrados a ela. A 

partir deste momento, a rede neural está pronta para a fase de testes e, a seguir, para a 

execução. 

A rede deverá ser capaz de reconhecer fatos e generalizá-los para situações ou 

classes. Espera-se obter, após o treinamento da rede, um mecanismo automático 

capaz de, a partir da caracterização de um fato novo ou desconhecido, indicar a 

situação ou classe a que ele pertence. Assim, para cada situação ou classe que se 

pretende que a rede aprenda deve-se fornecer, durante o treinamento, certa 

quantidade de fatos representativos. 
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Tudo o que uma rede neural será capaz de fazer depende do que ela for capaz 

de aprender. A fonte do aprendizado de uma rede neural é o conjunto de treinamento. 

Algumas fontes importantes para a obtenção do conjunto de treinamento são: 

• dados históricos; 

• dados de teste; 

• estudo de casos; 

• simulações; 

• hlpóteses. 

2.8.3 Utilização da rede neural artificial 

A fase de utilização é propriamente a execução da rede, iniciando quando uma 

entrada lhe é apresentada e terminando quando ela gera uma saída. 

Antes de prosseguir com a utilização em campo, é indispensável, no mínimo, 

um teste na rede para nela verificar a incidência ou não de erros. Para tal 

procedimento, são recomendáveis a apresentação de uma série de casos-teste e a 

avaliação profunda das respostas geradas. 

Para avaliar as respostas da rede deve-se antes determinar um limite de 

aceitação da sua resposta. Se a fase de testes for satisfatória, considera-se a rede bem 

treinada para a finalidade em questão. 

Dependendo da maneira como se utiliza a rede, ela apontará ou não uma 

performance satisfatória, que, se for inadequada, deverá ser avaliada quanto à origem 

do problema, que poderá ocorrer tanto na fase de definição da rede quanto na de 

treinamento, sem excluir, em última análise, a fase de concepção. 

PACHECO et ai. (1995) observaram que o desempenho das redes neurais 

artificiais é, em geral, avaliado em função de três fatores determinantes: 

• Convergência: Diz respeito à capacidade de as redes neurais artificiais de 

aprenderem um determinado conjunto de dados definido no procedimento de 

treinamento. É ela que indica quando o procedimento de treinamento é capaz de 
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aprender a classificação definida nos padrões apresentados, sob que condições das 

redes e sob quais exigências computacionais. 

• Generalização: Refere-se à habilidade das redes neurais artificiais de reconhecerem 

padrões fora do conjunto de treinamento e é a principal propriedade que deve ser 

exigida de um sistema neural. 

• Escalabilidade: Diz respeito à convergência e à generalização, e é relativa ao 

procedimento de ajustar os parâmetros das redes neurais artificiais para que elas 

consigam convergir e generalizar bem. 

2.8.4 Manutenção da rede neural artificial 

A maioria das redes é treinada para solucionar problemas dinâmicos. Uma 

avaliação contínua, portanto, é necessária e indispensável para garantir boa utilização. 

À medida que o tempo avança, poderão surgir novos conjuntos de dados reais ainda 

desconhecidos pela rede, e, dessa forma, será necessário um novo aprendizado ou, 

dependendo do caso, até mesmo uma nova definição. Casos os testes indiquem 

erros significativos, o projetista deve resolver o problema iniciando pelo processo de 

treinamento. O projetista deve examinar a qualidade dos casos usados, a 

representatividade, os parâmetros do algoritmo usados para treinar, a arquitetura 

utilizada na rede, sua conectividade e as características dos neurônios. 

É necessária uma preocupação com detalhes como a queda de precisão 

durante o processo de utilização, e também com os problemas que possam vir a ser 

detectados na avaliação do sistema realizado de tempos em tempos. 

2.9 Principais modelos de redes neurais artificiais 

2.9.1 Perceptron 

ROSENBLATT (1962) propôs a rede Perceptron, que possui os neurônios 

básicos, representados na FIGURA 4, conectados em uma simples maneira. 



O Perceptron é uma rede feedfonvard. 

A função de ativação utilizada pela rede Perceptron é a função degrau. 

A regra de aprendizado do Perceptron é supervisionada. 
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MINSKY & PAPERT (1969) provaram que as redes neurais de uma única 

camada, do tipo Perceptron, não seriam capazes de resolver problemas interessantes. 

Elas apenas resolvem problemas linearmente separáveis. Isso causou na época um 

desinteresse do assunto e muitas pesquisas foram abandonadas. 

A rede neural Perceptron pode ser representada pela figura abaixo: 

---+ 

---+ ----+ 
TAFNERetal. (1996), p. l04. 

FIGURA13: Representação da rede Perceptron 

O algoritmo de aprendizado da rede Perceptron pode ser visto no Anexo B. 

2.9.2 Perceptron Multicamada 

Algumas modificações foram realizadas para que alguns problemas maJ.S 

complexos pudessem ser resolvidos. 

A Perceptron Multicamada tem três camadas que podem ser classificadas 

como: entrada, saída e escondida. Cada unidade na camada escondida e na camada de 

saída é como uma unidade Perceptron. 

A função de ativação utilizada é geralmente a função sigmóide. 
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A regra de aprendizado mais utilizada para a rede Perceptron Multicamada é 

chamada Regra Delta Generalizada ou algoritmo BackPropagation e pode ser vista 

no Anexo A. 

A rede Perceptron Multicamada pode ser representada pela figura abaixo: 

BEALE & JACKSON ( 1990), p.67. 

FIGURA14: Representação da rede Perceptron Multicamada 

2.9.3 Rede de Kohonen 

A rede de Kohonen é um sistema que funcionalmente simula as funções de 

aprendizado de certas áreas do córtex. 

A rede de Kohonen é uma rede neural do tipo lallice, que possui urna camada 

bidirecional e com os neurônios amplamente conectados com as entradas. 

Um ponto importante na definição da rede é a definição dos vizinhos. Se, por 

exemplo, um neurônio for i, seus vizinhos podem, então, ser definidos como i+ 1 e i-1. 

Toda a vizinhança forma o conjunto de vizinhos. 

Para uma melhor ordenação, o conjunto de vizinhos inicia extenso e é 

monotonicamente diminuído com o tempo de processamento da rede, pois, se a 

vizinhança inicia muito pequena em relação ao mapa, este não se ordenará 

globalmente. 

O aprendizado utilizado pela rede de Kohonen é o competitivo. 

O neurônio cujo vetor de pesos gerar a menor distância euclidiana (de) com o 

vetor de entrada é o vencedor. 

A de pode ser vista na fórmula a seguir: 



.. 

46 

(53) 

Dentro deste modelo não supervisionado, não somente os pesos do vencedor 

mas também os pesos dos seus vizinhos são ajustados dentro de um certo raio. O raio 

e a taxa de aprendizado são decrementados durante o treinamento. Este 

comportamento tem por objetivo fazer que a rede simule uma atividade cerebral. Esse 

paradigma é baseado na teoria de que as células nervosas corticais estão arranjadas 

anatomicamente em relação aos estímulos que recebem dos sensores às quais estão 

ligadas. Alguns cientistas, rastreando a atividade cerebral, notaram que, apesar de 

todas as células nervosas estarem ligadas e coligadas entre si, existem centros de 

atividade mais intensificados conforme a atividade exercida no momento. 

BEALE & JACKSON (1990) observaram que o processo de adaptação dos 

pesos ocorre em dois estágios: 

• Estágiol: Refere-se à criação de uma ordenação topológica sobre o mapa de nós 

aleatoriamente orientados; busca agrupar os nós do mapa topológico de modo a 

refletir as diferentes classes e, nessa fase, a rede descobre quantas classes deve 

identificar e suas posições relativas no mapa; ocorrem grandes mudanças nos pesos; 

• Estágio2: Ocorre o ajuste dos nós de cada subárea (classe) para os padrões de 

entrada. Nesse estágio, a taxa de aprendizado é decrescente e requer 100 a 1000 

apresentações a mais que no primeiro. 

Após o treinamento, a rede forma agrupamentos. Os grupos devem ser 

rotulados para indicar as classes que representam. 

A rede de Kohonen, após o treinamento, pode passar por um ajuste fino da 

camada de neurônios. Este método é usado para aumentar a eficiência da rede neural 

em reconhecer os padrões para a qual foi treinada. Existem diversos tipos de ajustes, 

sendo o vetor de quantização de aprendizado (L VQ) o mais utilizado. O L VQ é uma 

técrúca de aprendizado supervisionada, que seleciona os vetores de treinamento com 

classificação conhecida e apresenta-os para a rede. 

KOHONEN (1995) observou que, com base no algoritmo LVQ, um novo 

neurôrúo vencedor é encontrado e o peso do nó vencedor é modificado da seguinte 

forma: 
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ÔWji(t+l) = ll(Xi(t) - Wji (t)) se a entrada estiver corretamente classificada 

ÔWji (t+ 1) = -ll(Xi(t)- Wji(t)) se a entrada estiver incorreta (54) 

Essas características, comparação de saídas e par de dados no conjunto de 

treinamento, identificam o aprendizado supervisionado. Entretanto, esse 

supervisionamento só ocorre no final do treinamento, ficando por conta da fase inicial 

o processamento mais significativo, além do fato de que a rede, mesmo sem o ajuste 

fino, já reconhece padrões de dados (sendo treinada adequadamente). Assim, apesar 

da característica supervisionada marcante no final do treinamento, a rede de Kohonen 

ainda é considerada como não supervisionada. 

A rede de Kohonen pode ser representada pela figura abaixo: 

T AFNER ct ai. ( 1996), p. 124. 

FIGURA 15: Representação da rede de Kohonen 

O algoritmo de aprendizado da rede de Kohonen se encontra no Anexo C e o 

algoritmo LVQ, no Anexo D. 

2.9.4 Rede de Hopfield 

HOPFIELD ( 1982) apresentou uma rede neural que possui as seguintes 

características interessantes: 

• Representação distribuída: Uma memória é armazenada como padrão de ativação 

de um conjunto de elementos de processamento. As memórias podem ser superpostas 
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umas às outras; memórias diferentes são representadas por padrões diferentes no 

mesmo conjunto de elementos de processamento. 

• Controle distribuído e assíncrono: Cada elemento de processamento toma decisões 

com base apenas em sua própria situação local. Todas essas ações locais formam uma 

solução global. 

• Memória acessável pelo conteúdo: Vários padrões podem ser armazenados em 

uma rede. Para recuperar um padrão, é necessário apenas que se especifique uma 

parte dele. A rede automaticamente encontra a combinação mais aproximada. 

• Tolerância a fallias: Se alguns elementos de processamento se comportarem mal ou 

falliarem totalmente, a rede ainda funcionará de modo adequado. 

A rede de Hopfield pode ser utilizada como memória associativa não linear ou 

memória endereçável por conteúdo, cuja função principal é recuperar um padrão 

armazenado na memória em resposta à apresentação de uma versão incompleta ou 

com ruído daquele padrão. 

Ela é uma rede recorrente, que consiste em um número de nós e é 

completamente conectada, possuindo os pesos sinápticos simétricos. 

A rede de Hopfield usa o neurônio da FIGURA 4 como sua unidade básica de 

processamento. Cada neurônio calcula a sua entrada ponderada menos o thresho/d e 

utiliza a função degrau de ativação para determinar seu estado de saída ( -1, + 1 ). 

O que realmente distingue a rede de Hopfield das outras redes é o caminho 

pelo qual ela produz uma solução. 

As entradas para a rede são aplicadas para todos os nós ao mesmo tempo. Ela 

continua o ciclo através de uma sucessão de estados, até que convirja para uma 

solução estável, que ocorre quando os valores dos nós não se alteram. A saída da rede 

é o valor de todos os nós quando ela alcança uma estabilidade. 

A sua operação é diferente de um sistema Perceptron, no qual as entradas são 

aplicadas e a rede produz uma saída que representa a solução. Na rede de Hopfield, 
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esta primeira saída é levada como uma nova entrada, a qual produz uma nova saída; a 

solução ocorre quando não há modificação de ciclo para ciclo. 

Segundo HA YKIN (1994), há duas fases para a rede de Hopfield: 

1. Fase de Armazenagem: Suponha que haja uma coleção de vetores N-dimensionais 

denotados por ~ ~/ j.t= 1, 2, ... p ~. Estes p vetores são chamados memórias 

fundamentais e representam os padrões a serem memorizados pela rede. O elemento 

Z~~>i é o elemento iésimo da memória fundamental e, de acordo com a regra do produto 

externo de armazenagem, que é a generalização do postulado de aprendizado de 

Hebb, o peso sináptico de um neurônio i para o neurônio j é definido como: 

p 

wji = L: Z1,j z~,,i (55) 
Jl=l 

2. Fase de Recuperação: Durante a fase de recuperação, apresenta-se um vetor V que 

representa uma versão incompleta ou com ruído de uma memória fundamental da 

rede. A informação de recuperação prossegue de acordo com a regra dinâmica na 

qual se calcula para cada neurônio a entrada ponderada, que é comparada com o 

threshold para produzir os estados de saída ( -1 ou + 1 ). Este processo continua até 

que não ocorram mudanças de estados. 

BEALE & JACKSON (1990a) relataram dois diferentes métodos de realizar a 

atualização dos estados de ativação: 

• Síncrona: A atualização pode ser executada sobre todos os nós simultaneamente, 

onde os valores na rede são temporariamente congelados e todos os nós calculam os 

seus próximos estados. O novo estado representa uma atualização através da rede 

inteira e o estado seguinte é então calculado. 

• Assíncrona: Um nó é escolhido aleatoriamente e atualiza suas saídas de acordo 

com as entradas que ele está recebendo. A mudança no estado de um neurônio afeta o 

estado do sistema e pode afetar a mudança do próximo neurônio. A ordem de 

atualização dos nós afeta o comportamento da rede. 
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A rede de Hopfield não é um modelo realístico do sistema biológico e possui 

limitações por não conter neurônios escondidos. 

O treinamento da rede de Hopfield é não supervisionado. 

O algoritmo de aprendizado da rede de Hopfield pode ser visto no Anexo E. 

Ela pode ser representada pela figura abaixo: 

VENUGOPAL &NARENDRAN (1991), p.l8. 

FIGURA 16: Representação da rede de Hopfield 

2.9.4.1 Superfícies de energia 

Conforme BEALE & JACKSON (1990a), o comportamento da rede de 

Hopfield pode ser explicado através de superficies de energia. 

A superficie de energia tem cavidades que representam os padrões 

armazenados na rede. 

Os valores dos pesos e os padrões reais apresentados nela afetam a energia, 

assim a função de energia deve refletir estas exigências. 

Os pesos na rede contêm a informação padrão e assim todos os padrões são 

incluídos na função de energia. 

A função de energia (Er) da rede de Hopfield é: 

1 
Er = - - L L Wji Sj Sj 

2 i j ,tj 

(56) 
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Para armazenar um padrão, é necessário minimizar o valor da função de 

energia para aquele particular padrão a fim de que ele ocupe um ponto mínimo na 

superficie de energia. 

Pretende-se também deixar os padrões previamente armazenados em suas 

cavidades, permitindo que as informações se mantenham ao adicionar novos padrões. 

A rede de Hopfield não tem um algoritmo de aprendizado iterativo; os padrões 

são simplesmente armazenados por diminuírem suas energias. 

Tendo armazenado os padrões na rede, é necessário que haja a capacidade de 

recuperá-los. 

Um padrão desconhecido de entrada representa um ponto particular na 

superficie de energia e, como a rede itera em direção a uma solução, o ponto move-se 

em direção a uma cavidade. Estas cavidades de atração representam os estados 

estáveis da rede. 

A solução da rede ocorre quando o ponto estaciona-se na região de menor 

energta. 

2.9.5 Máquina de Boltzmann 

Segundo RICH & KNIGHT (1993a), o principal problema com as redes de 

Hopfield é que elas estabilizam-se em mínimos locais, os quais podem não fornecer a 

solução ótima. Necessita-se de um método que permita escapar destas cavidades 

locais. 

Um número muito grande de mínimos locais é bom para a criação de 

memórias acessáveis pelo conteúdo mas, para as tarefas de satisfação de restrições, é 

necessário encontrar o estado globalmente ideal para a rede. 

A máquina de Boltzmann é equivalente ao trabalho de Boltzmann em 

termodinâmica estatística e utiliza a função de probabilidade para atualizar o estado 

dos neurônios da rede. 

Ela possui arquitetura semelhante à da rede de Hopfield, e permite escapar de 

mínimos locais. 

As principais diferenças entre a máquina de Boltzmann e as redes de Hopfield 

são: 
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• os neurônios visíveis e intermediários (ou escondidos); 

·' 
• a função de ativação estocástica; 

• podem ser treinadas de forma supervisionada. 

O aprendizado utilizado pela máquina é o aprendizado de Boltzmann. 
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3. SIMULADOR SNNS 

O SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator) versão 4.1 é um simulador de 

redes neurais artificiais destinado a criar um ambiente eficiente e flexível para a 

pesquisa e aplicação desta técnica. Este simulador foi criado pela Universidade de 

Stuttgart para ser um pacote de software de uso compartilhado. 

O simulador consiste em quatro componentes principais: Simulator Kernel, 

graphica/ user interface, batch simulator e network compiler. O Simulador Kernel 

opera sobre a estrutura dos dados da rede interna das redes neurais e realiza todas as 

operações sobre elas. O graphica/ user intetface (XGill) oferece urna representação 

gráfica da rede neural e controla o Kernel durante o roteiro da simulação. Em adição, 

o XGill pode ser usado diretamente para criar, manipular e visualizar as redes neurais 

em vários caminhos. 

As redes neurais artificiais têm sua principal inspiração no cérebro humano 

consistindo em simples unidades interconectadas. 

O processamento de informação dentro das unidades é modelado no simulador 

com a ftmção de ativação e a função de saída. 

Este capítulo apresenta urna abordagem detalhada dos principais componentes 

do simulador SNNS v.4.1, dando um enfoque maior à rede feedfonvard que faz parte 

do simulador, visando um aprofundamento na sua utilização com o objetivo de aplicá

la em problemas práticos. 

3.1 Terminologia da rede neural artificial 

Uma rede consiste em unidades e conexões entre elas. O processo consiste na 

distribuição dos padrões de ativação através das conexões mantendo bastante 

similaridade com o mecanismo básico do cérebro humano, onde o processamento de 
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informação é baseado na transferência da ativação de um grupo de neurônios para 

outros através das sinapses. Este tipo de processamento é o processamento 

distribuído paralelo. 

As unidades (ou neurônios) podem ser de três tipos: 

• unidade de entrada: recebe entrada externa; 

• wúdade de saída: representa a saída da rede; 

• unidade escondida ou intermediária: é a unidade que não é visível fora da rede. 

Cada unidade no SNNS possui um conjunto de atributos que é apresentado a 

segurr: 

• no: número de um neurônio que determina a ordem pela qual ele é armazenado no 

simulator Kernel; 

• name: nome para uma unidade fornecido pelo usuário; 

• io-type ou i o: tipo de cada unidade dentro da rede (entrada, saída, escondida, dual, 

especia~ especial de entrada, especial escondida ou especial de saída). O tipo dual é 

para as unidades, tanto de entrada quanto de saída. O tipo especial é para as unidades 

cujos pesos não são alterados durante o aprendizado. Os últimos três tipos permitem 

a correlação de uma unidade a várias camadas na rede; 

• activation: valor de ativação; 

• bias: threshold de uma unidade; 

• activation function ou actFunc: um valor de ativação é calculado a partir das 

entradas multiplicadas pelos pesos de suas ligações à unidade e a partir do valor do 

bias. 

As funções de ativação são funções em C relativamente simples ligadas ao 

simulator Kernel. 

A função (Act_logistic) é considerada como default pelo simulador. 

• output function ou outFunc: calcula o valor de saída de cada unidade a partir da 

sua ativação atual. 

A função Identidade (Out_identify) é considerada como default pelo 

simulador. 
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As funções de saída são funções em C mais simples do que as funções de 

ativação. 

• f-type: tipo de funcionalidade das unidades; 

• position: cada unidade possui uma posição associada que consiste em 3 

coordenadas inteiras x, y, e z em um espaço 3D. Em um espaço 2D, apenas as 

coordenadas x e y são utilizadas; 

• subnet no: cada unidade é atribuída a uma subnet montando redes estruturadas 

que podem ser visualizadas mais claramente do que em uma representação 2D; 

• /ayers: as unidades podem ser visualizadas em 2D em até 8 camadas, que podem 

ser visualizadas seletivamente; 

• frozen: este atributo determina que a saída e a ativação estão congeladas, ou seja, 

não se alteram durante a simulação. 

3.2 Conexão (Link) 

É a ligação de uma unidade-fonte para uma unidade-destino e é sempre única 

para essas unidades. Cada conexão tem um peso associado que representa o efeito da 

saída de uma unidade anterior na unidade sucessora. O peso pode ser negativo 

(inibitório) ou positivo ( excitatório ). 

3.3 Modos de atualização 

São os métodos utilizados para obterem os valores de ativação dos neurônios 

de uma rede. O SNNS possui 5 modos de atualização: 

• síncrono: o estado de ativação de todas as unidades é alterado simultaneamente; 

• permutação randôrnica: o estado de ativação das unidades é alterado 

sequencialmente. A ordem é randôrnica, mas apenas uma unidade é selecionada em 

cada passo; 

• random: a ordem de atualização é definida pelo gerador de números randôrnicos, 

não garantindo que todas as unidades serão visitadas em um instante de tempo t; 
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• serial: a ordem é determinada pelo número interno da unidade; 

• topo/ogical: o Kerne/ ordena as unidades pela sua topologia, fazendo a 

propagação natural da atividade da entrada para a saída. 

Existem mais 12 modos de atualização para topologias especiais de redes 

implementadas no SNNS: 

• CPN: Para aprendizado com Counterpropagation. 

• Time De/ay: Este modo leva em conta as conexões especiais das redes Time 

De/ay. 

• ARTJ-Stab/e, ART2-Stab/e e ARTMAP-Stab/e: Três modos de atualização para os 

três modelos de rede da teoria da ressonância adaptativa. Eles propagam um padrão 

através da rede até que uma estabilidade seja alcançada. 

• ARTJ-Synchronous, ART2-Synchronous e ARTMAP-Synchronous: Estes são três 

outros modos de atualização para os três modelos de rede de ressonância adaptativa. 

Eles realizam um passo de propagação em cada chamada. 

• CC e RCC: modos de atualização especiais para os algoritmos cascade correlation 

e recurrent cascade con·e/ation. 

• BPTT: para redes recorrentes, treinadas com Backpropagation Through Time. 

• RM-Synchronous: modo de atualização para redes com memórias auto

associativas. 

3.4 Aprendizado em redes neurais artificiais 

O aprendizado consiste na modificação dos pesos da rede para se adaptar a 

um conjunto de padrões. 

3.5 Generalização 

É a capacidade de a rede classificar dados que ainda não foram vistos. Para 

melhorar a generalização, os dados que "alimentam" uma rede são geralmente 

divididos em: conjunto de treinamento (usado durante a fase de treinamento), 

conjunto de validação (usado para determinar a performance da rede com padrões 
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que não foram utilizados durante o treinamento) e conjunto de teste (checagem da 

performance global da rede). 

O treinamento deve parar quando for obtido um erro mínimo de validação . 

3.6 Grapllical user interface (XGUI) 

A XGUI é uma interface gráfica que permite a interação do usuário com o 

SNNS em sistemas operacionais baseados em Unix. Ela consiste nos seguintes 

arqmvos: 

• snns ou xgui: programa simulador SNNS (XGUI e simulator Kernel juntos); 

• default. cfg: configuração default; 

• help.hdoc: texto de help usado pelo XGUI. 

O SNNS usa as seguintes extensões para seus arquivos: 

• .net: arquivos de rede (unidades e ligações); 

• .pat: arquivos de padrões; 

• .cfg: arquivos de configurações; 

• .txt: arquivos de textos; 

• .res: arquivos de resultados. 

Há várias janelas diferentes do XGUI para diferentes funções, mas possuem 

em comum: 

• uma barra de título; 

• um botão no canto esquerdo superior para a manipulação da janela; 

• um botão chamado de DONE, que fecha a janela; 

• e, às vezes, um botão chamado de CANCEL, que cancela o acionamento da janela. 

O SNNS controla todas as operações sobre uma rede neural através da janela 

principal MANAGER PANEL, que pode ser representada pela figura a seguir: 
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SNNS-MANAGER 

I FILE I I CONTROL I IINFO I I DISPLA y I 130 DISPLA y li GRAPH 11 BIGNET 

I PRUNING li CASCADE li KOHONEN li WEIGHT li PROJECTION li ANAL YZER I l INVERSION 

I PRINT li HELP I IQUIT 

FIGURA 17: MANAGER PANEL (Painel diretor) 

3.7 Criação de uma rede neural artificial 

A primeira atividade a ser desenvolvida no SNNS é a edição e a criação de 

uma rede neural. Para isto utiliza-se o BIGNET do MANAGER PANEL. Uma vez 

clicado este campo, será apresentado um menu, com todas as arquiteturas suportadas 

pelo SNNS. O menu do BIGNETpode ser representado pela figura abaixo: 

BIGNET I 
feedforward 

tirne _ de/ay 

ar ti 

art2 

artmap 

Kohonen 

Jordan 

elman 

hopfie/d 

assoz 

FIGURA 18: Menu do Bignet 
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As telas do BIGNET variam de acordo com a característica da topologia 

escolhida. 

3.8 B/GNETpara as redesfeedforward 

3.8.1 Edição 

Para uma arquiteturafeedfonvard, a edição de uma rede neural no BIGNET é 

dividida em duas partes: uma para a manipulação das camadas de neurônios e uma 

outra para a manipulação das ligações entre as camadas. Uma vez editada a rede, só 

resta criá-la na memória. 

3.8.1.1 Camadas de neurônios 

No BIGNET, as camadas de neurônios são chamadas de planos que são 

arrays bidimensionais de unidades. Cada plano possui coordenadas. Um grupo de 

unidades em um plano com formato quadrado é chamado de cluster, cuja posição é 

determinada pelas coordenadas de sua extremidade superior esquerda e suas 

expansões nas direções x e y. 

Uma camada de neurônio é editada na coluna Edit Plane. Cada plano possui: 

• uma identificação especificada em um campo chamado de Pla11e; 

• um tipo que pode ser input, output e hidden e é especificado no campo chamado 

de Type; 

• o número de neurônios na direção x, que é especificado no campo chamado de No. 

o f units i11 x-directio11; 

• o número de neurônios na direção y, que é especificado no campo chamado de No. 

o f u11its i11 y-direction; 

• uma coordenada para a visualização em 3D, que é especificada no campo chamado 

de z-coordenates of tlte pla11e; 

• sua posição relativa à última camada (right, below ou lefl), que é definida no 

campo chamado de Rei. Positio11; 
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• um botão chamado de ENTER, que insere o plano no final da lista de planos; 

• um botão chamado de INSERT, que inclui o plano editado na frente do plano 

atual; 

• um botão chamado de OVERWRITE, que altera o plano atual, especificado no 

campo identificado por Curre11t Pla11e, pelos valores do Edit P/a11e; 

• um botão chamado de PLANE TO EDIT, que inicia a alteração de um plano; 

• um botão chamado de TYPE, que determina o tipo do plano; 

• um botão chamado de POS, que determina a posição relativa do plano; 

• um botão chamado de DELETE, que apaga o plano atual; 

• setas para "navegar" pela lista dos planos. 

3.8.1.2 Ligações 

O editor de ligações possui uma coluna identificada por Curre11t Link para as 

ligações visualizadas em um dado instante e uma coluna identificada por Edit Li11k 

para editá-las. 

As ligações sempre conduzem de uma fonte para um destino. Para gerar uma 

conexão completa basta pressionar o botão FULL CONECTION depois da definição 

dos planos. 

Se forem desejadas ligações mais complicadas, elas podem ser editadas 

diretamente através do botão SHORTCUT CONNECTION. 

Em qualquer combinação, os planos fonte e destino devem ser preenchidos no 

campo especificado por Pla11e, mesmo se a fonte ou o destino forem um c/uster ou 

unidades simples. 

A edição das ligações consiste em preencher os campos para os planos, c/uster 

ou unidades da maneira desejada. 

Um campo identificado por Move determina quantos passos um cluster ou 

uma unidade serão movidos na direção x ou y dentro de um plano depois que o 

cluster ou unidade são conectados com um destino ou uma fonte. 

Além disso, o Edit Link possui: 
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• um botão chamado de ENTER, que insere a ligação no final da lista de ligações; 

• um botão chamado de OVERWRITE, que altera a ligação atual que está definida 

no Current Link pelos valores que se encontram no Edit Link; 

• um botão chamado de LINK TO EDIT, que inicia a alteração de uma ligação; 

• um botão chamado de DELETE, que apaga a ligação; 

• setas para "navegar" pela lista de ligações. 

3.8.2 Criação 

A criação da rede na memória é feita pressionando o botão chamado de 

CREATENET. 

3.9 Salvando e carregando uma rede neural artificial e seus dados 

O SNNS utiliza o File Browser para salvar e carregar as redes, padrões e as 

configurações. O File Browser é invocado através do botão FILE no MANAGER 

P ANEL. O File Browser consiste em: 

• uma linha topo que mostra o diretório corrente; 

• uma janela de arquivos e diretórios dentro do diretório atual; 

• uma outra linha que mostra o arquivo atual; 

• cinco botões de seleção do tipo de arquivo: NET (Networks -extensão .net), PA T 

(Patterns -extensão .pat), RES(Result Files -extensão .res), CFG(Config -extensão 

.cfg) e TXT (Log File -extensão .txt); 

• botões, SA VE e LOAD, para salvarem e carregarem um arquivo. 

3.10 Visualização de uma rede neural artificial 

A visualização da topologia de uma rede neural, com as ativações de suas 

unidades e pesos da conexões, é feita através do 2D Display ou simplesmente 
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Display. Esta ferramenta é acionada através do botão DISPLAY do MANAGER 

P ANEL e consiste em: 

• um botão chamado de FREEZE, que "congela" a rede, não podendo ser mais 

atualizada e nem aceitando os comandos do editor; 

• um botão chamado de SETUP, para configurar a visualização das unidades, 

ligações e das camadas; 

• uma janela de visualização da rede neural na memória em um dado instante. 

3.10.1 Setup pa11el 

As alterações do tipo do disp/ay podem ser realizadas no Setup Pane/, que 

consiste em: 

• duas linhas chamadas de u11its top e bottom, que controlam o disp/ay de 

informações das unidades (identificação das unidades e ativação respectivamente). 

Há um botão ON, que ativa as informações selecionadas pelo botão SHOW em cada 

uma das linhas. O nome da unidade, número da unidade ou valor-z são mostrados na 

parte superior de uma unidade. A ativação, ativação inicial, bias ou saída da unidade 

são mostradas na parte inferior da unidade; 

• urna linha chamada de links, que controla o display de informações das ligações; 

um botão ON, que determina o desenho de todas as ligações; um botão -2,35, que 

mostra os pesos das ligações no centro das linhas que os representam; um botão ~, 

que mostra as ligações como setas apontando para a unidade destino; 

• urna linha com os botões, LAYERS e COLOR, para controlar a visualização das 

camadas e as cores do 2D DISPLAY. O botão LAYERS invoca um menu para 

selecionar a visualização de até 8 camadas diferentes em uma mesma tela. O botão 

COLO R, em um monitor colorido, abre uma janela de edição das cores dos elementos 

de uma rede neural; 
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• três barras de rolagem chamadas de link positiv, link negativ e link scale para a 

seleção dos parâmetros de visualização das ligações; 

• uma barra de rolagem chamada de units sca/e, que determina o parâmetro de 

escala para o tamanho das caixas das unidades. O intervalo válido é entre 0.0 e 2.0; 

• um campo de texto chamado de grid widtlt, que determina a distância entre as 

unidades no grid. O valor defau/t é de 37 píxel; 

• dois campos chamados de origin grid, que determinam a posição inicial da janela 

Graplt; 

• um campo chamado de subnet number, que ajusta o número da subnet a ser 

visualizado na janela. 

3.11 Operações em uma rede neural artificial 

Todas as operações possíveis nas redes neurais são realizadas através do 

Control Pane/. O Control Pane/ é acionado através do botão CONTROL do 

MANAGER P ANEL. Através dele, controlam-se a inicialização dos pesos da rede, o 

aprendizado, a atualização da rede, etc. A janela do Control Pane/ consiste em: 

• uma linha que controla a atualização, a inicialização da rede e os resultados 

estatísticos. Esta linha é formada por: 

+um campo de texto chamado de Steps, que especifica o número de passos de 

atualização da rede. Em redes comuns, um passo é suficiente. Em redes recorrentes 

ou com outros modos de atualização, mais de um passo pode ser necessário; 

+um botão STEP, que executa o número de passos especificado no campo de 

texto Steps; 

+um campo de texto chamado de Count, que registra as execuções já 

realizadas; 
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• um botão IMT, que inicializa a rede com valores de acordo com a função e 

os parâmetros dados na última linha do Control pane/; 

• um botão RESET, que reinicializa o contador e atribui uma ativação inicial 

às unidades; 

+um botão ERROR, que imprime várias estatísticas utilizando modelos 

lineares. As estatísticas fornecem infonnações sobre o tamanho da amostra, sobre o 

número de parâmetros a ser estimado, sobre o erro quadrático (SSE) e sobre o total 

do somatório dos quadrados corrigido pela raiz da variável independente (TSS); 

• um botão INFO, que escreve informações sobre a rede. 

• uma linha que controla o aprendizado e é constituída por: 

• um campo de texto chamado de Cyc/es, que especifica o número de ciclos 

necessários para o aprendizado; 

+um botão SINGLE, que provoca o treinamento da rede com um único 

padrão para o número de ciclos definido em Cycles; 

• um botão ALL, que provoca o treinamento da rede com todos os padrões 

para o número de ciclos definido em Cycles; 

+um botão STOP, que interrompe o ciclo de treinamento; 

• um botão TEST, que permite testar o procedimento da rede com todos os 

padrões utilizados no treinamento; 

+um botão SHUFFLE para otimizar o aprendizado, fazendo vários padrões 

serem apresentados em diferentes ordens em ciclos distintos. Uma seqüência 

randômica de padrões é criada automaticamente quando este botão é pressionado; 

+um botão OPTIONS, que oferece um menu com as seguintes opções: job 

weight (altera todos os pesos automaticamente), edit ftypes(edita/cria f-types) e edit 

sites (edita/cria sites); 

+um botão ACT, que especifica as alterações para os valores de ativação das 

unidades de saída quando um padrão é aplicado com TEST. Este botão fornece três 

opções: None (as unidades de saída permanecem inalteradas), Out (os valores de saída 

são computados e selecionados e as ativações permanecem inalteradas) e Act (os 

valores de ativação são selecionados). 
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• duas linhas, que estão relacionadas com a manipulação dos padrões e são 

constituídas por: 

+um campo texto chamado de Pattern, que mostra o número do padrão atual; 

+um botão chamado de DELETE, que elimina o padrão mostrado por 

Pattern do arquivo de padrões; 

+um botão chamado de MOD, que modifica o padrão mostrado por Pattem; 

+um botão chamado de NEW, que define um novo padrão que é adicionado 

após os padrões existentes; 

+um botão chamado de GO TO, que avança até o padrão, cujo número é 

mostrado por Pattern; 

+botões de setas para "navegar" através de todos os padrões carregados; 

+um botão SUB-PAT, que serve para a manipulação de sub-padrões; 

+um botão DEL-SET, que abre o menu de conjunto de padrões. O conjunto 

de padrões de entrada selecionado é removido somente da memória principal; 

+um botão USE, que abre um menu de padrões carregados. O conjunto de 

padrões selecionados passa a ser o conjunto atual; 

+um campo chamado de Current pattem set, que mostra o nome do conjunto 

de padrões de treinamento usado no momento. Quando não há nenhum, é mostrada a 

mensagem: "Training Pattern FileT 

• uma linha relacionada com a validação do conjunto de padrões durante o 

treinamento. Ela é constituída por: 

+um botão chamado de V ALID, que fornece o número de ciclos no qual o 

processo de treinamento é interrompido para realizar uma validação; 

+um botão USE, que abre um menu de conjuntos de padrões carregados. O 

conjunto de padrão selecionado passa a ser o conjunto atual; 

+um campo chamado de Validation pattern set, que mostra o nome do 

conjunto de padrões de validação usado no momento. Quando não há nenhum, é 

mostrada a mensagem: "Validation Pattern File?". 
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• uma linha que fornece informações sobre as funções de aprendizado e é constituída 

por: 

+campos de texto chamado de Learn, que especificam os parâmetros das 

funções de aprendizado. O número de parâmetros válidos e seus significados 

dependem da função de aprendizado utilizada; 

Para a função de aprendizado Std _ Backpropagation, os parâmetros de 

aprendizado são: 

a) 11: parâmetro de aprendizado, que especifica o tamanho do passo do gradiente 

descendente. Os valores típicos são: 0.1 .. . 1.0; 

b) dmax: a diferença máxima (dmax) entre a saída desejada (dj) e a saída final obtida (oj). 

Os valores acima de 0.9 devem ser considerados como 1 e os valores abaixo de 0.1 

devem ser considerados como O, então dmax deve ser 0.1. Os valores típicos são: O, 0.1 

ou 0.2. 

• um botão SEL FUNC, que invoca um menu para selecionar a função de 

aprendizado (procedimento de treinamento). 

A Std _ Backpropagation é o algoritmo BackPropagation do Anexo A. 

• uma linha que fornece informações sobre as funções de atualização e é constituída 

por: 

• campos de texto chamados de Update, que especificam os parâmetros das 

funções de atualização. O número de parâmetros válidos e seus significados 

dependem da função de atualização utilizada; 

• um botão SEL FUNC, que invoca um menu para selecionar a função de 

atualização; 

A Topological_ Order é a mais utilizada para as redes feedfonvard. Os 

neurônios calculam sua nova ativação em uma ordem topológica, sendo esta dada 

pela topologia da rede. 

• uma linha que fornece informações sobre as funções de inicialização e é constituída 

por: 
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+campos de texto chamado de Init, que especificam os parâmetros das 

funções de inicialização O número de parâmetros válidos e seus significados 

dependem da função de inicialização utilizada; 

+um botão SEL FUNC, que invoca um menu para selecionar a função de 

inicialização. 

A Randomize_Weights inicializa todos os pesos e bias com valores 

distribuídos randomicamente. 

3.12 Visualização do erro de aprendizado 

A visualização do erro de desenvolvimento da rede é feita através da 

ferramenta Grapll. Esta ferramenta é acionada pelo botão GRAPH do MANAGER 

PANEL. 

O Grapll consiste em: 

• um botão CLEAR, que limpa a tela da janela do gráfico e zera o contador de 

ciclos; 

• botões de setas, SCALE X e SCALE Y, para controlarem a dimensão das escalas 

no gráfico; 

• um botão SSE, que abre um menu para selecionar os valores a serem plotados. As 

possíveis escolhas são: SSE, média do erro quadrático (MSE), e o SSE dividido pelo 

número de unidades de saída (SSE/out). 

O SSE é calculado da seguinte forma: 

SSE = L L ( dj - oj)2 

p j 

O MSE é calculado como: 

MSE = 
SSE 

N 

onde N é o número total de padrões. 

(57) 

(58) 



.•, 

.. 

. I 

68 

3.13 Visualização dos pesos de uma rede neural artificial 

A visualização dos pesos de uma rede neural pode ser obtida pela opção 

Weight Display. A janela é acionada pelo botão WEIGHT do MANAGER PANEL. A 

Weight Display consiste em: 

• um botão SETUP para configurar a visualização dos pesos; 

• dois botões, ZOOM IN e ZOOM OUT, que aumentam ou diminuem o quadrado 

dos pesos de um píxel em cada lado; 

• uma janela de visualização dos pesos; 

• uma barra de rolagem que permite "navegar" pela janela dos pesos. 

3.14 Visualização das unidades de uma rede neural artificial 

O lnfo Pane/ mostra os dados de duas unidades e a ligação entre elas. Essa 

ferramenta é acionada por meio do botão INFO do MANAGER PANEL. Este 

consiste em: 

• duas linhas chamadas de Source e Target, que fornecem informações sobre as 

unidades fonte e destino. Essas informações são mostradas pelos campos: 

subn.(número da subnet), no.(número da unidade), act.(ativação), iact.(ativação 

inicial), out.(saída), hias(valor bias) e 1tame(nome da unidade); 

• duas linhas, que informam a função de ativação e a função de saída usadas nas 

unidades fonte e destino; 

• dois botões de seta I< para as unidades fonte e destino. Para a unidade-destino, um 

botão seleciona a primeira unidade-destino para uma dada unidade-fonte. Para a 

unidade-fonte, um botão seleciona a primeira unidade-fonte para uma dada unidade

destino. 

• dois botões de seta> para as unidades fonte e destino. Para a unidade- destino, um 

botão seleciona a próxima unidade-destino para uma dada unidade- fonte. Para a 
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unidade-fonte, um botão seleciona a próxima unidade fonte para uma dada unidade

destino; 

• um botão FREEZE, que congela uma unidade fonte ou destino. As alterações 

tornam-se ativas somente depois de acionar o botão SET; 

• um botão DEF, que atribui a unidade default aos valores exibidos de Target e 

Source; 

• um botão chamado de OPTIONS, que abre um menu com as opções: change io

type (altera o valor io-type}, changeftype (altera f-type), display activationfunction 

(gráfico da função de ativação), change activation function (altera a função de 

ativação), display output function (gráfico da função de saída), change output 

function (altera a função de saída), assign layers (atribui a unidade a uma camada), 

list ali sources (lista todos os predecessores), list ali targets (lista todos os 

sucessores). 

• um botão SET para cada fonte e destino que, apenas depois de clicado, seleciona 

os atributos de urna unidade correspondente para um valor específico; 

• um campo chamado de link, que mostra o valor dos pesos da ligação entre Source 

e Target; 

• um botão de seta I < , que seleciona a primeira ligação da unidade Target; 

• um botão de seta>, que seleciona a próxima ligação da unidade Target; 

• um botão SET que, após clicado, seleciona os pesos das ligações. 

3.15 Otimização das ligações de uma rede neural artificial 

É possível otimizar as ligações de uma rede neural no SNNS por meio das 

funções de pruning disponíveis. Esta ferramenta é acionada pelo botão PRUNING do 

MANAGER PANEL. O Pruning Pane/ consiste em: 

• um bloco para controlar a função de pruning. Este bloco possui: 

• um botão chamado de SELECT para escolher a função de pruning mostrada 

em Pruning ju11ction; 
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+dois campos de textos chamados de maximum error increase in % e 

accepted error, que são os critérios de parada do pnming; 

+um campo de texto chamado de Recreate /ast pruned element?, que 

possibilita restaurar o estado da rede antes do último pruning. Este campo possui dois 

botões NO e YES; 

• um bloco, que permite selecionar a função de aprendizado. Este bloco possui: 

• um botão SELECT para escolher a função de aprendizado mostrada em 

Leaming function; 

+um campo chamado de Leam cycle for jirst training, que determina a 

quantidade de ciclos para o primeiro treinamento; 

+um campo chamado de Leam cycle for retraining, que determina a 

quantidade de ciclos para o segundo treinamento separadamente; 

+um campo chamado de Minimum error to stop, que bloqueia o treinamento 

quando o erro absoluto for menor que ele; 

• um bloco para manipular os parâmetros dos nós que sofrerão pruning. Este bloco 

é formado por: 

+um campo chamado de Initial value for matrix, que determina o valor 

inicial da diagonal principal da Hesse-Matrix; 

+dois botões INPUT PRUNING? e dois botões YES ou NO, que estão 

relacionados à ocorrência ou não de pruning nos neurônios da camada de entrada; 

+dois botões HIDDEN PRUNING? e dois botões YES ou NO, que estão 

relacionados à ocorrência ou não de pruning nos neurônios da camada escondida; 

• um botão DONE, que inicia o pruning. 

3.16 Análise de projeção em neurônios de uma rede neural artificial 

O Projectio11 Pane/ é uma ferramenta de análise que permite mostrar como a 

saída de uma unidade (camada escondida ou de saída) depende de duas unidades de 
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entrada. Isto é feito através de urna projeção dos eixos dos vetores das duas entradas. 

Esta ferramenta é acionada pelo botão PROJECTION do MANAGER 

PANEL. Ela consiste em: 

• um botão chamado de SETUP, onde duas unidades devem ser especificadas; 

• dois botões, ZOOM IN e ZOOM OUT, que aumentam ou diminuem o quadrado 

por um píxel em cada lado; 

• uma janela de visualização; 

• urna barra de rolagem que permite "navegar" pela janela. 

3.17 Impressão de uma rede neural artificial 

Um 2D Display pode ser impresso pelo Print Pane/. Esta ferramenta é 

acionada pelo PRINT do MANAGER PANEL. O Print Pane/ consiste em: 

• um campo de texto chamado de Command line onde aparece o comando para a 

impressão; 

• uma linha chamada de Destination com os botões, PRINTER e FILE, para 

escolher o destino da impressão; 

• urna linha chamada de Paper com os botões, DIN A4, DIN AS e US LETTER, 

para selecionar o formato do papel; 

• uma linha chamada de Orientation com os botões, PORTRAIT e LANDSCAPE, 

para selecionar a orientação da visualização no papel; 

• urna linha chamada de Border com dois campos, Horiz e Vert, para selecionar o 

tamanho das bordas horizontais e verticais; 

• campos, X-Scale e Y-Scale, para determinarem o fator de escala na direção X e Y 

respectivamente; 

• um campo chamado de Autoscale; 

• um campo chamado de Aspect, que posiciona a rede nas direções X e Y; 

• um botão PRINT, que inicia a impressão; 

• um botão NETWORK, que abre um painel de configuração da rede. 
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3.18 Informações sobre o SNNS 

Várias janelas de he/p podem ser abertas mostrando diferentes auxílios sobre 

diferentes partes do simulador. Para isso, basta acionar o botão HELP do MANAGER 

P ANEL. A janela Help consiste em: 

• um botão LOOK, que faz o SNNS buscar a primeira ocorrência de uma palavra a 

partir do início do texto; 

• um botão MORE, que faz o SNNS buscar a primeira ocorrência de uma palavra a 

partir da última posição visitada pelo chamado de uma função de help; 

• um botão TOPICS, que fornece uma lista de palavras chaves relevantes; 

• urna janela de texto onde aparece o texto de help atual; 

• uma barra de rolagem para "navegar" ao longo do documento. 

3.19 Outras funcionalidades da XGUI 

O XGUI possui outras opções: 

CASCADE: para controlar as fases de aprendizado do Cascade Correlation; 

KOHONEN: extensão do Contro/ Pane/ para as redes de Kohonen; 

ANAL YZER: para supervisionar redes recorrentes ou outras; 

INVERSION: para controlar a ferramenta de análise de redes com o método de 

inversão. 

3.20 Ferramentas do SNNS 

3.20.1 Analyze 

A função do Analyze é analisar os arquivos de resultados que têm sido criados 

pelo SNNS. O arquivo a ser analisado precisa conter a saída obtida e a saída desejada. 

As seguintes opções são possíveis no Analyze: 

• -w: número de padrões que são classificados erradamente; 
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• -r: número de padrões que são classificados acertadamente; 

• -u: número de padrões que não são classificados; 

• -a: envolve -w, -r, e -u; 

• -v: cada número é impresso precedido por: wrong (errado), right (certo) ou 

unknown (desconhecido), dependendo do resultado da classificação; 

• -s: informação estatística contendo padrões errados, certos e padrões não 

classificados; 

• -i: nome do arquivo de resultado que está sendo analisado; 

• -o: nome do arquivo que está sendo produzido pela Analyze; 

• -e: define o nome da função de análise. 

Os parâmetros da função de análise são: 

• l1: primeiro parâmetro da função de análise; o valor geralmente utilizado é 0.4. 

• h2 : segundo parâmetro da função de análise; o valor geralmente utilizado é 0.6. 

A classificação do padrão depende da função de análise. 

A função mais utilizada para a análise é a "402040", que funciona da seguinte 

forma: 

• Um padrão é classificado corretamente se: 

+a saída obtida de exatamente uma unidade de saída é ~ h2; 

+a saída desejada desta unidade é a máxima saída desejada do padrão; 

+a saída obtida de todas as outras unidades de saída é ~ h. 

• Um padrão é classificado incorretamente se: 

+a saída de exatamente uma unidade é ~ h2; 

+a saída desejada desta unidade não é a máxima saída desejada do padrão; 

+a saída de todas as outras unidades é~ h. 

• Um padrão não é classificado em todos os outros casos. 
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4. APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO PROCESSO DE 

PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES 

As organizações insolventes começam a acusar sinais de dificuldades bem 

antes de chegar ao ponto crítico de uma falência ou concordata. 

A organização não necessariamente chega à falência por estar enfrentando 

dificuldades em um detenninado período. Qualquer organização pode se recuperar de 

urna situação dificil. 

Considerando-se a importância de verificar a situação de uma organização em 

um determinado momento, para urna tomada de decisão, utilizou-se uma rede neural 

feedforward (Perceptron Multicarnada), desenvolvida pelo simulador SNNS 4.1, para 

aprender a classificar as organizações em solventes, insolventes e pré-insolventes a 

fim de, posteriormente, classificar novas organizações que não participaram do 

processo de treinamento. 

Selecionaram-se dados de 240 organizações, obtidos da revista Exame, do 

jornal Gazeta Mercantil e de Associações Comerciais. Entre essas 240 organizações, 

80 são organizações solventes, 80 são insolventes e 80 são pré-insolventes. Esses 

dados podem ser vistos no Anexo F. 

Os dados foram normalizados entre -1 e l e divididos em subconjuntos 

disjuntos: subconjunto de treinamento (50% dos dados), subconjunto de validação 

(25% dos dados) e subconjunto de teste (25% dos dados). Os dados foram divididos 

aleatoriamente entre os conjuntos e para isso foi utilizado um programa em C, que 

pode ser visto no anexo G e parte da divisão dos dados pode ser vista no Apêndice 1. 

A rede feedfonvard do simulador SNNS 4.1 é uma rede supervisionada e, por 

isso, foram fornecidas as respostas desejadas: (001) para organizações insolventes, 

(010) para organizações pré-insolventes e (100) para organizações solventes. 
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Selecionaram-se cinco índices considerados de extrema importância para a 

análise da situação de uma organização, que podem ser vistos na tabela abaixo: 

TABELA 1 : Índices financeiros 

11 =Lucro Líguido (Rentabilidade do Patrimônio) 

Patrimônio Líquido 

h = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo (Liquidez Geral) 

Exigível Curto + Exigível Longo 

13 = Ativo Circulante - Estogue (Liquidez seca) 

Exigível curto prazo 

!4 = Ativo Circulante (Liquidez Corrente) 

Exigível curto prazo 

15 = Exigível curto grazo + Exigível longo grazo (Endividamento geral) 

Patrimônio Líquido 

A rede foi desenvolvida com cinco neurônios na camada de entrada (cada um 

representando um índice), três neurônios na camada de saída (cada um representando 

as três classes definidas) e quinze neurônios na camada escondida. A escollia do 

número de neurônios na camada escondida não obedece a nenhuma norma, ficando a 

cargo do projetista essa decisão. 

O algoritmo de aprendizado utilizado foi o Std BackPropagation do 

simulador, que é o BackPropagation do Anexo A 

Os parâmetros de aprendizado utilizados foram: 11=0.2, dmax=O e os pesos 

foram inicializados aleatoriamente entre -1 e 1. 

A função de inicialização utilizada foi a Topo/ogical_ Order e a função de 

atualização utilizada foi a Randomize _ Weights, que fazem parte do simulador. 

O processo foi repetido três vezes para verificar a performance da rede, e as 

três redes geradas podem ser vistas no Anexo H. 

Parte dos arquivos de resultados, que contêm as saídas obtidas e as saídas 

desejadas, pode ser vista no Anexo I . 

A função de erro utilizada foi a MSE e os resultados para as três partições 

podem ser vistos na tabela a seguir: 
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TABELA 2: Erros das três partições 

PARTIÇÃO 1 MSE SSE 

Treinamento 1 0.00612 0.73440 

Validação 1 0.03920 2.35210 

Teste 1 0.00447 0.26801 

PARTIÇÃ02 

Treinamento 2 0.00503 0.60394 

Validação 2 0.06224 3.73423 

Teste 2 0.04034 2.42052 

PARTIÇÃ03 

Treinamento 3 0.00680 0.81605 

Validação 3 0.20931 12.5585 

Teste 3 0.04538 2.72280 

Em relação à TABELA 2, observa-se que a média aritmética do treinamento 

nas três partições é de 0.00598, a média aritmética da validação nas três partições é 

de 0.10358 e a média aritmética do teste nas três partições é de 0.03006. 

A ferramenta Analyze do simulador foi utilizada a fim de verificar a 

porcentagem de padrões classificados corretamente, não classificados corretamente e 

os padrões desconhecidos. Esses resultados podem ser vistos na tabela abaixo: 

TABELA 3: Resultados do Analyze 

Partição Treinamento Validação Teste 

% certo er. desc. certo er. desc. certo e r. desc 

1 99.17 o 0.83 98.33 1.67 o 100 o o 
2 100 o o 95 1.67 3.33 95 1.67 3.33 

3 99.17 o 0.83 86.67 10 3.33 96.67 1.67 1.66 
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5. CONCLUSÃO 

Apesar de a informação e o conhecimento serem elementos essenciais à vida 

do ser humano há muitos séculos, eles não eram percebidos com a importância que 

hoje assumem. O conhecimento era visto pelos antigos gregos como algo que servia 

ao engrandecimento do ser humano, do intelecto e do espírito, tendo como fim 

principalmente os aspectos filosóficos. 

A aptidão para fazer algo não era encarada como uma forma de conhecimento 

sistematicamente organizada, mas como utilidade específica de um indivíduo. O 

savoir-faire de determinado métier era passado do mestre para o aprendiz e do pai 

para o filho. As informações de como fazer algo eram guardadas pelos artesãos e os 

mistérios de sua arte retidos à nível de conhecimentos pessoais. 

Hoje, o conhecimento e a informação passam a ser considerados como 

elementos básicos para o sucesso das organizações e das estruturas sociais 

organizadas. Estas começam a perceber que a administração da informação deve ser 

vista como uma atividade estratégica. 

A possibilidade de gerir a informação e o conhecimento mais rápida e 

eficazmente permite às organizações estruturarem-se de maneiras diferentes. A 

tecnologia da informação favorece esta estruturação organizacional. 

A tecnologia da informática, como parte da tecnologia da informação, tem 

provocado grandes impactos na economia mundial e no modo como as organizações 

operam seus negócios. 

A rede neural pode ser entendida como um instrumento da tecnologia da 

informática que permite às organizações explorarem seu ambiente de maneira 

privilegiada e assegurarem sua perenidade, transformando dados em informações úteis 

para uma tomada de decisão, aumentando o valor agregado dos seus produtos e 
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serviços ou reduzindo seus custos em relação às organizações que não possuem o 

mesmo tipo de informação . 

As redes neurais artificiais têm proporcionado grandes impactos em diversas 

áreas e têm servido como fator diferencial na busca de uma maior competitividade 

entre as organizações. 

A fascinação exercida pelas redes neuraiS deve-se em parte a seu 

relacionamento com o cérebro. 

O cérebro é um computador extremamente sofisticado, e um dos principais 

desafios do homem é entender como ele realiza o processamento de informações. O 

seu entendimento permitirá transpor a distância existente entre seus aspectos 

biológicos e os computacionais. É necessário primeiro entender como as computações 

elementares podem ser realizadas no "hardware" do cérebro. 

Com o propósito de uma melhor compreensão das funções cognitivas do 

cérebro, os pesquisadores das redes neurais biológicas têm acumulado um grande 

número de informações sobre as propriedades moleculares e celulares dos neurônios e 

dos circuitos neurais do cérebro e isso influenciará traballios futuros nesta área. 

A principal característica de uma rede neural artificial é a capacidade de 

aprendizado, ou seja, a possibilidade de estabelecer, de forma precisa, relações 

complexas entre diversas variáveis numéricas sem que seja imposto qualquer modelo 

preconcebido. É uma abordagem revolucionária, que contrasta com a filosofia hoje 

consagrada para o tratamento dos dados, a computação programada, que requer 

algoritmos rigorosamente detalhados para processá-los. 

Os campos de aplicação para as redes neurais são vastos: análise e 

processamento de sinais, controle de processos, classificação de dados, 

reconhecimento de padrões, análise de imagens, diagnósticos médicos, etc. Na área 

industrial, as redes neurais são bastante utilizadas na prevenção de desvios de 

processo e em sistemas lubridos, associados a técnicas de lógica difusa e sistemas 

especialistas, para a detecção de problemas de manutenção. 

Uma área muito pouco explorada para a utilização das redes neurais artificiais 

é a de marketing e vendas, onde existem aplicações potencialmente interessantes. As 

redes neurais artificiais podem ser utilizadas para fazer simulações sobre o 
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comportamento do consumidor diante de novos produtos e sugerir produtos mais 

adaptados ao perfil de cada cliente . 

A VISA Intemational Inc. desenvolveu um sistema baseado em redes neurais 

para a detecção de fraudes nos cartões de créditos e isto proporcionou uma redução 

de custos gerados por créditos não reembolsados. Além disso, este sistema constitui 

uma fonte de diferenciação, porque o bloqueio do cartão roubado é feito mais 

rapidamente, oferecendo urna maior segurança aos clientes. 

A empresa britânica NTL está trabalhando em cooperação com o governo no 

próximo censo para tratar os campos deixados em branco no formulário. A idéia é 

preencher tais campos, tomando-se por base as análises de famílias que o 

preencheram corretamente e que se assemelham a outras que não o fizeram. 

Existem diferentes tarefas de aprendizado que são mais adequadas para serem 

resolvidas por um determinado tipo de modelo de rede neural artificial. 

Não se pode afirmar que um determinado problema pode apenas ser resolvido 

por um único tipo de rede, pois a maneira como este problema é formulado interfere 

na escolha da rede mais adequada. 

A rede Perceptron foi o primeiro modelo de rede neural artificial e foi bastante 

criticada, pois é uma rede que resolve apenas problemas linearmente separáveis. Ela 

serviu para um desinteresse na época pelo prosseguimento dos estudos sobre redes 

neurais artificiais. 

A rede Perceptron Multicamada é a mais utilizada para problemas de 

classificação de padrões com categorias definidas. Este tipo de rede pode ser utilizada 

em várias situações: na geração de sons a partir de textos, no sistema Neltalk, nas 

vendas de passagens aéreas, na filtragem de ruídos de eletrocardiograma, nos 

diagnósticos de doenças, etc. Na área financeira, este tipo de rede pode ser utilizado 

para a aproximação de funções, para a classificação de organizações, para a 

concessão de créditos, para a previsão de vendas, para a concessão de empréstimos, 

para a previsão de séries temporais, para a avaliação de riscos de inadimplência, para 

a contratação de candidatos para um determinado cargo, para a indicação do interesse 

ou não de comprar uma determinada ação na bolsa, e para a gestão de Portfólios. 

No capítulo 4, utilizou-se uma rede Perceptron Multicamada para resolver o 

problema de classificação das organizações nas categorias estabelecidas. Este tipo de 
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rede tem se mostrado bastante eficiente em aplicações práticas, sendo o mais utilizado 

para tal problema. 

A rede aprendeu como classificar uma organização nas categorias 

estabelecidas. Para se tornar útil a aplicações práticas, é necessário fazer um programa 

para interfacear com ela a fim de que se possa entrar com dados de outras 

organizações para que ela possa indicar as classes que as organizações pertencem. 

Em relação à TABELA 2, observam-se erros médios quadráticos admissíveis 

nas três partições. Isto indica que a rede teve uma boa convergência e uma boa 

generalização, comprovando a sua eficácia. 

Através dos resultados da TABELA 3, com a utilização da ferramenta Ana/yze 

do SNNS, observa-se uma porcentagem boa de acertos nas três partições, o que 

pernúte deduzir que a rede teve uma boa performance. 

Como descrito no capítulo 2, é necessário que haja um acompanhamento pois, 

na área financeira, a maioria do processos é extremamente dinâmica e, sem uma 

modificação, talvez a rede possa se tornar obsoleta e não retratar a realidade. 

Outro tipo de rede abordado no capítulo 2 é a de Kohonen, utilizada em 

problemas de classificação de padrões em categorias não definidas. Na área financeira, 

pode ser utilizada para a formação de classificação c/uster. 

A rede de Hopfield é utilizada principalmente como memória associativa. A 

rede de Hopfield é utilizada para resolver o problema de recuperação encontrado na 

produção de remessa. A recuperação do projeto (design retrieval) é um valioso 

auxílio ao projeto de novos produtos, os quais incorporam as características dos 

componentes existentes para obter uma redução na variedade e aumentar a 

padronização. A rede de Hopfield pode também ser utilizada na modelagem de 

problemas fisicos, problema de satisfação de restrições e na reconstrução de imagens. 

A rede Perceptron Multicamada foi escolhida para resolver o problema da 

classificação das organizações nas categorias estabelecidas, por ser uma rede 

supervisionada e a que tem se mostrado mais eficiente na prática, especialmente no 

caso estudado neste trabalho. A rede de Kohonen poderia ser utilizada, sem a 

especificação da saída desejada e ela própria se incumbiria da separação das classes 

mas, de posse das classes em que as organizações se enquadravam, achou-se mais útil 

a utilização de uma rede supervisionada. A rede de Hopfield seria inviável neste tipo 
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de problema, pois a sua melhor utilização está relacionada a problemas de natureza 

não supervisionada. 

Um aspecto interessante das redes neuraiS artificiais é que, uma vez 

construídas, elas não dependem mais da base de dados que lhes deu origem. O 

conhecimento adquirido reside nas conexões entre os neurônios e não na base de 

dados. É na verdade um conhecimento implícito e conciso, que é reconstituído pelo 

sistema cada vez que o solicitamos, e é realizado de maneira tão rápida quanto o 

nosso cérebro reconstitui o seu conhecimento cada vez que o solicitamos. 

Os resultados das redes neurais têm-se mostrado bastante satisfatórios quando 

comparados com alguns métodos estatísticos. Elas apresentam diversas vantagens em 

relação a outras técnicas de modelamento e controle como: regressão estatística, 

sistemas especialistas e, talvez, modelos matemáticos. 

Uma das principais críticas em relação às redes neurais é que elas são 

consideradas "caixas pretas", ou seja, as suas operações não são vistas claramente. 

A capacidade das redes neurais é considerada limitada para esclarecer de que 

maneira as variáveis explicativas dos fenômenos são levadas em conta pelas redes 

para chegar-se a uma resposta. 

Através dos resultados observados, conclui-se que a rede utilizada para 

resolver o problema de previsão de insolvência é uma ferramenta útil para urna 

tomada de decisão. A partir do momento que for diagnosticada a pré-insolvência de 

uma organização, é necessário que algumas providências sejam tomadas para que a 

organização não se torne insolvente pois, isso ocorrendo, é bem provável que será 

decretada a sua falência. 
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ANEXO A 

Algoritmo BackPropagation 

Inicializar os pesos e os thresholds aleatoriamente 

Repete enquanto houver padrões de entrada 

Passo 1 : Apresente um padrão de entrada e a saída desejada 

Passo 2: Calcule a saída 

Cada camada calcula a sua saída (yj) e passa adiante como entrada para a 

próxima camada. A saída da camada final é Oj . 

p 

yj = fa [ L Wji Yi] 
i=o 

Ative o passo de ajuste de pesos da camada de saída. 

Passo 3: Ajuste pesos da camada de saída 

Wji (t+ 1) = Wji (t) + ~Wji(t) 

~Wji(t) = fiÕj Yi 

Õj = oj(t)(dj(t)- Oj(t)) (1 - oj(t)) 

Ative o passo de ajuste de pesos da camada escondida 

Passo 4: Ajuste de pesos das camada escondida 

Wji (t+l) = Wji (t) + ~Wji(t) 

~Wji(t) = fiOj Yi 
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Depois que todas as conexões em todas as camadas forem ajustadas, ative 

o passo cheque magnitude do erro. 

Passo 5: Cheque Magnitude do Erro 

Para cada padrão é calculado a função de erro quadrático (Ç). 

O erro médio quadrático (l;av) é calculado da seguinte forma: 

} N 
l;av= - L Ç 

N n= l 

Se o erro médio quadrático for aceitável, 

fim. 

Se não for, 

volte ao Passo I . 



ANEXOB 

Algoritmo de aprendizado da rede Perceptron 

Inicializar os pesos e os thresholds aleatoriamente 

Repete enquanto houver padrões de entrada 

Passo 1 : Apresentar um padrão de entrada e a saída desejada 

Passo 2: calcular as saídas 

p 

Yk(t) = fa [L Wkj(t) Xj(t)] 
j=o 

Ative o passo ajuste de pesos 

Passo 3: ajuste de pesos 

Se Yk(t) estiver correta: 

Se Yk(t) = O, mas deveria ser 1: 

Se Yk(t) = 1, mas deveria ser 0: 

Passo 4: Se o erro for aceitável, 

fim. 

Se não for, 

volte ao Passo 1. 

Wkj(t+l) = Wkj(t) 

Wkj(t+ 1) = Wkj(t) + Xj(t) 

Wkj(t+l) = Wkj(t)- Xj(t) 

84 
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ANEXO C 

Algoritmo de aprendizado da rede de Kohonen 

Inicializar os pesos dos neurônios com valores aleatórios baixos (baixos em relação 

aos valores de entrada). 

Definir o raio de vizinhança de cada neurônio e a taxa de aprendizado iniciais. 

Repita enquanto houver padrões de entrada. 

Passo 1: Apresentar uma entrada à rede. 

Passo 2: Calcular a distância euclidiana entre a entrada e os pesos para cada neurônio 

de saída . 

p 2 
de= L (xi(t) - Wji(t)) 

j=l 

Passo 3: Selecionar o neurônio vencedor, ou seja, o neurônio que apresentar a menor 

distância euclidiana. 

Passo 4: Os pesos do neurônio selecionado são atualizados juntamente com todos os 

neurônios que estão dentro da vizinhança. 

Wji (t+ 1) = Wji(t) + 11(t) (Xi(t)- Wji(t)) 

PassoS: Reduzir a taxa de aprendizado. 

Passo6: Reduzir o raio 

Até raio< raio mínimo. 



ANEXOD 

Algoritmo LVQ 

Passo I : Selecionar os vetores de treinamento com classificação conhecida. 

Passo 2: Definir o raio e a taxa de aprendizado iniciais. 

Repita enquanto houver padrões de entrada. 

Passo 3: Para cada padrão de treinamento com classificação conhecida 

Para cada neurônio 

Calcular a distância euclidiana 

Selecionar o neurônio com a menor distância 

Passo 4: Atualizar os pesos do neurônio vencedor e de seus vizinhos: 

Wji(t+ I) = Wji(t) + ll(t)(xi(t) - Wji(t)) 

Wji (t+ I) = Wji(t) - ll(t)(xi(t) - Wji(t)) 

Reduzir a taxa de aprendizado. 

Se o erro for aceitável, 

fim. 

Se não for, 

volte ao Passo 3. 

(correta) 

(incorreta) 

86 
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ANEXO E 

Algoritmo de aprendizado da rede de Hopfield 

Passo 1 :Designar os pesos da conexão 

p 

wji = L Z1tiZ1,j i'* j 
11=1 

Wji = 0 1 = J 

Passo 2: Inicializar com um padrão desconhecido 

j = 1, ... , N 

Passo 3: Iterar até a convergência 

N 

Sj(t+1) = ~[L WjiSi(t)] 
i=o 

Repete a iteração até as saídas dos nós continuarem inalteradas. 
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ANEXO F 

Dados das organizações 

1. 0.0029 2.623 0.089 5.643 0.0957 
2. 0.0055 2.543 0.5691 5.9822 0.137 
3. 0.048 2.4915 0.145 1.6006 4.3003 
4. 0.117 1.353 0.166 0.795 4.1069 
5. 0.097 2.046 0.088 1.7384 3.9112 
6. 0.0077 1.9315 0.199 4.9872 0.293 
7. 0.0067 2.59 0.033 5.973 0.1285 
8. 0.9 2.211 0.056 1.908 4.9825 
9. 0.0045 2.125 0.069 5 0.3828 
10. 0.066 2.8875 0.09 1.908 4.579 
11. 0.0021 3.037 0.009 5.9776 0.1146 
12. 0.14 1.683 0.188 1.2402 4.264 
13. 0.47 1.9305 0.165 1.219 4.9851 
14. 0.015 2.048 0.02 4.7614 0.3696 
15. 0.31 2.343 0.5 1.9398 5.2739 
16. 0.34 0.957 0.12 0.7102 3.9452 
17. 0.81 2.442 0.04 1.378 4.9508 
18. 0.0016 1.916 0.238 5.2296 0.013 

l o 

19. 0.0095 2.6365 0.009 1.0356 5.9918 
20. 0.0053 2.3935 0.15 5.3688 0.2073 
21. 0.061 2.409 0.16 1.9504 3.992 
22. 0.0019 2.6605 0.103 5.9628 0.2409 
23. 0.024 1.782 0.678 1.378 4.98 
24. 0.206 4.554 0.56 3.1694 5.1716 
25. 0.004 1.551 0.19 0.3604 4.9825 
26. 0.0014 5.362 0.122 3.0542 6.999 
27. 0.009 1.386 0.126 0.9646 5.825 
28. 0.002 0.9405 0.16 0.5512 5.2013 
29. 0.0059 6.1805 0.789 6.0236 4.77 
30. 0.122 2.64 0.199 2.226 3.9923 
31. 0.0045 1.64 0.5 1.7656 3.9475 
32. 0.58 1.6005 0.289 0.9964 4.956 
33. 0.18 1.4025 0.544 0.9964 4.5828 
34. 0.185 1.914 0.1 1.0812 4.3993 
35. 0.007 1.1945 0.856 1.443 4.89 
36. 0.0059 1.257 1.569 2.0896 4.056 

.. 37 . 0.103 2.234 0.366 2.0578 3.9815 
38. 0.053 2.343 0.294 1.802 4.987 
39. 0.003 1.5345 0.554 0.9964 4.28 
40. 0.0051 1.1615 0.89 1.3264 3.9125 
41. 0.0034 2.8115 0.236 2.4514 5.759 
42. 0.132 2.475 0.45 1.9822 4.2016 
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43. 0.0052 2.366 0.491 2.007 3.9693 
44. 0.169 2.97 0.199 1.9716 4.4904 
45. 0.111 1.7655 0.25 1.2296 3.997 
46. 0.79 2.3595 0.56 1.5158 5.196 
47. 0.19 1.287 0.569 1.1554 3.99 
48. 0.0083 0.4685 0.369 1.066 3.3069 
49. 0.0015 2.3725 0.35 3.0906 3.1485 
50. 0.38 0.891 0.23 0.636 3.9221 
51. 0.0055 0.574 0.45 1.3264 3.9914 
52. 0.53 1.2045 0.36 1.0706 4.4191 
53. 0.0017 2.4415 0.18 0.799 4.999 
54. 0.0132 1.2505 0.54 1.7454 3.1089 
55. 0.14 0.792 0.19 0.53 5.587 
56. 0.0014 0.7985 0.56 0.999 4.3927 
57. 0.056 1.881 0.188 1.2508 4.0244 
58. 0.0148 1.366 0.633 2.0624 3.2112 
59. 0.141 2.97 0.095 1.5794 4.65 
60. 0.052 2.145 0.15 1.378 4.2211 
61. 0.0063 1.1915 0.46 1.5762 3.1551 

f) 

62. 0.0074 3.455 0.567 3.0754 4.0122 
63. 0.3 1.155 0.41 0.6996 4.2363 
64. 0.0072 1.555 0.8 0.993 4.5676 
65. 0.566 3.2835 0.18 2.1094 5.1112 
66. 0.074 1.254 0.37 0.7844 4.23 
67. 0.0173 0.881 0.099 0.996 3.09 
68. 0.0047 1.008 0.91 1.072 4 
69. 0.08 4.9995 0.3 3.2118 5.9924 
70. 0.0135 1.145 0.51 0.997 4.549 
71. 0.07 2.7885 0.2 2.4168 3.9716 
72. 0.0149 1.7455 0.26 0.2982 5.099 
73. 0.123 2.9865 0.12 1.9186 4.3531 
74. 0.0012 0.996 0.19 0.555 3.799 
75. 0.42 2.9205 0.19 1.8656 4.854 
76. 0.0135 1.4815 1.1 2.002 3.6947 
77. 0.233 2.871 0.56 2.3108 4.432 
78. 0.167 1.716 0.96 1.1448 4.9214 
79. 0.2 1.1385 0.507 0.5088 4.6221 
80. 0.0089 3.4615 0.253 4.0986 4.2772 
81. 0.0284 1.353 0.002 1.0282 0.6567 
82. 0.007 2.3595 0.123 2.4804 0.1881 
83. 0.0125 0.6765 0.0005 0.6148 0.4983 
84. 0.0059 1.518 0.099 1.4946 0.1914 
85. 0.0105 1.5675 1.234 1.2826 3.1977 
86. 0.0039 1.2045 0.0001 0.9964 0.3036 
87. 0.0077 1.7985 0.0001 2.3532 0.3432 
88. 0.0017 0.6105 0.123 0.8374 0.2937 
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89. 0.0012 1.089 0.0001 0.8798 0.528 
90. 0.0025 0.792 0.0784 1.2826 0.1287 
91. 0.0049 1.32 0.0001 1.1448 0.4224 
92. 0.0015 1.4685 0.0001 1.4628 0.2541 
93. 0.0032 1.6335 0.0006 1.961 0.1749 
94. 0.0161 o·.9735 0.0009 0.9646 0.3498 
95. 0.0068 2.145 0.0078 1.9716 0.264 
96. 0.0074 1.3365 0.0564 1.7066 0.2211 
97. 0.0003 1.221 0.0034 1.113 0.1848 
98. 0.0015 1.0725 0.0045 1.219 0.2046 
99. 0.0099 1.4355 0.0007 1.3462 0.2409 
100. 0.0035 2.7225 0.0234 2.6924 0.1023 
101. 0.0093 1.65 0.567 1.1978 3.7059 
102. 0.0137 2.079 0.0006 1.325 0.8976 
103. 0.0018 1.089 0.1233 1.3038 0.132 
104. 0.0003 0.594 0.0001 0.8056 0.7425 
105. 0.0112 1.584 0.0004 1.3038 0.3498 
106. 0.0027 0.726 0.09 1.0706 0.2343 
107. 0.0073 0.9075 0.589 0.848 0.8382 
108. 0.0019 1.3035 0.1235 0.9222 0.7392 
109. 0.0033 1.2045 1.0002 2.173 0.2343 
110. 0.0067 1.881 0.0234 1.855 0.2145 
111. 0.0008 1.683 1.113 1.113 4.1249 
112. 0.0014 1.947 0.0089 1.272 0.9735 
113. 0.0065 1.8645 0.0012 1.1872 0.9933 
114. 0.007 2.079 0.0003 1.325 0.9603 
115. 0.0029 1.1055 0.0008 0.9434 0.6039 
116. 0.0039 1.122 0.0234 1.8232 0.3828 
117. 0.0042 2.1615 0.0056 2.3638 0.1089 
118. 0.0051 1.815 0.0034 1.9504 0.2079 
119. 0.0021 3.366 2.6789 8.8404 0.0462 
120. 0.0009 0.3135 0.0001 0.4028 0.231 
121. 0.0037 1.254 0.0045 1.1766 0.396 
122. 0.0003 1.6005 0.0009 1.0706 0.6765 
123. 0.0003 0.792 0.0789 1.9504 0.4785 
124. 0.0083 1.1385 0.0678 0.954 0.7458 
125. 0.0114 0.429 0.0234 0.742 0.3069 
126. 0.0154 1.98 0.0056 1.3038 0.792 
127. 0.0341 1.6995 0.0033 1.2402 0.8118 
128. 0.0003 0.99 0.055 1.272 0.3465 
129. 0.0118 1.6335 0.0056 1.3886 0.4884 
130. 0.0005 1.782 3.5678 6.6992 0.1386 
131. 0.0026 2.31 0.3456 3.5616 0.0858 
132. 0.0064 1.8315 0.0345 1.1554 0.858 
133. 0.0026 1.485 0.7896 1.1554 1.6467 
134. 0.0049 1.8315 0.0005 1.749 0.2 112 
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135. 0.001 1.2375 0.0988 1.3674 0.4488 
136. 0.0005 0.924 0.0423 0.9328 0.2376 
137. 0.0043 0.5445 0.0234 0.7738 0.2211 
138. 0.0076 3.6465 0.1234 4.0598 0.2244 
139. 0.00003 2.31 0.001 2.332 0.1551 
140. 0.0132 1.8975 0.0345 1.219 1.5081 
141. 0.0014 0.7095 0.0123 0.7102 0.6171 
142. 0.0039 1.815 0.0789 1.484 0.7689 
143. 0.0019 1.4355 0.001 1.0706 0.3861 
144. 0.0204 0.825 0.4452 0.4452 1.9239 
145. 0.0038 1.6995 0.09 2.0988 0.1287 
146. 0.0003 2.145 0.09 1.6324 0.8019 
147. 0.0053 1.5345 0.2 1.3886 0.4059 
148. 0.0461 1.6995 1.4567 1.4567 3.5374 
149. 0.0097 0.66 0.1267 0.689 0.594 
150. 0.0076 0.5775 0.0667 0.6254 0.396 
151. 0.0019 1.65 0.5678 2.1094 1.8447 
152. 0.0009 1.6665 0.0777 1.7384 0.1551 
153. 0.0095 5.8575 0.0789 6.2964 0.1056 
154. 0.0096 2.4255 0.0889 2.332 0.2541 
155. 0.016 1.5345 0.0056 1.2932 0.3003 
156. 0.003 1.386 0.0055 1.1872 0.3993 
157. 0.0021 2.2275 0.5656 2.6606 0.2013 
158. 0.0178 1.9305 0.0888 1.2296 1.4784 
159. 0.0025 2.244 2.6733 5.0032 0.1188 
160. 0.0008 1.3695 0.0099 1.0176 0.792 
161. 0.148 1.9313 1.9508 1.9509 0.549 
162. 0.076 0.8888 1.3379 1.338 0.0892 
163. 0.126 0.7147 0.8512 0.8512 0.1987 
164. 0.0024 1.5748 1.2704 1.2828 0.3705 
165. 0.192 1.514 7.4938 7.4938 1.2675 
166. 0.0099 1.8701 1.1301 1.2033 1.0081 
167. 0.003 1.9346 1.178 1.178 1.6505 
168. 0.0072 1.8716 0.5206 0.5588 0.9603 
169. 0.0049 5.4432 1.52 1.6253 0.582 
170. 0.0179 4.395 1.23 1.533 0.4609 
171. 0.0057 4.8949 1.451 1.4615 1.2594 
172. 0.0064 4.2526 1.2697 1.2697 2.7406 
173. 0.09 1.9251 2.647 2.6479 0.3663 
174. 0.168 3.1918 3.1324 3.1324 0.3712 
175. 0.14 7.2424 18.0807 18.0807 0.16 
176. 0.094 9.2348 9.2845 9.2845 0.5 
177. 0.238 3.4583 3.4996 3.4996 0.7439 
178. 0.034 3.3614 1.0037 1.0037 3.2405 
179. 0.12 2.6441 2.9397 2.94 0.34 
180. 0.154 1.2717 1.9964 2.3724 0.86 
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181. 0.0021 3.1808 1.2853 1.406 0.4729 
182. 0.0031 4.3136 1.5902 1.6588 0.5294 

,, 183. 0.0003 1.2892 0.7562 0.9249 0.2704 
184. 0.0014 3.2997 1.6792 2.0291 0.3204 
185. 0.1819 1.1459 0.3421 0.3545 1.1429 ,, 
186. 0.058 0.658 1.2429 1.243 0.36 
187. 0.0017 0.1734 0.0495 0.0495 0.1522 
188. 0.0022 3.8525 1.2215 1.4601 0.5589 
189. 0.0053 4.4577 1.331 1.3756 0.5581 
190. 0.0015 2.6382 0.854 0.8928 0.1817 
191. 0.005 2.0115 1.418 1.418 0.1332 
192. 0.046 2.9293 5.4183 5.4183 0.3509 
193. 0.344 0.8414 0.8776 0.8776 0.1427 
194. 2.286 0.0092 5.768 5.768 1.0051 
195. 0.0063 1.456 2.7581 2.9236 0.4697 
196. 0.142 0.4257 0.4131 0.4131 0.19 
197. 0.0022 3.4227 1.022 1.6119 2.5695 
198. 0.0037 1.976 1.2562 2.0454 0.3686 
199. 0.0125 3.3905 1.1951 1.2445 0.7002 
200. 0.014 4.688 1.5713 2.15 0.7215 
201. 0.034 1.597 1.1329 1.6992 0.8466 
202. 0.078 2.3972 2.2126 2.2126 0.3281 
203. 0.0023 7.0943 0.2441 0.8176 0.0866 
204. 0.124 3.091 3.1986 3.1986 0.4863 
205. 0.0093 3.7661 1.2865 1.4194 0.3461 
206. 0.188 1.7412 1.5518 1.821 0.3845 
207. 0.0022 1.6052 0.3975 0.4793 0.4679 
208. 0.0208 2.8936 1.0512 1.7985 1.1652 
209. 0.016 6.2979 3.9338 3.9339 0.2309 
210. 0.144 15.8838 15.8586 15.8586 0.0669 
211. 0.03 1.4071 1.0254 1.0254 1.276 
212. 0.0032 3.8227 1.6362 1.824 0.7556 
213. 0.0016 2.2652 0.6751 0.7107 0.2435 
214. 0.0088 3.8498 1.1495 1.8202 1.0984 
215. 0.112 14. 8137 13.1927 13.1927 0.012 
216. 0.046 2.0726 1.6598 3.2112 0.3418 
217. 0.0042 2.385 2.8426 3.0131 0.0858 
218. 0.462 3.0218 2.6191 2.9067 0.2893 
219. 0.062 0.7306 1.7619 1.7619 0.76 
220. 0.124 2.0651 2.0106 2.4927 0.44 
221. 0.006 3.3064 1.2625 1.866 0.0886 
222. 0.0026 1.0958 0.403 0.76 0.2754 
223. 0.03 0.7706 1.4495 1.4495 0.61 
224. 0.0039 2.0186 1.0709 1.8155 0.3031 
225. 0.332 12.5269 2.4287 2.4287 0.0081 
226. 0.0004 5.3343 1.2673 1.3433 0.1228 
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227. 0.0154 1.7198 1.0986 1.1645 0.9849 
228. 0.12 1.2369 1.5577 1.5577 0.88 
229. 0.098 2.5018 2.511 2.5119 0.6657 
230. 0.062 2.0547 4.2077 4.2077 0.5178 
231. 0.336 0.6318 2.3063 2.3063 0.573 
232. 0.0174 0.6235 2.0596 2.1832 0.1666 
233. 0.038 1.0974 1.8563 1.8563 0.4666 
234. 0.0051 1.7826 0.999 1.0589 0.9123 
235. 0.011 2.0705 1.098 1.3207 1.2216 
236. 0.0106 1.2086 0.65 0.8593 0.3228 
237. 0.0159 1.8105 4.8362 4.8362 0.3912 
238. 0.0114 3.4781 1.0385 1.0385 2.5928 
239. 0.0049 3.6265 1.0828 1.0828 1.4627 
240. 0.0206 0.9892 1.8428 1.8428 0.7123 



,, 

,, 

ANEXOG 

Programa ORGAN.C 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
#include <string.h> 
#include <dos.h> 
#include <time.h> 
#include <math.h> 

#define SIZEVET 500 
#define NUMP ATT 500 
#define TRUE 1 
#define F ALSE O 
#define NCL 8 //número total de neurônios 
#define T AMLINE 1000 
#define TAM_ V 60 11 quantidade de padrões de validação 
#define TAM_A 120 //quantidade de padrões de treinamento 
#define T AM _ T 60 11 quantidade de padrões de teste 
#define NPE 5 11 número de neurônios de entrada 
#define NPS 3 //número de neurônios de saída 
char arqtreina[30]="tremp3.pat"; 
char arqvalida[30]="vemp3 .pat"; 
char arqtesta[30]="temp3. pat"; 

typedef char string[30]; 

int indice; 

struct input { 
string x[60]; 
int n _campos; 

}; 

long vetor 1 [SIZEVET], vetor2[SIZEVET], vetor3 [SIZEVET]; 
arquivo- embaralhar// 

char token[30]; 

int obtem_token(char s[TAMLINE],int inicio) { 
int ij; 
i=O; 
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J=uucto; 

} 

while((sOJ=' ')ll(sOJ='\t')) 
j++; 

while((sOJ!=' ')&&(sOJ!='\t')&&(sOJ!='\n')) { 
token[i]=sOJ; 
i++; 
j++; 

}; 
token[i]='\0'; 
return(j); 

void load_line(FILE *fin,int ncl,struct input *padrao) { 
char s[T AMLINE]; 
int inicioj; 

j=O; 

} 

fgets( s, T AMLINE,fin); 
inicio=O; 
while(j<ncl) { 
inicio=obtem _ token(s,inicio ); 
strcpy(padrao->xOJ,token); 
j++; 
}; 

void save_line(FILE *fout,int ncl,struct input padrao){ 
int i; 

for(i=O;i<(ncl-1 );i++) 
fPrintftfout,"%s ",padrao.x[i]); 

fPrintftfout, "%s\n" ,padrao.x[i]); 
} 

void carrega_indice(FILE *fin,int numpatt,long vetor[]){ 

int ~r; 
char s[TAMLINE]; 

randornizeQ; 
for(i=O;i<numpatt;i++) 

vetor[i]=-1; 
fseek(fin,O,SEEK _ SET); 
for(i=O;i<numpatt;i++) { 

r=t; 
r-random( numpatt); 
while(vetor[r] !=-1) 

r=random(NUMP A TT); 
vetor[ r ]=ftell(fin); 
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fgets(s,T AMLINE,fin); 
} 

} 

void convert_pattern(FILE *fin,FILE *fout, int cont,int npe,int nps,int ncl) { 

} 

char ch,s[256]; 
struct input padrao; 
int ij; 

tprintf(fout,11# Input pattern %d:\n11,cont); 
load _line(fin,ncl,&padrao ); 
forG=O j <(npe-1 )j++) 
tprintf(fout, 11%s 11,padrao.x[j]); 
tprintf(fout, 11%s\n11 ,padrao.x[j]); 
j++; 

tprintf(fout,"# Output pattern %d:\n",cont); 
for(i=O;i<(nps-1 );i++){ 

} 

tprintf( fout, 11%s 11 ,padrao .x[j]); 
j++; 

tprintf( fout, "%s\n 11 ,padrao .x[j]); 

96 

int converte(FILE *finl,FILE *fin2,FILE *fin3,char * nome_arq,int numpatt,int nin, 
int nout,int ncl){ 

struct time t; 
char s[T AMLINE]; 
FILE *fout; 
int cont; 

if((fout=fopen(nome_arq,11
W 11

)) NULL){ 
printf{11Erro na abertura de crx4.dat11

); 

exlt(O); 
}; 

gettime(&t); 

tprintf(fout,"SNNS pattern defuútion file V3.2\n11
); 

tprintf(fout;•generated at F ri Mar 14 %2d:%02d:%02d 1996\n\n\n", 
t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec); 



,, 

·I 

,; 

} 

tpríntf(fout,"No. ofpatterns: %d\n",numpatt); 
tpríntf(fout, "No. o f ínput units : %d\n" ,nin); 
tpríntf(fout,"No. of output units: %d\n\n",nout); 

cont=O; 
while( cont<(numpatt)) { 

fseek(fin1, vetor 1 [índice ],SEEK_SET); 
convert _pattem( fin 1 ,fout ,cont+ 1 ,NPE,NPS,ncl); 
cont++; 
fseek(fin2, vetor2[índice ],SEEK _ SET); 
convert _pattern(fin2,fout,cont+ 1 ,NPE,NPS,ncl); 
cont++; 
fseek(fin3, vetor3 [índice ],SEEK _ SET); 
convert _pattem(fin3,fout,cont+ 1 ,NPE,NPS,ncl); 
cont++; 
índice++; 

} 
fclose(fout); 
return( cont); 

void maín(void) { 

FILE *fin1, *fin2, *fin3, *fout; 
char s1[TAMLINE],s2[TAMLINE]; 
ínt cont; 

if{(finl=fopen("insolv.txt","r"))--NULL){ 
príntf("Erro na abertura de crx4.dat"); 
exit(O); 

}; 
if((fin2=fopen("presolv.txt","r"))--NULL){ 

príntf("Erro na abertura de crx4.dat"); 
exit(O); 

}; 
if((fin3=fopen("solv.txt","r"))--NULL){ 

príntf("Erro na abertura de crx4.dat"); 
exit(O); 

}; 

índice= O; 
carrega_ indice(fin1 ,80,vetor I); 
carrega_ indice(fin2,80, vetor2); 
carrega_índice(fin3,80,vetor3); 

converte(fin1,fin2,fin3,arqtreina,TAM_A,5,3,NCL); 
converte(fin1,fin2,fin3,arqvalida,TAM_ V,5,3,NCL); 
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converte( tini ,fin2,fin3,arqtesta, T AM _ T,5,3,NCL); 
fclose(finl ); 
feio se( fin2); 
fclose(fin3); 

} 
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ANEXO H 

Redes geradas 

1 a Rede gerada 

SNNS network definition file V1.4-3D 

generated at Mon Jul28 11:10:54 1997 

network na me : emp 1 

source files : 

no. o f units : 23 

no. o f conneclions: 120 

no. o f uni f types : O 

no. o f si te types : O 

/earningfimction : Std _Backpropagation 

update function : Topological_ Order 

unit default section : 

act J h ias ft lsuhnet fayer j act f une J out f une --------q --------- --- -------- ----- -------------- -----------
~:~~~-~---~~~~-~~- --~ -- -~ -----~--- -~~t=~~~~~~~ --~~~=-!-~~~~i~=-

unit dejinition section : 

no.func act h ias st lposition 
1 -0.98183 0.20707 in 2,2,0 
2 -0.63660 -0.68097 m 2,3,0 
3 -0.88373 0.29333 m 2,4,0 
4 -0.80600 0.10683 m 2,5,0 
5 -0.66897 0.36261 m 2,6,0 
6 0.56341 3.76546 h 5,2,0 
7 0.20077 4.37018 h 5,3,0 
8 0.39442 -6.24566 h 5,4,0 
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9 0.48564 -1.78650 h 5,5,0 
10 0.07619 1.36319 h 5,6,0 
11 0.15467 7.19980 h 5,7,0 
12 0.00277 -4.26827 h 5,8,0 
13 0.57745 7.33178 h 5,9,0 
14 0.67064 0.49892 h 5,10,0 
15 0.99945 2.87631 h 5,11,0 
16 0.31483 -9.46750 h 5,12,0 
17 0.05418 -1.15264 h 5,13,0 
18 0.53215 -1.89331 h 5,14,0 
19 0.56203 1.92072 h 5,15,0 
20 0.64649 4.16332 h 5,16,0 
21 0.99882 -0.36637 o 8,2,0 
22 0.01319 -0.68947 o 8,3,0 
23 0.00000 -0.68565 o 8,4,0 

connection dejinition section : 

Target source: weight 
6 5:2.0847 4:-2.99624 3:3.07114 2:4.1693 1:-0.85300 
7 5:-6.7291 4: 5.05622 3:6.57377 2:-0.2124 1: 0.51303 
8 5:-2.1979 4: 3.57856 3:-3.8149 2:-5.6839 1:-0.24548 
9 5:1.59859 4:2.35437 3:-2.9480 2:-1.1260 1:-1.39936 
10 5:1.07767 4:4.98408 3:-2.8044 2: 1.4585 1: 0.68269 
11 5:-7.7702 4:-12.934 3:16.1813 2:3.2693 1: 8.29098 
12 5:5.08338 4:16.6437 3:-15.006 2:-14.214 1:7.24459 
13 5:-3 .3957 4:-12.1666 3:13.2583 2:6.6058 1:3.23411 
14 5:4.06719 4:-0.21819 3:-3.2497 2:-0.5065 1:0.44536 
15 5:-7.1260 4:-1.49158 3:1.5359 2:6.7506 1:-4.39427 
16 5:3.73539 4:12.7950 3:-13.896 2:-9.5706 1:-3.18621 
17 5:-0.0099 4:0.70192 3:0.2484 2:0.1916 1:0.82139 
18 5:-2.0443 4:-0.0347 3:-0.142 2:0.9004 1:-1.0940 
19 5:-1.1654 4:-4.2949 3:3.1970 2: 2.7995 1:1.32933 
20 5:-1.7398 4:-7.1675 3:7.0649 2:4.6496 1:1.32114 
21 20:6.2397 19:3.21397 18:-0.146 17:0.044 16:-10.468 

15:0.3853 14:-1.3351 13:9.4630 12:-4.2562 11:10.995 
10:-0.4193 9:-4.111 o 8:-6.972 7:4.2594 6:3.4008 

22 20:-2.0387 19:-1.0739 18:1.612 17:-0.757 16:10.835 
15:4.766 14:-3.718 13:-8.241 12:-17.26 11:-10.43 
10:-3.9824 9:-0.7872 8:2.2123 7:-4.297 6:-1.9633 

23 20:-5.967 19:-3.816 18:-1.2031 17:0.306 16:4.749 
15:-7.922 14:2.237 13:-6.0718 12:9.0629 11:-4.158 
10:1.5404 9:0.8591 8:3.6710 7:-2.4159 6:-4.157 



.") 

2a Rede gerada 

SNNS network definition file Vl.4-3D 

generated at Mon Jul28 11:25:36 1997 

network name : emp2 

source files : 

no. o f units : 23 

no. o f connections : 120 

no. o f unit types : O 

no. o f si te types : O 

learning function : Std _ Backpropagation 

update function : Topo/ogica/_ Order 

unit default section : 

~~õõõotõ~~:oõ-1~~-ht~~~~~~-r~;~,~~~~~~;~;;;/:;~;~~~~ty 
---- --- --- ----------~--- - -- ----- - ---- - -- ----- ------ - -- -------- -- ---- ----- -

u11it deji11ition section : 

110./UIIC act h ias st positio11 
1 -0.30885 -0.36468 in 2,2,0 
2 -0.70389 -0.72278 m 2,3,0 
3 -0.93807 0.50530 m 2,4,0 
4 -0.83736 -0.32737 m 2,5,0 
5 -0.48419 0.30848 m 2,6,0 
6 0.85818 -0.85154 h 5,2,0 
7 0.33298 8.42806 h 5,3,0 
8 0.00774 -0.54427 h 5,4,0 
9 0.37038 4.15364 h 5,5,0 
10 0.92488 -2.46644 h 5,6,0 
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11 0.02821 2.24134 h 5,7,0 
12 0.12653 3.06724 h 5,8,0 
13 0.00117 -5.04092 h 5,9,0 
14 0.99866 -4.46358 h 5,10,0 
15 0.54570 -1.28091 h 5,11,0 
16 0.74096 -7.67182 h 5,12,0 
17 0.20025 9.56402 h 5, 13,0 
18 0.88205 0.31227 h 5,14,0 
19 0.03507 1.02448 h 5,15,0 
20 0.00594 6.81927 h 5,16,0 
21 0.00000 -1 .69748 o 8,2,0 
22 0.00000 -0.98858 o 8,3,0 
23 1.00000 -1.06523 o 8,4,0 

connection dejinition section: 

.. target source:weight 
6 5: 0.7427 4:0.0771 3:-1.4239 2:-0.5647 1:-2.01859 
7 5:-3.4355 4:-9.938 3:10.7295 2:5.72321 1:5.46623 
8 5:-0.8319 4:3.4138 3:-0.4470 2:2.07347 1:0.02412 
9 5:-1.3972 4:-4.7911 3: 5.4820 2:2.97402 1:2.53747 
10 5: 2.2841 4:5.6999 3:-6.105 2:-5.4466 1:2.97069 
11 5:-6.4203 4:-3.7132 3: 3.188 2:5.5420 1:-3.5943 
12 5:-1.1653 4:-5.9431 3: 5.633 2:7.3193 1:-3.3175 
13 5:-4.8918 4:3.5768 3:-2.334 2:-2.0780 1:-0.014 
14 5: 5.5695 4:17.208 3:-15.83 2:-14.862 1:8.1865 
15 5:-0.3202 4: 1.0819 3: -2.089 2:-0.2410 1:-1.2817 
16 5: 2.8920 4:8.4696 3:-9.5682 2:-5.9610 1:-4.0247 
17 5:-3.735 4:-12.283 3: 13.451 2:7.6336 1:4.6448 
18 5: 1.7486 4:1.6626 3:-1.0849 2:-2.8980 1:2.6302 
19 5:-0.482 4: 3.5497 3 :-0.4993 2:1.5977 1:1.5442 
20 5:-3.332 4: 3.4728 3:5.6999 2:3.3808 1:-1.002 
21 20:4.897 19:-0.037 18:-0.168 17:10.553 16:-10.013 

15:-3.397 14:-4.645 13:-5.172 12:4.4683 11:0.6699 
10:-5.237 9:5.472 8:-0.7671 7:8.415 6:-2.830 

22 20:-5.029 19:-3.5105 18:-2.7069 17:-12.0548 16:7.5443 
15:0.794 14:-18.217 13:4.7033 12:1.8982 11:5.425 
10:-4.363 9:-3 .267 8:-2.6842 7:-10.313 6:1.5288 

" 23 20:-0.5323 19:0.6163 18:1.8167 17:-5.4947 16:3.5709 
15:0.1684 14:10.569 13:1.505 12:-8.683 11:-6.377 
10:5.4112 9:-3.225 8:0.5685 7:-2.813 6:-0.648 



? 

3" Rede gerada 

SNNS network definition file V1.4-3D 

generated at Mon Jul28 11:35:31 1997 

network name : emp3 

source files : 

no. o f units : 23 

no. o f connections : 120 

no. o f unit types : O 

no. o f site types : O 

/earningfunction : Std_Backpropagation 

update fimction : Topological_ Order 

unit default sectio11 : 

act ~ hias st fubnet ilayeriact f une i out f une 
--------- ----------- ---- ------- ------ --------------- ------

~~~~~-~- -~·~~~~~ --~- ----~--- --~--- ~-~~-::~~~~~;-~ ~-~~-::~~~~ity 

unit dejinitio11 section : 

noftmc act h ias st [position 
1 -0.98690 0.00785 in 2,2,0 
2 -0.74314 0.00033 in 2,3,0 
3 -0.99780 0.08133 in 2,4,0 
4 -0.47736 -0.41703 in 2,5,0 
5 -0.89658 0.36075 in 2,6,0 
6 0.50195 3.56925 h 5,2,0 
7 0.36627 0.76349 h 5,3,0 
8 0.97500 -1.81482 h 5,4,0 
9 0.74466 3.93135 h 5,5,0 
10 0.01707 6.56520 h 5,6,0 

103 



104 

11 0.00477 3.95204 h 5,7,0 
12 0.46734 -2.67093 h 5,8,0 
13 0.47407 3.59180 h 5,9,0 
14 0.89828 -2.88403 h 5,10,0 
15 0.05842 3.44598 h 5,11 ,O 
16 0.35961 0.26044 h 5,12,0 
17 0.82840 -4.38855 h 5,13,0 
18 0.15314 1.49104 h 5,14,0 
19 0.91850 -3.81042 h 5,15,0 
20 0.40125 1.66964 h 5,16,0 
21 0.00000 -1.28962 o 8,2,0 
22 0.16115 -1.66815 o 8,3,0 
23 0.95418 0.43127 o 8,4,0 

co1111ection dejinitio11 section: 

target source:weight 
6 5:0.65875 4:5.42104 3:1.17579 2:-0.02733 1:-0.78008 
7 5:-0.5718 4:-2.8647 3:1.34630 2: 2.44119 1:0.03492 
8 5:-7.5404 4:-0.2667 3:0.70454 2: 0.13096 1:0.61756 
9 5: 5.3076 4:12.2397 3:-3.0770 2:-4.35081 1:-1.4561 
10 5:-0.6783 4:-9.0587 3:10.0469 2: 3.61181 1:2.87944 
11 5:-4.5613 4:-12.985 3:12.0262 2: 5.54262 1:3.50936 
12 5:-2.6766 4:-7.1165 3:1.89941 2:2.26511 1:-0.3258 
13 5:-2.1694 4: 0.6903 3:3.38844 2: 0.95973 1: 1.23312 
14 5:-1.4063 4:2.9444 3:-3.2151 2:-4.53418 1: 1.38878 
15 5:-1.1493 4:-5.8215 3:7.35682 2: 1.77931 1:1.39062 
16 5: 0.2910 4:3.76535 3:-0.4438 2:-1.27809 1:0.17403 
17 5:4.36253 4:3.47687 3:-7.6350 2:-2.21235 1:-2.3018 
18 5:-3.5317 4:-2.685 3: 5.3446 2: 0.2604 1:2.15136 
19 5:-2.0902 4:2.69407 3:-4.0514 2:-3.9388 1:1.34276 
20 5:-2.5890 4:-0.3128 3: 2.3942 2:0.89434 1:1.50674 
21 20:1.5740 19:-6.31 o 18:3.7727 17:-5.7118 16:-2.0136 

15:5.2618 14:-5.840 13:3.1051 12:1.1624 11:10.7261 
10:9.3057 9:-2. 1980 8:-2.3953 7:3.0020 6:1.1518 

22 20:-3.1370 19:2.0914 18:-4.2462 17:5.8382 16:-2.0300 
15:-5.793 14:1.4808 13:-3.5369 12:5.5291 11:-10.793 
10:-8.122 9:-12.31 8:5.94867 7:0.7586 6:-5.413 

23 20:-1.2756 19:0.8772 18:-1.5116 17:2.3735 16:2.3393 
15:-1.8882 14:2.073 13:0.2723 12:-4.5808 11:-5.262 
10:-1.0400 9:5.3404 8:-3.9133 7:-2.4818 6:1.564 



ANEXO I 

Arquivos de resultados 

Arquivo de resultado do 1° teste 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:36:54 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input units : 5 

No. o f output units : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output included 

#1.1 

001 

o 0.01075 0.9946 

#2.1 

o 1 o 
0.01511 0.97313 0.00004 

#3.1 

1 o o 
0.99933 0.0057 o 
#4.1 

O O I 

o 0.00567 0.96303 

#5.1 

o 1 o 
0.00422 0.98416 0.00011 

#6.1 

100 

1 o o 
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Arquivo de resultado do 1° treinamento 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:37:42 1997 

No. ofpatterns : 120 

No. o f input unils : 5 

No. of output unils : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 120 

teaching output inc/uded 

#1.1 

001 

o o 0.99997 

#2.1 

o 1 o 
0.00017 0.99874 0.00061 

#3.1 

1 o o 
1 o o 
#4.1 

001 

o o 0.99998 

#5.1 

o 1 o 
0.00211 0.99497 0.0001 

#6.1 

1 o o 
1 o o 
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Arquivo de resultado da t• validação 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:38:13 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input zmits : 5 

No. of output units : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output included 

#1.1 

001 

o o 0.9999 

#2.1 

010 

0.01767 0.97158 0.00004 

#3.1 

100 

1 o o 
#4.1 

o o 1 

o 0.00012 0.99988 

#5.1 

010 

0.00001 0.99914 0.00593 

#6.1 

100 

0.83679 0.24908 o 
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Arquivo de resultado do 2° teste 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:39: 12 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input units : 5 

No. of output zmits : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output included 

#1.1 

o o 1 

o 0.31613 0.77256 

#2.1 

o 1 o 
0.02368 0.9875 o 
#3.1 

1 o o 
1 o o 
#4.1 

o o 1 

o 0.00022 0.99978 

#5.1 

o 1 o 
0.00195 0.99652 o 
#6.1 

1 o o 
0.88381 0.47797 o 
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Arquivo de resultado do 2° treinamento 

SNNS result file Vl.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:39:30 1997 

No. o f patterns : 120 

No. o f input zmils : 5 

No. o f output units : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 120 

teaching output inc/uded 

#1.1 

o o 1 

o 0.1235 0.85258 

#2.1 

o 1 o 
0.00602 0.99143 o 
#3.1 

1 o o 
0.9984 0.00723 o 
#4.1 

o o 1 

o 0.00155 0.99302 

#5.1 

o 1 o 
0.00292 0.99642 o 
#6.1 

1 o o 
0.99468 0.01053 o 
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Arquivo de resultado da 2a validação 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at TueAug 19 20:39:52 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input units : 5 

No. o f output zmits : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output included 

#1.1 

001 

o 0.0076 0.99236 

#2.1 

o 1 o 
0.00348 0.99531 o 
#3.1 

1 o o 
0.93406 0.13452 o 
#4.1 

001 

o 0.00005 0.99997 

#5.1 

o 1 o 
0.00404 0.99768 o 
#6.1 

1 o o 
0.9988 0.00049 o 
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Arquivo de resultado do 3° teste 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:40:47 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input tmits : 5 

No. of output units : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output inc/uded 

#1.1 

001 

0.00242 0.00008 0.9966 

#2.1 

o 1 o 
0.00239 0.98778 0.00119 

#3.1 

1 o o 
0.99068 0.00172 0.00006 

#4.1 

o o 1 

0.01494 o 0.99692 

#5.1 

o 1 o 
0.10803 0.86338 0.00014 

#6.1 

1 o o 
1 o o 
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Arquivo de resultado do 3° treinamento 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:41:04 1997 

No. o f patterns : 120 

No. o f input zmits : 5 

No. o f output zmits : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 120 

teaching output inc/uded 

#1.1 

o o 1 

0.00461 0.00014 0.99306 

#2.1 

010 

0.05325 0.93398 0.00024 

#3.1 

1 o o 
0.98794 0.03043 0.00003 

#4.1 

o o 1 

0.00035 0.00017 0.99763 

#5.1 

o 1 o 
0.00004 0.99863 0.01 

#6.1 

1 o o 
100 
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Arquivo de resultado da 3• validação 

SNNS result file V1.4-3D 

generated at Tue Aug 19 20:41 :43 1997 

No. o f patterns : 60 

No. o f input zmits : 5 

No. o f output units : 3 

startpattern : 1 

endpattern : 60 

teaching output inc/uded 

#1.1 

o o 1 

0.002 0.00021 0.99309 

#2.1 

010 

o o 0.99852 

#3.1 

100 

1 o o 
#4.1 

o o 1 

0.00464 0.00014 0.98759 

#5.1 

o 1 o 
0.1091 0.89724 0.00017 

#6.1 

100 

0.99248 0.00361 0.00003 
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APÊNDICE 1 

Partições dos Dados 



APÊNDICE 1 

1° Conjunto de dados para o treinamento 

SNNS pattern definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:24:54 1996 

No. ofpatterns: 120 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattern 1: 

-0.588822251 -0.757940358 -0.981759455 -0.870280403 0.423851006 

# Output pattern 1 : 

o o 1 

# Input pattern 2: 

-0.99722656-0.795358623 -0.999944692 -0.787978615 -0.952280822 

# Output pattern 2: 

o 1 o 
# Input pattern 3: 

-0.921285056 -0.75862069 -0.707211044 -0.711788456 -0.897523924 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.72880659-0.705970544 -0.944703163 -0.790330095 0.5064727 

# Output pattern 4: 

001 

# Input pattern 5: 

-0.994076913 -0.730916055 -0.999148258 -0.786802875 -0.926790542 

# Output pattern 5: 

o 1 o 



1° Conjunto de dados para a validação 

SNNS pattern definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:24:56 1996 

No. o f patterns : 60 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattern 1 : 

-0.29135553 -0.693497789 -0.99558643 -0.852644305 0.41403825 

# Output pattern 1: 

001 

# lnput pattern 2: 

-0.999763776 -0.847328437 -0.999634968 -0.882037801 -0.949448569 

# Output pattern 2: 

010 

# Input pattern 3: 

-0.791799542 -0.565456767 -0.612900014 -0.61731887 -0.789497776 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.995214285 -0.928842302 -0.950233952 -0.858367718 0.139567152 

# Output pattern 4: 

o o 1 

# Input pattern 5: 

-0.997751502-0.710128129-0.961782242-0.610441901 -0.977771102 

# Output pattern 5: 

o 1 o 



1° Conjunto de dados para o teste 

SNNS pattern defuútion file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:24:56 1996 

No. ofpatterns: 60 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattern 1 : 

-0.993289501 -0.75781437-0.977998518-0.452315986-0.918494042 

# Output pattern 1 : 

o o 1 

# Input pattern 2: 

-0.996614129-0.849407229-1 -0.894970939-0.915461529 

# Output pattern 2: 

010 

# Input pattern 3: 

-0.991364716 -0.765549998 -0.875004148 -0.872021829 -0.713913802 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.951031728 -0.764176735 -0.979215292 -0.866753183 0.149007996 

# Output pattern 4: 

o o 1 

# Input partem 5: 

-0.996264168 -0.932558931 -0.997422652 -0.919661476 -0.93906364 

# Output pattern 5: 

010 



2° Conjunto de dados para o treinamento 

SNNS pattem defuútion file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:38:40 1996 

No. ofpatterns: 120 

No. of input units : 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattem 1 : 

-0.988215068 -0.814508712 -0.878333684 -0.783430942 0.054685377 

# Output pattem 1 : 

o o 1 

# Input pattem 2: 

-0.998451423 -0.863958777 -0.986372134 -0.860874484 -0.96455392 

# Output pattern 2: 

010 

# Input pattern 3: 

-0.999763776 -0.838736094 -0.916363395 -0.902901637 -0.92495959 

# Output pattem 3: 

1 o o 
# lnput pattem 4: 

-0.876665048 -0.626976428 -0.989502561 -0.830305249 0.327983521 

# Output pattern 4: 

o o 1 

# lnput pattern 5: 

-0.999326325 -0.828619304 -0.998915965 -0.89261946 -0.77573703 

# Output pattem 5: 

o 1 o 



2° Conjunto de dados para a validação 

SNNS pattem defirútion file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:38:41 1996 

No. ofpatterns : 60 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattem 1 : 

-0.996089188 -0.794539705-0.944703163 -0.809652158 0.127007968 

# Output pattem 1 : 

o o 1 

# Input pattem 2: 

-0.996789109 -0.843170852 -0.99951329 -0.874983362 -0.889027164 

# Output pattem 2: 

o 1 o 
# Input pattem 3: 

-0.970279575 -0.799957164 -0.874694424 -0.81701717 -0.760116723 

# Output pattem 3: 

1 o o 
# Input pattem 4: 

-0.995214285 -0.928842302 -0.950233952 -0.858367718 0.139567152 

# Output pattem 4: 

001 

# Input pattem 5: 

-0.99696409 -0.658158316 -0.997422652 -0.706852567 -0.97305068 

# Output pattem 5: 

o 1 o 



2° Conjunto de dados para o teste 

SNNS pattem definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:38:41 1996 

No. ofpatterns: 60 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# lnput pattern 1: 

-0.994514364 -0.851045066 -0.949127794 -0.830660189 -0.099686736 

# Output pattern 1 : 

o o 1 

# lnput pattern 2: 

-0.988040088-0.739231225 -0.999944692 -0.858523005 -0.745526327 

# Output pattem 2: 

o 1 o 
# Input pattern 3: 

-0.99731405 -0.457699722-0.824109819-0.821498292-0.850863265 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.988215068 -0.856903481 -0.943597005 -0.894904388 0.299088815 

# Output pattern 4: 

001 

# Input pattern 5: 

-0.998713894 -0.866037569 -0.99951329-0.870280403 -0.943784062 

# Output pattern 5: 

010 
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3° Conjunto de dados para o treinamento 

SNNS pattern definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:39:37 1996 

No. ofpatterns: 120 

No. ofinput units: 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattern 1: 

-0.996526639 -0.805752586 -0.97899406 -0.965515329 0.423107182 

# Output pattern 1: 

o o 1 

# Input pattern 2: 

-0.990227343 -0.801595001 -0.999966815 -0.860874484 -0.902244346 

# Output pattern 2: 

o 1 o 
# Input pattern 3: 

-0.840881551 -0.856790092 -0.962169397 -0.96616975 -0.675349383 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.995476756 -0.703072833 -0.945698705 -0.782876348 0.133244647 

# Output pattern 4: 

001 

# Input pattern 5: 

-0.999763776 -0.901377043 -0.991283475 -0.789154355 -0.865425053 

# Output pattern 5: 

010 
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3° Conjunto de dados para a validação 

SNNS pattern definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:39:38 1996 

No. ofpatterns: 60 

No. o f input units : 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattern 1 : 

-0.997401541 -0.807831378 -0.938729909 -0.894970939 0.222131628 

# Output pattern 1 : 

001 

# lnput pattern 2: 

-0.998188953 -0.577085407 -0.7036824 -0.024923466 -0.989100116 

# Output pattern 2: 

010 

# lnput pattern 3: 

-0.989089971 -0.573998715 -0.867814121 -0.867451972 -0.801999743 

# Output pattern 3: 

1 o o 
# Input pattern 4: 

-0.737555611 -0.855643607 -0.954658584 -0.927891654 0.209629661 

# Output pattern 4 : 

o o 1 

# Input pattern 5: 

-0.998363933 -0.820304134 -0.999900446 -0.88674076 -0.891859417 

# Output pattern 5: 

o 1 o 
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3° Conjunto de dados para o teste 

SNNS pattem definition file V3.2 

generated at Fri Mar 14 10:39:38 1996 

No. ofpatterns : 60 

No. ofinput units : 5 

No. o f output units : 3 

# Input pattem 1 : 

-0.876665048 -0.626976428 -0.989502561 -0.830305249 0.327983521 

# Output pattem 1: 

001 

# Input pattem 2: 

-1 -0.710128129 -0.999900446 -0.746827721 -0.957945329 

# Output pattem 2: 

o 1 o 
# Input pattem 3: 

-0.945782316-0.909112671 -0.805117087 -0.810062558-0.784891788 

# Output pattem 3: 

1 o o 
# Input pattem 4: 

-0.29135553 -0.693497789 -0.99558643 -0.852644305 0.41403825 

# Output pattem 4: 

001 

# Input pattem 5: 

-0.999763776 -0.847328437 -0.999634968 -0.882037801 -0.949448569 

# Output pattem 5: 

010 



GLOSSÁRIO 

Adaptatividade: capacidade de uma rede neural artificial relativa à adaptação dos 

pesos para as mudanças no meio ambiente. 

Algoritmo de aprendizado: procedimento utilizado para realizar o processo de 

aprendizado, cuja principal função é modificar os pesos sinápticos da rede de uma 

maneira ordenada, para atingir um objetivo desejado. 

Aprendizado: mecanismo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural artificial 

são adaptados de modo que possam responder melhor a futuros estímulos. 

Aprendizado competitivo: algoritmo de aprendizado no qual os elementos 

processadores de uma mesma camada competem entre si para serem ativados. 

Aprendizado de Boltzmann: algoritmo de aprendizado estocástico baseado em 

termodinâmica e na teoria da informação. 

Aprendizado hebbiano: algoritmo de aprendizado no qual a força da sinapse é 

aumentada se dois neurônios forem ativados sincronamente e a força da sinapse é 

enfraquecida ou eliminada se dois neurônios forem ativados assincronamente. 

Aprendizado não supervisionado: paradigma de aprendizado no qual a rede neural 

é capaz de se adaptar sem o auxílio de nenhum parâmetro externo. 

Aprendizado por reforço: paradigma de aprendizado no qual apenas uma medida da 

adequação dos resultados obtidos é fornecida como parâmetro externo. 

Aprendizado supervisionado: paradigma de aprendizado no qual os resultados a 

serem obtidos são fornecidos integralmente para a rede neural. 



Atualização assíncrona: um nó é escolhido aleatoriamente e atualiza suas saídas de 

acordo com as entradas que ele está recebendo. 

Atualização síncrona: atualização executada sobre todos os nós simultaneamente. 

Axônio: componente do neurônio responsável pela emissão dos impulsos elétricos, 

geralmente único para cada neurônio. 

BackPropagation: algoritmo de aprendizado. 

Camada de entrada: camada que recebe as entradas do meio ambiente e apenas 

difunde estas entradas para as camadas seguintes sem nenhuma modificação. 

Camada de saída: camada que transmite a saída ao meio ambiente, ou seja, a 

resposta da rede neural à entrada aplicada na camada de entrada. 

Camada escondida: camada que não dispõe de nenhum contato com o meio 

ambiente. Suas entradas são saídas de outras unidades, e suas saídas servem de 

entradas para outras unidades da rede neural. 

Completamente conectada: característica associada a uma rede neural que possui 

todas as saídas dos neurônios de uma camada conectadas com todos os neurônios da 

próxima camada. 

Conexões ou pesos: ligações unidirecionais entre uma ou duas unidades de mesma ou 

diferentes camadas. 

Conhecimento: toda a informação necessária à resolução de um problema. 

Convergência: é a capacidade das redes neurais artificiais de aprender um 

determinado conjunto de dados definido no procedimento de treinamento. 



\ . 
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Dendrito: componente do neurônio biológico responsável pela captação dos impulsos 

elétricos. 

Entrada ponderada: é o sinal de excitação no neurônio e é o produto das entradas e 

dos pesos. 

Escalabilidade: é o procedimento de ajustar os parâmetros das redes neurws 

artificiais para que elas consigam uma boa perfonnance de convergência e 

generalização. 

Feedback: característica associada a uma rede neural quando o sinal de um neurônio 

serve como entrada para a mesma camada ou uma camada anterior. 

Feedforward: tipo de rede onde as unidades de uma camada só influenciam 

atividades de unidades de camadas de mais alto nível. 

Função de ativação: é uma função que processa o conjunto de entradas recebidas e o 

transforma em sinal de saída. 

Generalização: é a habilidade que as redes neurais possuem de reconhecerem 

padrões que não pertencem ao conjunto de treinamento. 

Lattices: arquitetura que consiste em um vetor unidimensional, dimensional ou n 

dimensional de neurônios. 

Memória associativa: característica de uma rede neural que está relacionada à 

recuperação de um padrão armazenado na memória em resposta à apresentação de 

uma versão incompleta ou com ruído daquele padrão. 

Momentum: parâmetro de aprendizado que determina os efeitos das mudanças 

anteriores nos pesos na direção das mudanças atuais. 



Neurônios artificiais: neurônios da rede neural artificial que se assemelham aos 

neurônios biológicos. 

Neurônios biológicos: células altamente especializadas encontradas no cérebro, 

capazes de receber e transmitir impulsos elétricos. 

Potencial de ação: impulso elétrico resultante da transformação dos estímulos. 

Razão de aprendizado: fator de atualização dos pesos das conexões em urila regra 

de aprendizado. 

Recorrentes: tipo de rede na qual qualquer unidade pode estar conectada com 

qualquer unidade da rede. 

Rede neural artificial: modelo baseado no comportamento do cérebro. 

Sinapse: conexões com neurônios adjacentes. 

Soma: corpo celular de um neurônio biológico. 

Superficie de energia: gráfico multidimensional. 

Tbreshold: limiar de ação. 

Tolerância a falhas: característica da rede neural, segundo a qual, alguns elementos 

de processamento podem se comportar mal ou falhar totalmente e, ainda assim, a rede 

funcionará de modo adequado. 

Validação: conjunto com padrões que não foram utilizados durante o treinamento, 

que serve para determinar a performance do treinamento. 

Vesícula sináptica: vesícula especial que armazena o neurotransmissor. 


