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Resumo 

»r 
~'"' Neste trabalho estudamos o aprendizado em uma classe específica de modelos probabi

lísticos conhecidos como modelos de Markov com variáveis de estado escondidas (em 

inglês, Hidden Markov Models ou HMMs). Primeiramente discutimos sua teoria básica 

e em seguida fazemos um estudo detalhado do comportamento de cinco diferentes algo

ritmos de aprendizado, dois deles já conhecidos na literatura e os outros três propostos 

por nós neste trabalho. 

Os cinco algoritmos estão descritos abaixo e são estudados na seqüência apresentada: 

• 	 Algoritmo de Baum-Welch (BW): consiste em um célebre algoritmo off-line ob

tido através da aplicação do algoritmo EM ao caso particular dos HMMs. Na lite

ratura, é comum referir-se a ele pelo nome de Fórmulas de Reestimação de Baum

Welch. 
.:ot..< . .". ~ 

• 	 Algoritmo de Baum-Welch On-line (BWO): versão on-line de BW proposta por 

nós. 

• 	 Algoritmo de Baldi-Chauvin (BC): algoritmo on-line proposto por Baldi e Chau

vin em [5] onde uma representação do tipo softma:x é utilizada para as probabilida

des dos HMMs e cujo objetivo é, a cada passo de iteração, maximizar a verossimi

lhança do modelo. 

• 	 Algoritmo Bayesiano On-line (BKL): algoritmo desenvolvido por nós baseado 

numa proposta de Opper [74], onde, após a atualização da distribuição de probabi
\;. lidades do modelo a cada novo dado, projeta-se a densidade obtida em uma famí

lia paramétrica de distribuições tratáveis minimizando-se a distância de Kullback

Leibler entre as duas. 

• 	 Algoritmo Posterior Média (PM): uma simplificação de BKL onde a projeção 

após a atualização é feita na distribuição posterior média. 

ix 
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x Resumo 

Para cada um dos algoritmos acima, obtemos curvas de aprendizado através de simu

lações onde utilizamos duas medidas distintas de erro de generalização: a distância de 

Kullback-Leibler (dKL ) e a distância euclideana (dE)' 

Com exceção do algoritmo BW, que só pode ser utilizado em situações de aprendi

zado off-Zine, estudamos para todos os outros algoritmos as curvas de aprendizado tanto 

para a situação on-Zine quanto para a off-line. Comparamos as performances dos algorit

mos entre si e discutimos os resultados obtidos mostrando que, apesar de um tempo de 

computação maior, o algoritmo bayesiano PM, proposto por nós, é superior aos outros 

algoritmos não-bayesianos quanto à generalização em situações de aprendizado estáticas 

e possui uma performance muito próxima do algoritmo bayesiano BKL. 

Fazemos, também, uma comparação entre os algoritmos PM e BC em situações de 

aprendizado variáveis com o tempo, com dados gerados artificialmente e em uma situação 

com dados reais, porém com um cenário simplificado, onde os utilizamos para prever o 

comportamento do índice da bolsa de valores de São Paulo (IBOVESPA), mostrando 

que, embora necessitem de um período longo de aprendizado, após essa fase inicial as 

previsões obtidas por esses algoritmos são surpreendentemente boas. 

Por fim, apresentamos uma discussão sobre aprendizado e quebra de simetria baseada 

nos estudos feitos. 



Abstract 

p
.f; 	 In this work we study leaming in a specitic class of probabilistic models known as Hidden 

Markov Models (HMMs). First we discuss its basic theory and after we make a detailed 

study of the behavior of tive different leaming algorithms, two of them already known in 

the literature and the other three proposed by us in this work. 

The tive algorithms are described below in the sequence they are presented in the 

thesis: 

• 	Baum-Welch Algorithm(BW): consists of a renowed offline algorithm obtained 

by applying the EM-algorithm to the particular case of HMMs. Through the litera

ture it is common to refer to it by the name Baum-Welch Reestimation Formulas. 

• 	 Baum-Welch Online Algorithm (BWO): online version of BW proposed by uso 

~ .., .f." 
• 	 Baldi-Chauvin Algorithm (BC): online algorithm proposed by Baldi and Chauvin 

in [5] where a softmax representation for the probabílities of the HMMs is used and 

where the aim is to maximize the modellikelihood at each iteration step. 

• 	 Online Bayesian Algorithm (BKL): an algorithm developed by us based on the 

work of Opper [74] where, after updating the probability distribution of the model 

with each new data, the obtained density is projected into a parametric family of 

tractable distributions minimizing the Kullback-Leibler distance between both. 

• 	 Mean Posterior Algorithm (PM): a simplitication of BKL where the projection 

after the update is made on the mean posterior distribution. 
&> 
~i 

For each one of the above algorithms, we obtain leaming curves by means of simu

lations where we use two distinct measures of generalization error: the Kullback-Leibler 

distance (dKL) and the éuclidean distance (dE)' 

With exception of the BW algorithm, which can be used only in offline leaming situa

tions, we study for alI the other algorithms the leaming curves for both leaming situations: 

xi 
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xii Abstract 

online and offiine. We compare the performance of the algorithms with one another and 

discuss the results showing that, besides its larger computation time, the bayesian algo

rithm PM, proposed by us, is superior to the other non-bayesian algorithms with respect 

to the generalization in static learning situations and that it has a performance that is very 

close to the bayesian algorithm BKL. 

We also make a comparison between algorithms PM and BC in learning situations that 

change with time using artificially generated data and in one situation with real data, with 

a simplified scenario, where we use them to predict the behavior of the São Paulo Stock 

Market Index (ffiOVESPA) showing that, although they need a large learning period, after 

that initial phase the predictions obtained by both algorithms are surprisingly good. 

Finally, we present a discussion about learning and symmetry breaking based on the 

presented studies. 
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Prefácio 


~~ Este trabalho teve início com a idéia do Prof. Caticha de que HMMs talvez pudessem ter 

alguma relação com procedimentos de renonnalização. A hipótese de que configurações 

renonnalizadas de redes de spin poderiam ser "emitidas" pelas configurações originais da 

mesma maneira que estados observados são emitidos pelos estados escondidos foi levan

tada e nos propusemos a examiná-la. Além disso, surgiu-nos a idéia de tentar tratar os 

algoritmos existentes para aprendizado em HMMs através de métodos padrões de Mecâ

nica Estatística, principalmente pelo Método de Réplicas, a exemplo do que foi feito para 

percéptrons com grande sucesso. 

Depois de estudarmos essas possibilidades durante um longo periodo de tempo, ficou 

claro para nós que a complexidade do modelo era tal que precisariamos estudar muito 

mais a fundo tanto o modelo quanto os algoritmos existentes para tentar extrair deles 

as infonnações que procurávamos. Durante os estudos dos algoritmos, surgiu a idéia 
te') de que poderíamos adaptar o algoritmo bayesiano on-line para percéptrons desenvolvido 

pelo Prof. Opper para HMMs e resolvemos dedicar tempo de nossa pesquisa para esse 

fim. Como é comum em ciência, a tarefa se mostrou muito mais complicada do que es

perávamos. As particularidades dos HMMs fizeram com que percorrêssemos um longo 

caminho de tentativas infrutíferas, que nos levaram ao estudo de técnicas computacio

nais avançadas de otimização convexa, como o método da barreira [12], e de solução 

de equações matriciais acopladas, entre elas, equações algébricas de Riccatti e Sylvester. 

No final, todo o estudo dessas técnicas e sua aplicação ao algoritmo procurado nos mos

trou o caminho para a adaptação correta do algoritmo ao caso dos HMMs. Dessa fonna 

conseguimos obter o algoritmo BKL que, no entanto, mostrou-se excessivamente custoso 

~) computacionalmente, a ponto de ter pouca utilidade em situações práticas. Novamente, 

após uma série de tentativas sem sucesso, conseguimos finalmente encontrar uma sim

plificação de BKL na fonna do algoritmo PM. Esse processo, relatado de fonna bastante 

resumida, foi fruto de muito tempo de estudo, trabalho, computação e muitas discussões. 

Um outro tópico estudado durante este trabalho não foi incluído nesta tese. A razão 

fundamental para isso foi que ainda não conseguimos extrair nenhuma conclusão sólida 
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xiv Prefácio 

dos estudos feitos. Esse estudo foi originário do estágio de três meses que eu, junta

mente com Evaldo Oliveira, fiz junto ao Grupo de Pesquisa sobre Computação Neural 

(NCRG) da Universidade de Aston, na Inglaterra, sob a supervisão do Prof. Manfred 

Opper. Durante este estágio, tivemos a idéia de estudar o comportamento assintótico do 

algoritmo bayesiano on-line para um percéptron linear através do método de réplicas uti

lizando uma distribuição posterior efetiva que representasse as equações de atualização 

do algoritmo. Com a supervisão entusiasmada do Prof. Opper, começamos a fazer os cál

culos na Inglaterra e, de volta ao Brasil, demos continuidade a esse trabalho até obtermos 

o comportamento assintótico, mas não conseguimos encontrar o valor correspondente ao 

obtido através de simulações. Mesmo com nossa volta ao Brasil, a contribuição do Prof. 

Opper continuou presente através de e-maUs e continuamos revisando os cálculos feitos, 

uma vez que eles envolvem várias aproximações sutis onde podem haver falhas. Além 

disso, estamos estudando a possibilidade de aproximações alternativas para as variáveis 

envolvidas de tal forma que possamos reproduzir as curvas experimentais. 

Roberto Castro Alamino, 


São Paulo, 10 de novembro de 2005. 


/ .. 
i" 



{~. 

i-

Agradecimentos 

~ 	 Agradeço à minha farm1ia com a qual eu sempre posso contar. À minha noiva que soube 

me compreender nos momentos em que mais precisei. Ao Prof. Nestor Caticha pela sua 

orientação e ajuda. A Evaldo Oliveira pela colaboração que desenvolvemos em nossos 

trabalhos. Ao Prof. Manfred Opper por ter me recebido de forma tão hospitaleira du

rante o estágio na Inglaterra juntamente com outros professores, alunos e funcionários do 

NCRO na Universidade de Aston. Aos membros da banca examinadora, cujas críticas e 

sugestões contribuíram enormemente para a melhora do formato final deste trabalho. 

Agradeço também aos inúmeros amigos, colegas, professores e funcionários aqui no 

Brasil que compartilharam este tempo e me ajudaram ao longo deste trabalho cujos nomes 

são tão numerosos que um capítulo inteiro dessa tese não daria conta de todos eles e 

que, mesmo que me propusesse a escrevê-los, com certeza acabaria por esquecer alguns 

injustamente. Dessa forma, agradeço a todos de uma só vez sem correr o risco de deixar 
t. "":'- - ~ alguém sem os devidos méritos. 

Agradeço, por fim, à FAPESP pelo financiamento dos 4 primeiros anos deste projeto . 

.;;~ 

xv 

~i 




: ~; 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Visão Geral 

Pode-se considerar que o estudo de sistemas artificiais capazes de aprendizado, uma área 

da ciência hoje chamada de Aprendizado em Máquinas (Machine Leaming), tem como 

marco inicial o primeiro modelo simplificado de um neurônio introduzido por McCulloch 

e Pitts em 1943 [62]. A partir desse trabalho, iniciou-se o estudo de redes neurais artifi

ciais (RNAs), compostas pela união de vários neurônios simplificados conectados entre 

si de forma a imitar a maneira como os neurônios reais se conectam no cérebro dos seres 

vivos. Em 1958, Rosenblatt introduziu o célebre modelo do percéptron (ver seção 2.5), \, ' 

uma RNA organizada em camadas que se tomou o principal modelo estudado nessa área 

[87]. 

O estudo das RNAs chamou a atenção da comunidade de Mecânica Estatística devido 

à possibilidade de mapeamento dessas redes em redes de spin (como o modelo de Ising, 

por exemplo), o que tomou viável o uso de técnicas desenvolvidas nessa área para a 

análise e compreensão desses modelos [25,40]. 

Embora tenham uma gama de aplicações muito grande, sendo usadas em várias áreas 

de ciência e tecnologia, avanços teóricos indicam que redes neurais artificiais (RNAs) ins

piradas em redes biológicas podem ter um desempenho inferior a outros sistemas adapta

tivos de processamento de informação em determinadas situações. 

Devido a isso, surgiu um grande interesse no estudo de estratégias de processamento 

de informação altemativ,as, em particular daquelas que se utilizam de métodos bayesianos 

para realizar inferência~ devido à superioridade destes quanto à eficiência na generaliza

ção. Uma área cujo interesse tem aumentado cada vez mais, por exemplo, é a de mode

lagem através de técnicas conhecidas como Processos Gaussianos (Gaussian Processes 
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ou GPs) [111] e Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector Machines ou SVMs) 

[100]. Estas ferramentas pertencem a um grupo de técnicas baseadas em métodos de 

núcleo (kernel methods) [2, 69] que, em geral, apresentam grande flexibilidade por lidar 

com representações internas de alta dimensionalidade, incluindo casos com dimensão in

finita. Mesmo que essas representações em dimensões altas possam trazer complicações 

na sua implementação prática, tais complicações não são, em princípio, intransponíveis, 

o que justifica o alto interesses nesses modelos. 

Além de GPs e SVMs, também há um interesse crescente nos modelos Markovianos 

t' 	 para o tratamento de dados seqüenciais, em particular, nos chamados Modelos de Mar

kov com Variáveis de Estado Escondidas (Hidden Markov Models ou HMMs) [8,23], 

que são o principal objeto de estudo desta tese e que podem ser considerados como casos 

particulares de modelos mais gerais denominados Modelos Gráficos [44, 70]. 

Os HMMs são modelos de aprendizado bastante conhecidos na comunidade de inteli

gência artificial, engenharia e matemática, principalmente pelas suas aplicações em reco

nhecimento de fala [31,82,84] e modelagem de cadeias de DNA e estrutura de proteínas 

[6,24,39,53, 54], esta última com um crescente interesse tecnológico e econômico, mas 

são relativamente desconhecidos pelos físicos, o que pode ser observado em [14] onde, 

embora uma extensa bibliografia seja apresentada, apenas um trabalho em revistas de fí

sica aparece. Algumas aplicações desses modelos são feitas em conjunto com RNAs, 

estas últimas podem ser pré-processadores ou ainda trabalhar em conjunto com o HMM 
'-',
~'. para extrair dependências não-lineares dos dados, mas em grande parte das aplicações 

esta interdependência não se faz necessária. 

Obviamente o conjunto de técnicas citadas acima não esgota o repertório de técnicas 

alternativas às RNAs inspiradas em modelos biológicos. Existe uma quantidade enorme 

de técnicas de reconhecimento e classificação de padrões [90] que, em certos casos, se 

confundem com os modelos de RNAs, sendo formas de representação diferentes mas 

equivalentes. No entanto, em muitos outros casos, elas são realmente diferentes das RNAs 

e não podem ser mapeadas nestas de forma alguma. 

1.2 Organização da Tese 
~-;, 

Nosso intuito, nesta tese, é estudar e comparar o comportamento dos HMMs quando 

treinados por diferentes algoritmos em situações que envolvem aprendizado. Para tal fim, 

organizamos a tese na seqüência de capítulos detalhada a seguir. 

No capítulo 2, apresentamos uma introdução teórica aos principais conceitos utiliza

dos nesta tese. O primeiro conceito a ser introduzido é o de Complexidade Computa

~ 
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cional, na seção 2.1. Embora algumas informações nessa seção estejam fora do escopo 

principal desta tese (como o problema P NP), os pontos mais importantes são a grande 

diferença entre algoritmos polinomiais e não-polinomiais e a invariância da complexidade 

computacional de um algoritmo quando calculada com base em diferentes operações. A 

seção seguinte (seção 2.2) fala sobre Processos Markovianos, onde encontram-se as de

finições e notações básicas. A sua importância no estudo dos HMMs é evidente. A seção 

sobre Inferência Estatística (seção 2.3) é uma seção extremamente importante na qual 

é explicado o conceito de inferência em modelos estatísticos de dados, tanto tradicional 
;/como bayesiana, na qual são explicadas as técnicas mais utilizadas para seu uso. A seção 

2.4 apresenta os chamados Modelos Gráficos que representam uma maneira unificada de 

se entender vários modelos diferentes utilizados para inferência estatística sob a perspec

tiva da inferência bayesiana. Os HMMs podem ser vistos como casos particulares desses 

modelos. Por fim, a seção 2.5 contém, de forma compacta, os conceitos básicos da teoria 

geral do Aprendizado em Máquinas. Uma subseção bastante importante para o nosso 

trabalho é a referente ao Algoritmo Bayesiano On-line, que é o ponto de partida para dois 

dos algoritmos que desenvolvemos e estudamos nesta tese. 

No capítulo 3, finalmente chegamos à teoria geral dos HMMs. A seção 3.1 explica a 

teoria básica desses modelos e fixa a notação que será utilizada; a seção 3.2 apresenta os 

três problemas considerados como os "problemas clássicos" dos HMMs juntamente com 

os algoritmos necessários para sua solução e a seção 3.3 descreve as aplicações deste tipo 

de modelo de aprendizado em algumas áreas da ciência e da tecnologia. 

O capítulo 4 aborda a teoria de aprendizado em HMMs e apresenta os nossos estu

dos referentes aos algoritmos de aprendizado não-bayesianos. Na seção 4.1 descrevemos 

as duas distâncias entre HMMs que farão o papel do erro de generalização em nossos 

estudos, indicando quão distante um HMM aluno está do HMM professor. A seção 4.2 

contém uma explicação sobre a forma geral como serão realizadas as simulações ao longo 

do trabalho. Na seção 4.3 descrevemos as Fórmulas de Reestimação de Baum-Welch, 

que formam o algoritmo off-line padrão utilizado no aprendizado em HMMs. Nela tam

bém são apresentados estudos referentes ao aprendizado nesse algoritmo realizados por 

nós. Na seção 4.4 sugerimos e estudamos em diferentes situações de aprendizado uma 

forma on-line das fórmulas de reestimação de Baum-We1ch. Na seção 4.5 deduzimos de 

forma detalhada o algoritmo de Baldi-Chauvin (BC) e estuda o comportamento de suas 

curvas de aprendizado. , 

No capítulo 5 estudamos os algoritmos bayesianos que desenvolvemos em nosso tra

balho. Na seção 5.1 derivamos, baseados em um algoritmo criado por Opper [74], um 

algoritmo bayesiano on-line (BKL) para HMMs. Na seção 5.2 apresentamos uma sim
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plificação do algoritmo BKL que consome menos tempo de computação e possui um 

desempenho muito semelhante. Estudamos, então, o comportamento desse algoritmo, 

que chamaremos de Posterior Média (PM), comparando-o com os outros algoritmos já 

apresentados. A título de ilustração, a seção 5.3 apresenta um exemplo teórico da aplica

ção dos algoritmos BKL e PM à análise de lançamentos de uma moeda simples. A seção 

5.4 compara os algoritmos PM e BC em situações teóricas onde o professor varia com o 

tempo e em seguida, na seção 5.5, eles são utilizados em uma aplicação real, porém sim

plificada, de previsão do índice da bolsa de valores de São Paulo (IBOVESPA). A seção 

tc-'" 	 5.6, a última deste capítulo, apresenta uma discussão sobre a relação entre aprendizado e 

quebra de simetria. 

Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas a partir do nosso trabalho e 

aponta questões não resolvidas e possíveis desenvolvimentos futuros. 

1.3 Convenções 

Procuraremos manter uma notação coerente durante toda a tese. Em geral, cada símbolo 

utilizado terá apenas um significado, embora algumas exceções possam ocorrer, as quais 

esperamos não causarem confusão por serem facilmente diferenciadas de acordo com o 

contexto no qual serão utilizadas. 

Para facilitar a leitura, descreveremos a seguir as convenções mais importantes. A 
t'?.". 	 probabilidade ou densidade de probabilidade de um determinado evento A será indicada 

através de P(A). Note que P funciona como Um operador cujo significado é "a proba

bilidade de" ou "a densidade de probabilidade de" e não uma forma funcional específica 

das variáveis entre parênteses. Usamos P(AIB) para indicar a probabilidade condicional 

do evento A dado o evento B. 

Matrizes, em geral, serão indicadas por letras latinas maiúsculas e a notação AT re

presenta a matriz transposta da matriz A. 

Uma seqüência de variáveis {Yl, Y2, ... , YT} será escrita de forma abreviada através da 

notação Yf, onde o índice inferior representa o índice da variável inicial da seqüência e o 

superior o índice da variável final. 
....., Ao longo da tese, à medida que se tomarem necessárias, outras serão introduzidas. No ~'''~ 

apêndice E encontram-se tabelas com as abreviações e notações usadas durante o trabalho. 
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Capítulo 2 

~;. "'Fundamentos 

2.1 Complexidade Computacional 

2.1.1 Introdução 

Antes do advento dos computadores, resolver problemas de forma numérica era um pro

cedimento extremamente complicado e viável apenas em casos simples. Mesmo assim, 

muitos algoritmos numéricos foram desenvolvidos, como o algoritmo para encontrar a 

raiz quadrada de um inteiro, o método de Newton para encontrar raízes de uma função 

e o método de Gauss para inversão de matrizes. Isso se deve à importância de se obter 

valores numéricos para problemas em inúmeras situações práticas. 

Hoje, no entanto, até mesmo os computadores pessoais já conseguem realizar cálculos 

a velocidades da ordem de GHz, isto é, 109 operações por segundo e o recorde atual 

para supercomputadores é da ordem de lOTHz, ou seja, 1013 operações por segundo. 

Dada tal velocidade, resoluções numéricas de problemas complicados, como cálculos de 

órbitas de corpos celestes, adquiriram velocidades que as tomaram não apenas viáveis mas 

indispensáveis em todas as áreas do desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, 

o estudo dos algoritmos numéricos adquiriu uma importância tão grande quanto o dos 

algoritmos analíticos e sua análise deu origem a um ramo da matemática denominado 

Complexidade Computacional [42,64]. 

É conveniente, para a discussão que faremos a seguir, diferenciar um determinado 

problema daquilo que chamaremos de suas instâncias. Uma instância de um problema é 

uma determinada configuração de seus parâmetros. Por exemplo, determinar a distância 

percorrida por um veículo dada sua velocidade e o tempo durante o qual ele se deslocou 

é um problema que depende dos parâmetros (v, t), isto é, velocidade e tempo de deslo

5 
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camento. Uma instância desse problema seria uma determinada configuração de valores 

como, por exemplo, (v, t) = (5m/8, 78). Um outro exemplo um pouco mais sofisticado 

seria o cálculo do estado fundamental de um vidro de spin dada uma hamiltoniana de

pendente de certos parâmetros. Cada conjunto de valores assumidos por esses parâmetros 

corresponderia a uma instância do problema. 

De forma não rigorosa, podemos definir um algoritmo como um procedimento que, 

dada qualquer instância de um certo problema, produz, após um número finito de opera

ções sobre os dados da instância, ou a solução ou a constatação de que ela não existe. 

r-..q:" Quando usamos algoritmos computacionais para resolver problemas numericamente, 

uma das questões de interesse é saber qual a eficiência desse algoritmo, isto é, quanto ele 

irá demorar para resolver o problema. Para todo problema existe um algoritmo chamado 

de trivial: simplesmente testamos as candidatas a soluções uma a uma e verificamos qual 

a correta, caso nenhuma solucione o problema, concluímos que não existe solução. Para o 

exemplo que demos anteriormente sobre o cálculo da distância percorrida por um veículo, 

esse algoritmo equivaleria a testar, a partir do zero, todos os números para encontrar qual 

satisfaz a relação velocidade =distância/tempo. Mesmo nesse exemplo simples, o número 

de soluções a serem testadas é infinito e o algoritmo é infinitamente mais demorado do 

que a solução analítica, sendo esta extremamente simples. 

Devido a situações como essa, é extremamente importante a análise da eficiência dos 

algoritmos computacionais e esse é o objetivo da área da complexidade computacional. 
t';

"r 

2.1.2 Eficiência Computacional 

A noção de eficiência para um algoritmo depende de algumas outras definições prelimi

nares. Definiremos, primeiramente, o tamanho de uma instância Sp de um determinado 

problema p, o que simbolizaremos por ISpl. Define-se ISpl como o número de símbolos 

de um alfabeto dado necessários para representar formalmente a instância Sp. Simboliza

remos por (JA(Sp) o número de operações necessárias para resolver a instância Sp com o 

algoritmo A. 

Note que tanto o conceito de alfabeto utilizado quanto o de operação não estão preci

samente definidos. Porém, os resultados da teoria são invariantes, dentro de certos limites, 
t,4 

por mudanças de alfabeto, tipo de operação ou computador utilizado [32, 35], o que nos 

dá essa liberdade na defi~ição de tais conceitos. 

Sendo assim, definimos a eficiência 9A do algoritmo A com relação a um problema 

pcomo 

9A (n) = max (JA (Sp), (2.1) 
ISpl$n 

~ 
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isto é, O maior número de operações necessárias para solucionar qualquer instância Sp de 

tamanho igual ou menor a um dado número n com o algoritmo A. Portanto, a eficiência 

de um algoritmo considera a sua atuação no pior caso. Nem sempre o fato de um algo

ritmo ser superior ao outro no pior caso implica que ele será sempre superior, porém, é 

muito difícil estimar a eficiência de um algoritmo pelo seu comportamento médio já que é 

impraticável, e muitas vezes impossível, determinar a sua atuação para todas as instâncias 

possíveis do problema. Para o pior caso, por outro lado, podemos geralmente encontrar 

métodos de estimação. Recentemente, porém, métodos de mecânica estatística têm sido 

utilizados na análise da complexidade não somente no pior caso, mas também em casos 

típicos e na maneira como se dá a transição entre situações nas quais instâncias podem 

tipicamente ser resolvidas facilmente para situações nas quais tanto o caso típico quanto 

o pior caso são difíceis.[29, 51,63,64,65,66,67, 109]. 

2.1.3 Classes de Complexidade 

Definiremos a classe de complexidade P de problemas polinomiais como a classe que 

contém os problemas para os quais existe um algoritmo polinomial A para resolvê-los, 

ou seja, tal que gA (n) esteja limitado por um polinômio em n. Considera-se que os 

problemas contidos nessa classe são problemas eficientemente solúveis do ponto de vista 

computacional e muitas vezes, na literatura, costumam ser chamados simplesmente de 

problemas fáceis. 

É importante notar que essa definição leva em conta os algoritmos já descobertos para 

a resolução de problemas, isto é, um problema não está em P enquanto não for desco

berto um algoritmo polinomial para solucioná-lo, mas logo que um algoritmo qualquer 

polinomial seja descoberto, o problema passa automaticamente a fazer parte de P. 

Definida dessa forma, a classe P possui certas propriedades que a tornam passível de 

tratamento matemático. Ela possui, por exemplo, invariância com respeito aos alfabetos, 

tipos de operações e computadores utilizados 1. Outra propriedade leva em conta o fato 

de que o conjunto dos polinômios é fechado por composição. Isto significa que se existe 

uma função polinomial que leva um problema p' em outro problema p que sabemos ser 

polinomial, então o problema p' também é polinomial. 

Existe uma outra classe importante de problemas que podemos definir. Entre os pro

1Aqui cabe uma observ~ção breve. Os computadores referidos nesse caso são computadores clássicos, 

isto é, que seguem as regras clássicas de lógica booleana. Nos últimos anos, surgiram especulações teóricas 

sobre a possibilidade de construção de computadores quânticos e talvez a classificação dos problemas em 

classes nesse tipo de computador difira da classificação para computadores clássicos [73]. 

( 
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blemas que não sabemos se pertencem ou não a P existe uma classe especial, que deno

minamos NP, composta pelos problemas para os quais dada uma solução possível, existe 

um algoritmo polinomial que testa sua validade. Os problemas pertencentes a essa classe 

são também chamados de problemas difíceis . Note que P ç NP, pois uma vez que 

achamos um algoritmo polinomial para a solução de um problema ele mesmo confere se 

uma possível solução é válida. 

O problema clássico da área da complexidade computacional é o de descobrir se P = 

NP. A princípio, isso parece um problema impraticável, já que precisaríamos conhecer 

todos os problemas NP e demonstrar que todos possuem um algoritmo de resolução 

polinomial. No entanto, existe um teorema, chamado de teorema de Cook [18], que diz 

que todo o problema da classe NP pode ser reduzido polinomialmente ao problema de 

Satisfatibilidade. 

Descreveremos o problema da Satisfatibilidade (SAT). Suponha que tenhamos variá

veis Xl, ... , X n 	que representam proposições. Cada uma dessas variáveis pode assumir os 

valores V (verdadeiro) ou F (falso). Simbolizaremos a negação de Xi por Xi' As opera

ções booleanas usuais AND e OR serão simbolizadas, respectivamente, por 1\ e V. Uma 

cláusula é definida como uma expressão da forma 

G = XiI V Xi2 	V ... V Xi,., (2.2) 

onde os índices il, ... , ik são quaisquer dos índices que as variáveis Xi podem possuir. t>
"Ir 

Uma fórmula é definida como uma expressão ~o tipo 

<P = Gl 1\ G2 1\ ... 1\ G (2.3) 
" 

onde cada Gi representa uma cláusula. O problema SAT consiste em saber se existe ou 

não uma determinada configuração de valores das variáveis Xi de tal forma que uma dada 

fórmula <P assuma o valor V. 

Logo, se encontrarmos um algoritmo polinomial para resolver SAT, todos os proble

mas NP são resolvidos polinomialmente e, portanto, P NP. Suponha, agora, que 

SAT possa ser reduzido polinomialmente a outro problema p E NP. Nesse caso, se um 

t~ 	 algoritmo polinomial for encontrado para resolver p, todos os problemas NP se redu

zem a P. Podemos, então, definir uma nova classe dentro de NP chamada de classe dos 

problemas NP-completos. Dizemos que um problema p será NP-completo se: 

(a)p E NP e 

(b) 'r/p' E NP se reduz polinomialmente a p . 

-.\; 
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a) b) 

INP-Completo i 

P 


NP-Completo 

P 

NP NP 

Figura 2.1: O problema P x NP: A figura a mostra o caso em que existem 3 classes e 

a figura b o caso onde apenas duas existem. 

Sendo assim, demonstrando-se que qualquer problema NP-completo está em P, prova

se que P = NP ou, por outro lado, demonstrando-se que qualquer um deles não está em 

P, mostra-se que P =j=. NP. Atualmente, a quantidade de problemas NP-completos co

nhecida é da ordem de centenas [64], porém, ainda não se conseguiu encontrar nenhum 

que seja redutível polinomialmente a um problema em P e também não se conseguiu pro

var para nenhum deles a não-existência de um algoritmo polinomial. Um ponto interes

sante é que, no momento, quase todos os problemas NP conhecidos ou foram reduzidos 

a P ou provou-se serem NP-completos, o que sugere que qualquer problema pertença 

somente a uma dessas duas classes, porém essa hipótese também não foi provada ou re

futada até o momento. A figura 2.1 ilustra as duas situações possíveis. 

2.2 Processos Markovianos 

A maior parte desta seção é baseada no livro citado em [13]. 

2.2.1 Processos Markovianos Discretos 

Uma seqüência {qdt?::h t E N, de variáveis aleatórias com valores em um conjunto S é 

chamada de um processo estocástico discreto com espaço de estados S. 

Considere o processo estocástico discreto finito qf {ql' q2, ... , qT}' Usando 

P (AB) = P (AIB) P (B) , (2.4) 
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obtemos que a distribuição de probabilidades desse processo é dada por 

P(qf) P(qTlqf-l )p(qf-l) (2.5) 
T-l 

P(qd rr P(qt+llqD· 
t=l 

Definição 2.1 Seja {qt}t?l um processo estocástico discreto com um estado de espaços 

contável S. Se para todo t ~ 1 e para todos os estados qt 

("; P(qt+llqD = P(qt+llqLk+1)' (2.6) 

o processo é denominado processo markoviano ou modelo de Markov de ordem k. Isto 

significa que a probabilidade de qt só depende dos k últimos estados da seqüência. 

Definição 2.2 Um processo markoviano de ordem 1, isto é, para o qual 

P (qt+1lqD = P (qt+1lqt), (2.7) 

para todo t ~ 1 e todos os ql, ... ,qt-l> é chamado de cadeia de Markov. Em particular, 

ele será chamado de cadeia de Markov homogênea (CMH) se, além disso, o lado direito 

da equação for independente de t. 

Para uma cadeia de Markov finita, a distribuição de probabilidades é dada por 

T-l 
) 

,\; 
(" 

P (qf) = P (ql) rr P (qt+1lqt). (2.8) 
t=l 

Seja o espaço de estados dado pelo conjunto S = {SI, ... , sn}. A matriz A (t), de 

tamanho n x n, cujas entradas são dadas por 

~j (t) = P (qt+1 = sjlqt = Si) , (2.9) 

é denominada matriz de transição da cadeia de Markov. No caso de uma CMH, a matriz 

de transição não depende de t. A matriz de transição pode ser representada pelo seu grafo 

de transição, que é um grafo orientado cujos vértices são os estados de S, isto é, o vértice 

i está associado ao estado Si. Esse grafo possui um elo orientado de i para j se, e somente 

~.. se, A ij O. Ao lado de cada elo escreve-se o valor de Aij. 

A figura 2.2 mostra o grafo de transição de uma CMH onde S {0:',,8, I} e cuja 

matriz de transição é 

1/2 1/2 

A = 3/4 O (2.10)
( 

1~4 ) . 
1/2 O 1/2 

.~. 
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0.50 


Figura 2.2: Grafo de Transição de uma CMH: Os círculos denotam os estados com os 

respectivos nomes e as setas as possíveis transições com os valores das probabilidades. 

A distribuição de probabilidades 

1I"i (t) P (qt = Si) , (2.11) 

forma um vetor coluna 11" (t) que dá a distribuição de probabilidades da variável qt do 

modelo. A distribuição 11" (1) é denominada distribuição inicial da cadeia de Markov. 

Para uma CMH, temos 

1I"i(t + 1) P(qt+l = Si) (2.12) 

L
n 

P(qt+1 == Si, qt Sj) 
j=l 
n

L P(qt+l silqt = Sj)P(qt = Sj) 
j=l 
n

L Aji1l"j(t), 
j=l 

ou seja 

AT
11" (t + 1) 11" (t), (2.13) 

onde AT é a matriz transposta de A. Iterando esse resultado, obtemos 

11" (t) = (AT ) t-l 11" (1) , (2.14) 

o que mostra que a distribuição de probabilidades em qualquer instante depende apenas 

da distribuição inicial e da matriz de transição. 
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2.2.2 Processos Markovianos Contínuos 

N a discussão que faremos a seguir, nos restringiremos somente ao caso de cadeias homo

gêneas. Seja S um espaço de estados contável e seja {q (t)}t;:::o um processo estocástico 

com valores em S e indexado pelo conjunto dos reais não negativos ~. Então, temos a 

seguinte definição: 

Definição 2.3 O processo estocástico {q (t)}t;:::o com valores em um dado conjunto S é 

chamado cadeia de Markov com tempo contínuo ou cadeia de Markov contínua se para 
t, <>"'-, todo Si, Sj, Si!, ... , Sik E S, todo t, r ~ O e todo rI, ... , rk ~ O com ri ::; r para todo 

l E [1, k] 

P(q(t + r) = sjlq(r) = Si, q(rl) = Si!, ... , q(rk) = Sik) = P(q(t + r) = sjlq(r) = Si), 
(2.15) 

desde que os dois lados estejam bem definidos. 

As matrizes de transição A(t) com t ~ Oe com entradas 

Aij(t) = P(q(t + r) = sjlq(r) = Si), (2.16) 

são matrizes estocásticas que formam um semigrupo T chamado de semigrupo de tran

sição da cadeia de Markov contínua, isto é, dados s, t E ~, temos que 

1) A (t) E T,1;.-' 

't>. í 
2)1 E T(onde1 = A (O)), 


3) A(t + s) = A(t)A(s) (equação de Chapman-Kolmogorov). 


Se, além dessas três propriedades, tivermos que 


lim A (h) = A (O) = 1, (2.17) 
h-+O+ 

onde a convergência é ponto a ponto e em cada entrada, então o semigrupo é dito contínuo 

na origem. A continuidade na origem implica a continuidade para qualquer tempo t ~ O 

lim A (t + h) = A (t) , (2.18) 
h-+O 

~. e assim dizemos simplesmente que o semigrupo é contínuo. 
~ 

A distribuição de probabilidades no instante t é dada pela matriz coluna 

7ri(t) = P(q(t) = Si), (2.19) 

e é obtida através de 

7r(t) = [A(t)f7r(0). (2.20) 

« 
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A matriz 
' A (h) A(O)

W I1m -----'--'---~ (2.21) 
h-+O+ h 

é chamada de gerador infinitesimal do serrrigrupo e suas entradas Wij são denorrrinadas 

de características locais do serrrigrupo. Um serrrigrupo é dito estável se os elementos 

diagonais de W forem finitos e conservativo se 

Wii - L Wij . (2.22) 
j(j:l:i) 

IO semigrupo de transição é estável para a maior parte dos problemas práticos e tem 
( 

que ser conservativo, pois as matrizes estocásticas A (h) devem satisfazer 

L A
ij 

(h) = 1 => 1 - ~i (h) = '" Aij (h) (2.23) 
. h L.J h ' 

J j(j:l:i) 

que no lirrrite h -+ 0+ é equivalente à equação (2.22). 

Note que se considerarmos h como um intervalo infinitesimal de tempo, as caracterís

ticas locais Wij de um semigrupo T estável e conservativo fornecem as probabilidades de 

transição por unidade de tempo do estado Si para o estado S j da cadeia de Markov e são 

conhecidas pelo nome de taxas de transição de Si para S j. Dessa forma, as cadeias de 

Markov contínuas podem ser consideradas como o lirrrite contínuo das cadeias de Markov 

discretas quando o intervalo de tempo entre dois estados vai a zero. 

Para todo t, h E 114, podemos escrever 

A (t + h) A (t) A(t) A(h) I A(h)-IA(t), (2.24)
h 

se o limite existe dos dois lados, o que sempre acontece quando o espaço de estados é 

finito, então temos o chamado sistema diferencial de Kolmogorov 

!A(t)=A(t)W WA(t). (2.25) 

Se T é estável e conservativo, e se valer a condição 

L Wii 7fi (t) < 00, (2.26) 

para todo t E 114, então as matrizes 7f (t) e W satisfazem a equação 

d wTdt 7f (t) 7f (t), (2.27) 

que é conhecida como equação mestra. 
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2.3 Inferência Estatística 

2.3.1 Introdução 

Inferência estatística, também chamada de inferência probabilística, consiste em esti

mar as propriedades de uma distribuição de probabilidades desconhecida através de um 

conjunto Dp composto de P dados por ela gerados. É comum aproximar a distribuição 

procurada restringindo-a a uma frum1ia de distribuições específica. Geralmente assume-se 

que as propriedades da distribuição são descritas por determinados parâmetros simboli
n zados coletivamente por e, ou seja, que estamos tratando de uma distribuição paramé

trica. Denominaremos o conjunto de todas as variáveis aleatórias dessa distribuição por 

X = Y u Q, onde Q {q}, ... , qN} representa o conjunto das variáveis a cujos valores 

o observador não tem acesso, as quais denominaremos variáveis escondidas, enquanto 

Y {Yl' ... ,YM} representa as variáveis a cujos valores têm-se acesso, que chamaremos 

de variáveis observadas. Para os elementos de X, sejam eles variáveis escondidas ou 

observadas, usaremos a notação geral Xi> i = 1, ... , N + M. 

Para a distribuição de probabilidades de X, usaremos a notação p(Xle), onde e re

presenta o conjunto de todos os parâmetros da distribuição de probabilidades em questão. 

Por exemplo, para um conjunto X {Xl' X2, X3} com uma distribuição gaussiana nessas 

variáveis, temos 

{- p(Xle) = 1 exp [~~(X - XfO-l(X - x)] , (2.28) 

onde X é o vetor 

(2.29) 
x (::), 

e os parâmetros da distribuição são 

e= {x, O}, (2.30) 

tais que 
~' 0 12011 013)'" O = 0 21 0 22 0 23 , (2.31)

x = ( :: ) , ( 
0 31 0 32 0 33 

são, respectivamente, a média e a covariância da distribuição de probabilidades. 

O conjunto de dados Dp é então uma seqüência de P observações do conjunto de 

variáveis Y, que são as variáveis passíveis de serem observadas, indexadas por números 

f 
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naturais, o que simbolizaremos por 

Dp = {yl, y2, ... , yP}. (2.32) 

Chama-se verossimilhança dos parâmetros edado o conjunto de dados D p à função 

.c(eIDp) =p(Dple). (2.33) 

Considerando as observações de y como Li.d. (independentes e identicamente distri

buídas) segundo a distribuição p(Yle), a verossimilhança dos parâmetros é dada por 

.c(eIDp) p(Dple) = rrp 

p(yile). (2.34) 
i=l 

2.3.2 Máxima Verossimilhança 

o método da máxima verossimilhança, que costuma-se abreviar pela sigla ML (do in

glês, maximum likelihooá), consiste em estimar os parâmetros de uma distribuição com 

base em um conjunto de dados observados, quando não existem variáveis escondidas no 

problema, de tal forma que a sua verossimilhança seja maximizada. Simbolizando os 

parâmetros estimados da distribuição por Ô, temos então que a estimativa de máxima ve

rossimilhança é dada por 

Ô argmax.c(eIDp) = argmaxP(Dple). (2.35)
8 e 

Como o logaritmo é uma função monotonicamente crescente, muitas vezes é mais 

conveniente (principalmente quando as probabilidades envolvidas são números muito pe

quenos) maximizar a chamada verossimilhança logarítmica (log-likelihooá) dada por 

l(eIDp) = In.c(eIDp) In p(Dple), (2.36) 

cujo resultado final é o mesmo. 

Suponha que o conjunto y de variáveis observadas consista apenas de uma variável 

y que pode assumir um entre m diferentes valores distintos, ou seja, y E O, com O = 
{OI, ... ,om}. Se ignorarmos a seqüência temporal na qual os dados foram obtidos, o 

conjunto de dados D p pode ser expresso na forma de números de ocorrência ni do i-ésimo 

valor possível para y. Pode-se mostrar [24] que a estimativa de máxima verossimilhança 

para as freqüências relativas da distribuição original nada mais são que as freqüências 

relativas calculadas pelp conjunto de dados. Simbolizando a freqüência relativa do i

ésimo valor possível para y por 8 i - P(y = Oi), temos 

ni 
(2.37)ê·z = "" ~i n.'z 

r . 

i 

i 

I 
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2.3.3 O Algoritmo EM 

o algoritmo EM (Expectation~Maximization) [11, 22, 24, 36, 68] é um método criado 

para encontrar-se uma estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros de uma dis

tribuição no caso em que existem variáveis escondidas. Ele consiste em dois passos prin

cipais: o primeiro, chamado de expectation step, que traduziremos por passo da média ou 

ainda Passo E, é uma média sobre as variáveis escondidas condicionada às observações, 

o segundo, denominado maximization step, que traduziremos por passo de maximização 

ou Passo M, dá a estimativa dos novos parâmetros através da maximização da função 
~y obtida no primeiro passo. 

Suponha que nossa intenção seja, a partir de um conjunto de P dados observados Dp , 

maximizar a verossimilhança de nossos parâmetros .c(OI Dp ) sabendo que a cada observa

ção yi corresponde uma configuração das variáveis escondidas que denominaremos por 

Qi. 

o objetivo passa a ser maximizar a verossimilhança dada por 

.c(OIDp) = II P(yiIO) = IIZ=P(yi, QiIO). (2.38) 
i Qi 

Chamaremos o conjunto dos dados não-observados de Hp , ou seja, Hp = {Ql, ... , QP}. 

A verossimilhança pode ser escrita, então, como 

t·,'\ .c(OIDp) z= P(Dp,HpIO). (2.39) 
Hp 

o cálculo dessa verossimilhança requer uma soma sobre as variáveis escondidas do 

modelo, o que torna um cálculo direto algo extremamente custoso do ponto de vista com

putacional. Assim, para maximizar .c(OIDp), o algoritmo EM obtém, recursivamente, a 

n-ésima estimativa dos parâmetros O, que simbolizaremos por on, maximizando, a cada 

iteração, a média nas variáveis escondidas de In P(Dp, HpIO) dado o conjunto de variá

veis observadas Dp e uma estimativa anterior on-l para os parâmetros do modelo. Como 

já explicamos, isso é feito através dos dois seguintes passos: 

1. Passo E (expectation step): calculamos a média 
",(, 

Q(Olon-l) EHp [In P(Dp, HpIO) IDp, on-l], (2.40) 

onde a média é sobre a distribuição P(HpIDp, on-l). 

2. Passo M (maximization step): adotamos como nova estimativa para Oos parâmetros 

que maximizam Q(O Ion-l ): 

l ..,
'\:;;i 
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P(A) 


a b A 

Figura 2.3: Distribuição a Priori: Exemplo de distribuição a priori da variável A no 

intervalo real [a, b] tal que os valores mais prováveis de A se encontram perto do ponto a. 

(}n = argmaxQ((}I(}n-l). (2.41)
8 

Enquanto as referências [24, 68] são introduções básicas ao método, a referência [22] 

é mais detalhada abordando detalhes técnicos como, entre outros, a convergência do al

goritmo. 

2.3.4 Inferência Bayesiana 

Existe uma estratégia em inferência estatística que é comumente chamada de inferên

cia bayesiana. Esta estratégia está fundamentada na interpretação bayesiana da teoria de 

probabilidades que tem seu nome em homenagem a Thomas Bayes, um reverendo e ma

temático inglês do século 18. Em um de seus trabalhos, publicado postumamente, Bayes 

estabeleceu as bases para uma maneira diferente de interpretar probabilidades como graus 

de plausibilidade e não apenas como freqüências, à maneira ortodoxa. 

Uma discussão detalhada sobre inferência bayesiana pode ser encontrada em [43] e 

[95]. Em termos práticos, o que diferencia a estatística bayesiana da ortodoxa é a pos

sibilidade de incluirmos algum conhecimento a priori que tenhamos na forma de uma 

distribuição a priori de probabilidades. Suponha, por exemplo, que desejamos estimar 

o valor de um determinado parâmetro () e que possuímos o conhecimento de que seus 

valores possíveis se encontram dentro de um certo intervalo real [a, b], ou seja, () E [a, b]. 
Além disso, suponha qqe também saibamos que é mais provável que () esteja localizado 

no começo que no final do intervalo estando, portanto, mais próximo de a que de b. A 

nossa distribuição a priori po ((}) teria, então, aproximadamente a forma do gráfico repre

sentado na figura 2.3. 
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Quando uma nova informação é obtida através, por exemplo, de um experimento que 

gera um conjunto de dados Dp , a probabilidade PO(O) é alterada e a nova distribuição de 

probabilidades para O, que passa a ser chamada de distribuição posterior, é simbolizada 

por P(OIDp), ou seja, a distribuição da variável Odado que agora temos a informação 

extra Dp . A forma como essa atualização ocorre é através da fórmula 

P(AB) = P(AIB)P(B). (2.42) 

Aplicando-a ao nosso caso, temos 
t>''-t' 

P(O, Dp) = P(OIDp)P(Dp) = P(DpIO)P(O). (2.43) 

Assumindo que P(O) é a distribuição a priori para o parâmetro O, a equação nos dá 

P(OIDp) = P(DpIO) PO(O) (2.44)
P(Dp ) 

onde P(Dp) é apenas um fator de normalização que pode ser escrito como 

P(Dp) = JdOP(DpIO) pO(O) = JdOP(Dp, O). (2.45) 

A cada nova informação, o processo se repete e temos uma melhor estimativa da 

distribuição de probabilidades do parâmetro Oé obtida. A equação (2.44) é comumente 
...., chamada de Teorema de Bayes e forma a base para todos os métodos bayesianos de 'Jo"l 

inferência. 

Máximo a Posteriori 

Uma vez que utilizamos todos os dados disponíveis e fizemos a atualização da nossa dis

tribuição para o parâmetro a ser estimado através da fórmula (2.44), precisamos encontrar 

uma estimativa final para ele. Uma opção é utilizar como estimador o valor que maximiza 

a distribuição posterior, ou seja, 

ÔMAP _ argmaxP(DpIO) pO(O). (2.46) 
(J

(
;c,',</ 

Esse tipo de estimativa é chamada de máximo a posteriori ou MAP. 

Posterior Média 

Uma outra alternativa para estimar parâmetros é a chamada estimativa posterior média 

ou PME (do inglês, posterior mean estimator). 

\J 
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A idéia é estimar o parâmetro como sendo a média na distribuição posterior, ou seja, 

ÔPME / dOOP(OIDp ). (2.47) 

Podemos justificar a tomada da média através do fato de que ela é o estimador que 

minimiza o erro quadrático médio. Sendo assim, esse tipo de estimativa minimiza o erro 

quadrático médio dos parâmetros na distribuição posterior. 

Escolha da Distribuição a Priori 

Um dos pontos importantes quando utilizamos a inferência bayesiana diz respeito à dis

tribuição a priori. Queremos que essa distribuição codifique toda a informação que pos

suímos a respeito de um determinado parâmetro, mas que não inclua nenhum tipo de 

pressuposição de natureza subjetiva. Qual a maneira de encontrar uma distribuição que 

obedeça tais condições? 

A maneira mais utilizada para isso é baseada no chamado Método da Máxima En

tropia ou, abreviadamente, MaxEnt [15, 86, 95]. Ele consiste em assumir que a melhor 

distribuição a priori é aquela que maximiza a entropia de Shannon [91] referente à distri

buição procurada 

8 = - / dOP(O) In P(O), (2.48) 

observando os vínculos aos quais ela obedece. Existe pelo menos um vínculo correspon

dente ao fato da distribuição estar normalizada, ou seja, 

/ dO P(O) = 1. (2.49) 

Os vínculos são introduzidos na maximização através de multiplicadores de Lagrange. 

Por exemplo, no caso onde não há mais nenhum vínculo além da normalização, a função 

a ser maximizada é 

(2.50)L=8+>.(/ dOP(O)-l) , 

onde>. é o multiplicador de Lagrange. 

Uma justificativa para esse método pode ser encontrada em [43]. Em casos onde 

não possuímos nenhuma informação a priori, o método da máxima entropia equivale ao 

princípio da razão insuficiente de Laplace. 
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r' 
Figura 2.4: Modelos Gráficos: Modelo gráfico representando relações de interdepen

dência entre 4 variáveis aleatórias diferentes. 

2.4 Modelos Gráficos 

2.4.1 Introdução 

Modelos gráficos [44,45,57,70, 77] são grafos onde cada vértice representa uma variá

vel aleatória e a ausência de um elo entre dois vértices significa independência condicional 

entre as variáveis que eles representam. Tais independências condicionais permitem que 

a probabilidade conjunta de todos os vértices seja representada de forma fatorizada, o que 

~ :.. diminui o número de parâmetros a serem calculados e aumenta a velocidade de inferência 
\, .":. 

dos modelos. 

Considere, por exemplo, o modelo gráfico dado pela figura 2.4, que veremos mais à 
frente tratar-se de um modelo gráfico não-direcionado, onde temos quatro variáveis ale

atórias denominadas A, B, C e D. Se cada variável puder assumir n diferentes estados, 

para caracterizar a probabilidade conjunta P(A, B, C, D) precisanamos, no caso geral, 

de n4 - 1 parâmetros (a normalização representa um vínculo que diminui o número de 

parâmetros livres em uma unidade). Para o caso n = 3 teríamos que encontrar 80 parâ

metros. 

Aplicando em seqüência a fórmula usual para probabilidade condicional, podemos 

escrever a probabilidade conjunta dos vértices como 
'(;:0 

P{A, B, C, D) = P{DIA, B, C) P(CIA, B) P{BIA) P(A). (2.51) 

Utilizando as relações de interdependência simbolizadas na figura 2.4, a probabilidade 

conjunta toma-se 

P{A, B, C, D) P(DIB, C) P(CIA) P(BIA) P{A). (2.52) 

t;' 
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o que diminui o número de parâmetros segundo a tabela abaixo 

I Termo INúmero de Parâmetros Gerados I 
I P(DIB, C) I n' ! 

n2 , P(CIA) 
2P(BIA) I n


P(A) n 


Reduzindo, no caso n 3, o número total de parâmetros para 47, contando com o 

vínculo referente à normalização. A redução é muito mais drástica para redes com um 

número muito grande de vértices e com mais estados em cada variável, pois como é fácil 

observar, o número de parâmetros a ser calculado sem as relações de interdependência 

cresce exponencialmente com o número de variáveis aleatórias. 

Os modelos gráficos podem ser classificados em dois tipos básicos: Modelos Direci

onados e Não-Direcionados. 

Os modelos gráficos podem ser vistos como uma forma unificada de estudar vários 

modelos existentes tanto em física e engenharia quanto em probabilidade. Alguns de seus 

casos particulares mais conhecidos são os filtros de Kalman, as cadeias de Markov, os 

HMMs e o próprio modelo de Ising. Dada a sua versatilidade, têm sido muito estudados 

como modelos de aprendizado através de diversas técnicas que incluem aproximações de 

campo médio [88] e métodos de núcleo [2, 36, 69, 93]. 

2.4.2 Modelos Gráficos Direcionados 
(' I· 

! 

Os modelos gráficos direcionados também são conhecidos como redes bayesianas ou 

redes de crenças [77] e são muito populares na comunidade de inteligência artificial e 

muito tem sido estudado sobre o aprendizado neles [38]. As cadeias de Markov, os HMMs 

e os filtros de Kalman [48] são casos particulares deste tipo de modelo. 

Num modelo gráfico direcionado, uma seta saindo de um vértice A e chegando a um 

vértice B indica uma relação de dependência entre eles. Caso não haja uma seta saindo 

de A e chegando em B, isso implica que 

P(BIA) = P(B). (2.53) 

Dado um determinado vértice, todos os vértices que levam a ele através de uma seta 

são denominados seus I!ais. Para um conjunto de n vértices Vi, a probabilidade conjunta 

pode, dadas tais relaçõe's de interdependência, ser escrita como 
n 

P(V1, ... , Vn ) = rrP(ViIII(Vi)), (2.54) 
i=l 
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Figura 2.5: Modelos Gráficos Direcionados: Modelo gráfico direcionado representando 

os 4 primeiros passos de um processo markoviano de ordem 2. 

onde II(Vi) simboliza os vértices pais do vértice Vi. 
r" A figura 2.5 mostra o modelo gráfico que representa os quatro primeiros passos de um 

processo markoviano de ordem 2 (ver seção 2.2). As variáveis aleatórias qi representam o 

estado do processo no instante t = i. A probabilidade conjunta dos quatro estados é dada, 

usando-se a equação (2.54), por 

P(ql, q2, q3, q4) 	= P(qlIII(ql) )p(q2In(q2) )p(q3In(q3) )P(q4III(q4)). (2.55) 

Pelo modelo gráfico, temos que 

II(ql) 0, (2.56) 


II(q2) = {ql}, 


II(q3) = {ql, q2}, 


II(q4) = {q2, q3} 

~ ~ ,v 

e a probabilidade conjunta dos vértices é dada, então, por 

P(ql, q2, q3, q4) 	= P(ql)P(q2Iql)P(q3Iql' q2)P(q4Iq2, q3). (2.57) 

Note que nesse tipo de modelo gráfico, os elos orientados podem ser interpretados em 

determinadas situações como a indicação de uma relação de dependência causal, isto é, 

os pais de um determinado vértice são a causa de tal vértice. 

2.4.3 Modelos Gráficos Não-Direcionados 

Modelos gráficos não-direcionados também são chamados, às vezes, de campos alea

"t:~ 	 tórios de Markov (Markov Random Fields, ou MRFs) [57] e são aqueles onde os elos 

não são orientados, representando relações de dependência condicional, porém sem uma 

interpretação causal. P~a um grafo com um conjunto V de vértices, a probabilidade 

conjunta desses vértices pode ser escrita como 

P(V) = Z1 rr Wi(VZ ' 
), 	 (2.58) 

iEC 

1,', 
Iç,.'~ 
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Figura 2.6: Modelos Gráficos Não~Direcionados: Modelo gráfico representando o 

modelo de Ising em uma rede 3 x 3. 

onde C é o conjunto de cliques maximais do grafo, 'lii são funções potenciais associadas 

ao clique Vi e Z é um fator de normalização. 

Um clique de um grafo não direcionado G é um subconjunto K de vértices de G tal 

que quaisquer dois vértices de K estão ligados por um elo, ou seja, é um subgrafo com

pleto de G. O tamanho de um clique é o número de vértices que ele possui. Um clique 

é denominado maximal se não existir nenhum clique do qual ele seja um subconjunto 

próprio. 

Vejamos como o modelo de Ising se enquaqra neste grupo. Consideremos a rede 3 x 3 

dada na figura 2.6, onde a cada sítio i associamos uma variável aleatória ai representando 

o spin nesse ponto. Interpretando esse gráfico como um modelo gráfico não-direcionado, 

temos que a probabilidade conjunta das variáveis é 

1
P(a) Z rr 'lií(ai). (2.59) 

iEC 

A rede da figura forma um grafo cujos cliques maximais correspondem aos pares de 

primeiros vizinhos. Usando como função potencial para cada clique cujos componentes 

são os vértices i e j a função 

(3JUWj'li(ail aj) e 1 (2.60) 

a probabilidade conjunta resultante tem a forma 

P(a) = e-{3H(u) 
r7 

(2.61) 
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onde 

H(O") = 	 L O"iO"j, (2.62) 
<i,j> 

com a soma se estendendo sobre os primeiros vizinhos. Essas equações são as mesmas 

que descrevem o modelo de Ising com interação de primeiros vizinhos sem campo ex

terno. 

Jr~ 2.4.4 InferênciaL 

Os métodos mais populares de inferência em modelos gráficos são: 

1) Monte Carlo: onde uma variação do método comum chamada de Markov Chain 

Monte Carlo [36] é utilizada em altas dimensões, pois possui uma eficiência maior e 

tem, como casos particulares, amostragem de Gibbs e o algoritmo de Metropolis. 

2) Métodos Variacionais: O mais utilizado é a aproximação de campo médio na qual 

todos os vértices são desacoplados e um parâmetro variacional é introduzido de forma a 

minimizar a divergência de Kullback-Leibler entre a distribuição de probabilidades real e 

a estimada. Existem aproximações melhores que a de campo médio com estimativas mais 

refinadas, porém são mais complicadas. te,. 
y 

3) Propagação de Crenças: consiste em aplicár o chamado algoritmo de Pearl [77] no 

grafo original. Embora o algoritmo de Pearl tenha convergência garantida apenas para 

grafos sem caminhos fechados, tal procedimento é aplicado a qualquer grafo a princípio 

e parece funcionar muito bem em situações práticas como na área de visão de nível pri

mário. Os turbo codes e as equações de Thouless-Anderson-Palmer (TAP) [88, 103] são 

instâncias desse algoritmo. 

2.5 Aprendizado em Máquinas 
~:~ 

A área da ciência que estuda como dispositivos projetados artificialmente podem aprender 

e reconhecer padrões é conhecida como Aprendizado em Máquinas. Essa é uma área 

interdisciplinar extremamente vasta, incluindo elementos de biologia, ciência da compu

tação, física, linguística, lógica e até mesmo psicologia. Sendo assim, nosso intuito nesta 

seção será somente introduzir os conceitos que utilizaremos ao longo do nosso trabalho, 

l:;: 
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Figura 2.7: Percéptron: Representação gráfica de um percéptron. 

conceitos esses com ênfase na teoria estatística de aprendizado, de forma a tornar com

preensível o estudo que faremos a seguir. 

A teoria estatística do aprendizado pode ser formulada como uma forma de inferên

cia estatística (ver seção 2.3) onde um determinado dispositivo deve ajustar uma série de 

parâmetros () baseado em um conjunto de P dados Dp {yI, . ." yP} com a finalidade 

de realizar alguma tarefa. A natureza da tarefa e o dispositivo em questão irão determi

nar a relação entre os dados e os parâmetros de aprendizado, o que nos fornecerá um 

determinado modelo matemático que denominaremos de modelo de aprendizado. 

Um dos modelos de aprendizado mais estudado é o percéptron booleano [11, 25, 

40, 87]. Nesse modelo, o dispositivo é alimentado com um vetor n-dimensional ç E 

[-1, +1]n e devolve um número (J E [-1, +1] através da fórmula 

(7 sgn (~(W,ç, + 13,)) . (2.63) 

o percéptron é inspirado em um modelo simplificado de um neurônio e, devido a isso, 

é usual chamar os pesos Wi na fórmula acima de pesos sinápticos. Os parâmetros f3i são 

denominados limiares de ativação e, na maioria das vezes, são colocados como zero. A 

figura 2.7 ilustra graficamente um percéptron. 

Como um modelo de aprendizado, a tarefa do percéptron é classificar cada vetor ç 
em dois conjuntos definidos pelos números +1 e -1. Em uma situação de aprendizado, 

então, o nosso conjunto de dados seria dado por pares y (ç, (J), que representam qual 

deve ser a resposta do modelo para cada vetor, e os parâmetros a ajustar seriam os pesos 

sinápticos Wi. 

O percéptron da figUra 2.7 possui apenas duas camadas: a de entrada, onde estão as 

unidades que recebem os dados, e a de saída, onde a resposta é dada. Pode-se, no entanto, 

colocar-se quantas camadas se queira entre essas duas. Tais camadas recebem o nome de 
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Camada 

Escondida 


{\ 
Figura 2.8: Percéptron: Representação gráfica de um percéptron com uma camada inter

mediária (chamada de camada escondida). 

camadas escondidas e a importância do percéptron está no fato de que utilizando-se de 

modelos com pelo menos uma camada escondida, como na figura 2.8, eles são capazes de 

computação universal e podem aproximar qualquer função. 

Dado um modelo, um conjunto de dados e os parâmetros a serem ajustados, o que 

falta é um procedimento para realizar essa tarefa. Tais procedimentos, que são denomi

nados de algoritmos de aprendizado, são o principal objeto de estudo no aprendizado 

em máquinas. Como já dissemos, eles são, em geral, variações dos métodos de inferência 

estatística que já apresentamos na seção 2.3 associados a variadas técnicas matemáticas 

t, 	 que dependem dos detalhes do modelo e do conjunto de dados. Mais que uma ciência, 

pode-se considerar que o desenvolvimento de ~lgoritmos de aprendizado cada vez mais 

eficientes é uma arte. 

A seguir, apresentaremos os pontos mais importantes do estudo dos algoritmos de 

aprendizado e introduziremos os conceitos que utilizaremos durante o nosso trabalho. 

2.5.1 O Cenário de Aprendizado 

A forma mais usual de se descrever o aprendizado em máquinas assume que o conjunto 

de dados é gerado através de alguma regra determinada por um professor. O conceito 

de professor é extremamente amplo e ele pode ser uma pessoa que determina a regra, ~ 
um outro modelo ao qual o modelo em questão tentará imitar ou simplesmente a própria 

Natureza de onde o modelo tentará extrair um determinado padrão (uma série diária de 

temperaturas máximas e mínimas, por exemplo). Em contrapartida, o modelo de aprendi

zado passa a ser chamado de aluno. 

Nos casos mais simples, a regra definida pelo professor é fixa, mas o interesse em 

~ 
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situações onde a regra muda é cada vez maior [101]. Atualmente, aplicações em diversas 

áreas onde séries temporais seguem padrões que podem mudar com o tempo têm apa

recido. Exemplos podem ser encontrados na previsão do comportamento de mercados 

financeiros, no monitoramento de eletrocardiogramas ou eletroencefalogramas em medi

cina e sistemas de controle e navegação em engenharia. 

O aprendizado, descrito da forma acima, pode ainda ser classificado em duas catego

rias distintas: aprendizado supervisionado e não-supervisionado. 

No aprendizado supervisionado, o aluno tem sempre a tarefa de, recebido um determi

nado dado, emitir uma resposta que coincida com a resposta gerada pelo professor, sendo 

que o aluno tem sempre acesso a essa resposta durante a sua fase de aprendizado. 

Já no aprendizado não-supervisionado, a tarefa do aluno pode variar: tanto pode ser 

gerar respostas a dados recebidos pelo professor como pode ser apenas reconhecer pa

drões em alguma seqüência de dados para gerar uma seqüência semelhante posterior

mente. O ponto principal é que o aluno não tem acesso a respostas do professor com a 

qual ele poderia se guiar durante o aprendizado. 

2.5.2 Algoritmos Off-line e On-line 

Os algoritmos de aprendizado podem ser separados em duas grandes classes segundo a 

sua dinâmica: algoritmos on-Une e algoritmos off-Une, cujas diferenças explicitaremos a 

seguir. 

Algoritmos Off-line 

Um algoritmo é chamado de off-Une quando a situação de aprendizado fornece, de uma 

única vez, um conjunto de dados D p com o qual os parâmetros do modelo devem ser 

ajustados. Isso implica que o algoritmo deve utilizar uma certa quantidade de memória 

para guardar o conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode, então, ser utilizado em 

qualquer ordem e quantas vezes forem necessárias para extrair dele a maior quantidade 

possível de informação para que o ajuste dos parâmetros se dê da melhor forma possível. 

Algoritmos On-line 

Um algoritmo é chamado de on-Une quando a situação de aprendizado não fornece de 

uma única vez todo o conjunto de dados D p com o qual os parâmetros do modelo devem 

ser ajustados. Ao invés disso, cada dado yi do conjunto é fornecido seqüencialmente e, a 

cada vez que isso acontece, o algoritmo deve fazer uma nova estimativa dos parâmetros. 

c 
I 
I 
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Obviamente esse cenário é mais restritivo que o cenário off-line, no entanto, possui 

a grande vantagem de que, se o algoritmo utilizado for devidamente projetado, pode ser 

capaz de captar mudanças na regra do professor à medida que o aprendizado ocorre. 

2.5.3 Performance e Generalização 

Durante o aprendizado, faz-se necessário uma maneira de decidir se o aluno está apren

dendo corretamente através do conjunto de dados. Além disso, para podennos comparar 
~) diferentes algoritmos, é necessário saber com que velocidade o aluno está aprendendo 

[11]. 

Existem duas funções usualmente empregadas que medem a perfonnance do aprendi

zado. A primeira delas é denominada de erro de treinamento e consiste em uma medida 

de quão bem o aluno está aprendendo os dados do conjunto D p fornecido. Note bem que 

neste caso apenas o aprendizado do conjunto está sendo avaliado. Não existe uma fonna 

fixa para essa função, pois ela depende do fonnato dos dados e de qual é a grandeza que 

o aprendizado pretende minimizar. Ela pode ser, por exemplo, o erro quadrático médio 

de uma série de medidas ou simplesmente uma função que atribui 1 a cada exemplo clas

sificado erradamente e O a cada exemplo classificado corretamente em uma situação de 

classificação e soma esses números. 

A segunda função chama-se erro de generalização e mede um conceito mais com
t 	 plexo, o conceito de generalização de uma regra a partir de exemplos. Suponha que D 

é o conjunto de todos os dados possíveis que possam ser gerados por um professor com 

base em uma determinada regra. Chamamos de generalização a capacidade de um aluno 

inferir a regra completa através de um subconjunto Dp C D menor que o conjunto total 

de exemplos. O erro de generalização mede, então, quão bem o aluno aprendeu a regra 

geral com um determinado número limitado de exemplos. Assim como o erro de treina

mento, a fonna funcional do erro de generalização depende do modelo de aprendizado 

e do conjunto de dados. Para o percéptron, por exemplo, ele é uma função do produto 

escalar entre os pesos sinápticos do professor e do aluno e mede a probabilidade do aluno 

classificar de fonna errada um determinado vetor gerado de fonna aleatória. Para mode

t,,: 	 los mais complexos, onde o produto escalar dos parâmetros não possui uma interpretação 

tao clara, ou para situações onde o aprendizado não requer uma classificação, esse tipo de 

função toma-se pouco prático ou não pode ser utilizado. 

A perfonnance de um algoritmo é geralmente medida através das chamadas curvas 

de aprendizado. Essas curvas são, nonnalmente, gráficos do erro de generalização em 

função da quantidade de dados utilizada durante o processo de aprendizado. Dependendo 

~ 
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da situação (quando, por exemplo, não temos acesso aos parâmetros do professor), no 

entanto, não é possível obter o erro de generalização e às vezes as curvas de aprendizado 

são traçadas apenas para o erro de treinamento. 

Pode-se, assim, avaliar os algoritmos de aprendizado com relação, principalmente, a 

duas características: a velocidade de aprendizado, que é maior quanto menor for a quanti

dade de exemplos necessária para atingir um dado erro de generalização, e a generalização 

em si, que é representada pelo valor final do erro de generalização ao fim do aprendizado. 

O ponto principal da nossa tese será estudar algoritmos de aprendizado para HMMs 

de acordo com as duas características acima apresentadas. 

2.5.4 O Algoritmo Bayesiano On-line ;,. 

Para algoritmos de aprendizado baseados em exemplos de um professor, os métodos baye

sianos saturam o limite de Bayes correspondente ao menor erro de generalização possível 

para qualquer algoritmo. Tal vantagem seria suficiente para tomar os métodos bayesia

nos o padrão para o aprendizado de máquinas não fosse pelo grande inconveniente desses 

métodos serem, em geral, exponencialmente lentos no que diz respeito à complexidade 

computacional dos programas neles baseados. Isso se deve ao fato de exigirem uma soma 

sobre as variáveis do problema a respeito das quais não temos nenhuma informação. 

Essa desvantagem é extremamente restritiva, já que um modelo de aprendizado pode 

precisar de um número muito grande de exemplos para generalizar uma dada regra. Isso 

é especialmente verdade para aplicações prátkas, principalmente na área de linguística e 

reconhecimento de imagens. No entanto, a eficiência dos algoritmos bayesianos quanto 

à capacidade de generalização é uma forte motivação para a pesquisa de algoritmos que 

possam ser implementados de forma polinomial ou pelo menos que sejam cada vez mais 

rápidos. Nos últimos tempos, a utilização desses algoritmos vem crescendo, uma vez 

que a velocidade dos computadores está aumentando, o que faz com que já possam ser 

aplicados em algumas situações práticas, e vários avanços nessa área têm aparecido. A 

seguir, descrevemos um algoritmo desenvolvido por Opper [74] para o aprendizado de 

parâmetros () E :iR. que tem se tomado bastante popular. 

Considere uma seqüência de dados gerada por um professor T na forma 

D p = {yl, ... , yp}. (2.64) 

O algoritmo encontra uma distribuição de probabilidades P(()), onde () são os parâme

tros de possíveis modelos que gerariam a seqüência dada. Se considerarmos cada dado na 
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a) 

Figura 2.9: Algoritmo Bayesiano On-line: a) 10. passo: quando um novo dado é 
~.~ 

incorporado, a distribuição antiga é modificada de tal modo que sai do espaço formado 

por sua farrulia paramétrica. b) 20. passo: a distribuição é então projetada de volta no 

espaço das distribuições paramétricas originais através da minimização da distância de 

Kullback-Leibler. 

seqüência como independente, a sua distribuição de probabilidades pode ser escrita como 
p 

P(DpI9) = rr P(yí I9). 	 (2.65) 
í=l 

Usando o teorema de Bayes, temos 

P(9)P(DpI9)
P(9IDp) 	 (2.66)Jd9'P(9')P(DpI9') , 

(" e, portanto 

P(9)P(DpI9)P(yP+119)
P(9IDp+d 	 (2.67)Jd9'P(9')P(DpI9')P(yP+1I9') 

P(9IDp)P(yP+119) 
Jd9'P(9'IDp)P(yP+119')' 

A fórmula acima representa uma atualização off-line da distribuição para 9, já que 

pressupõe o conhecimento de todo o conjunto anterior de dados para uma atualização. 

Para transformarmos essa equação em uma forma on-line, vamos aproximar a distribui

ção P(9IDp) por uma forma paramétrica P(91'xP), onde ,XP é um vetor de parâmetros 

que descrevem a distribuição após o exemplo P ter sido apresentado. Utilizaremos, en

~" 	 tão, o seguinte algoritmo, representado graficamente na figura 2.9, para atualização dessa 

distribuição à medida que novos exemplos são apresentados: 

1) Atualiza-se a distribuição parametrizada utilizando o teorema de Bayes 

P(91,XP)P(yP+119)
P(91'xP, yP+1) 	 (2.68)Jd9'P(9'I,XP)P(yP+1191

)' 

c 
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2) Projeta-se a distribuição obtida num espaço de distribuições gaussianas 

P(OIÀP, yP+l) -+ P(0IÀP+1). (2.69) 

A parametrização gaussiana que faremos será do tipo 

(OIÀ P) - 1 ex [--1 ( O UP)T(CP)-l(O - UP)] , (2.70) f-· 
P - J(27r)N detCP p 2 

onde UP é o vetor da média da distribuição após o exemplo P, cP é a matriz de correlação 

e N é a dimensão do vetor O. Assim, temos que 

ÀP = (UP, CP). (2.71) 


Devido à sua tratabilidade [74, 97], a projeção da nova distribuição no espaço das 


gaussianas é feita minimizando-se a distância de Kullback-Leibler entre as duas, isto é, 

minimizando 

DKL(P(OIÀP,yP+1)/lP(0IÀP+1)) = JP(OIÀP, yP+l) In P~l~~,;:':l) dO, (2.72) 

ou ainda, levando em conta que P(O/ ÀP, yP+1) é fixa, extremizando a expressão 

LO = - JP(OIÀP,yP~l) In P(OIÀP+1 )dO, (2.73) 

ou, equivalentemente, maximizando 

L~ = JP(OIÀP,yP+1)lnP(OIÀP+1)dO, (2.74) 

com relação a ÀP+1• 

Essa extremização levará às equações para atualização dos parâmetros À. Usamos as 

equações resultantes para cada dado novo que for apresentado e, ao final do conjunto de 

dados, teremos uma gaussiana cuja média indicará o valor mais provável dos parâmetros 

do modelo que representa os dados. 



Capítulo 3 

t'<,,:- ,; Modelos de Markov com Variáveis de 

Estado Escondidas 

3.1 Teoria 

-{; 

~: 

Daremos a seguir uma introdução aos conceitos básicos da teoria dos HMMs, que podem 

ser encontrados também nas referências [8, 23, 81]. Uma exposição matemática mais 

rigorosa dos conceitos envolvidos pode ser encontrada em [26]. Tentaremos sempre seguir 

as convenções de notação descritas nesta seção ao longo de toda esta tese. Possíveis 

exceções ou desvios desta notação padrão serão explicitamente citados quando necessário. 

Considere um processo markoviano finito ·de ordem k dado pela seqüência y[ = 

{Yl, ... , YT}' Às vezes, k pode ser um número muito grande, o que gera problemas para 

lidar com tais modelos, pois a complexidade computacional para o cálculo da distribui

ção de probabilidades dessa seqüência cresce exponencialmente com k. Caso existam m 

valores possíveis para cada Yt, o número de parâmetros cresceria com mk 
• Por outro lado, 

as relações de interdependência entre as variáveis da seqüência podem ser muito mais 

complicadas que processos markovianos de qualquer ordem e, assim, muito difíceis de 

serem modeladas. 

Para tentar contornar dificuldades como estas, introduz-se a idéia de variável escon

dida. Assumimos que as relações entre os dados passados podem ser englobadas em uma 

variável de estado não observada que satisfaria um processo markoviano de ordem baixa, 

geralmente 1. 

Consideremos a seqÜência y[ como a seqüência das variáveis observadas do modelo 

de Markov. As variáveis de estado escondidas, que simbolizaremos por qt e que poderão 

assumir n diferentes valores, formarão uma seqüência q[ de tal forma que tenhamos, por 

32 
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P(Q1) 

Figura 3.1: HMM: Representação gráfica de um HMM. 

hipótese, 

t-1)P (Yt Iq1't Y1 P(Ytlqt), (3.1) 

P(qt+1lqi,yD P(qt+1lqt). 

Note que aqui ocorre, devido à estrutura de dependências assumida das variáveis, uma 

redução de parâmetros que na primeira linha é de m t x nt para m x n parâmetros e na 

segunda é de m t x nt+1 para m 2• 

Isto significa que as variáveis qt trazem informação completa (dentro do modelo) dos 

valores passados das variáveis observadas e escondidas no que diz respeito à previsão de 

Yt ou qt+1. O fato da dependência dos estados observados a cada instante t ser apenas 

com relação ao estado escondido também em t justifica o fato de, às vezes, esses modelos 

serem chamados de funções probabilísticas de cadeias de Markov. A figura 3.1 mostra a 

representação de um HMM como um modelo gráfico. 

De acordo com as equações (3.1), a distribuição conjunta dos estados escondidos e 

observados é dada por 

'1"1 ( T-I T)P(yf, qf) 	 r YT, YI ,q1 = (3.2) 

'1"1 ( I T-I T)'1"1( T-1 T)r YT YI ,q1 r Y1 , ql = 

P(YTlqT)P(qT, qi-\ yi-1) = 
'1"1 ( I ) '1"1 ( I T-1 T-I)'1"1( T-I T-I)r YT qT r qT ql , YI r ql , YI 

P(YTlqT)P(qTlqT-I)P(qi-t, yi- l
) = 

[ú, P(y,lq,)1[ú, P(qtiq'-l)1P(Yl, ql) = 

T-I T 
- P(ql) rr P(qt+1lqt) rr P(Ytlqt). 

t=1 t=l 

Utilizaremos a nomenclatura 

( 
\ ' 

f, 
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P(qI) Probabilidade do estado inicial. 

P(qt+I!qt) Probabilidade de transição. 

P(Ytlqt) Probabilidade de emissão. 

Como não podemos observar os valores da variável escondida, ao invés de trabalhar

mos com a distribuição conjunta, nós a marginalizamos para obtermos a distribuição de 

probabilidades da seqüência de variáveis observadas 

p(yD = L P(yf, qD· (3.3) 
h

" q'f 

Veremos, mais adiante, que existem algoritmos polinomiais em e n (número de 

possíveis estados da variável escondida), para a obtenção dessas probabilidades. 

As variáveis de estado escondidas são sempre consideradas discretas para um HMM 

e denominaremos o conjunto dos seus n possíveis valores por S = {SI, ... , sn}. Existe 

uma generalização para o caso de variáveis escondidas contínuas, chamada de Modelos 

de Estado-Espaço [33], mas que não será abordada nesta tese. As variáveis observadas 

podem ser contínuas ou discretas. No caso discreto, simbolizaremos o conjunto dos seus 

m possíveis valores por O {OI, ... ,om}. 
A matriz de transição do modelo será a matriz A(t) de transição da variável qt de 

tamanho n x n, ou seja, 

",,'~, 
, ..._:JI: 

Aij(t) = P(qt+I = sjlqt = Si), (3.4) 

e a matriz B (t), de tamanho n x m, dada por 

Bij(t) P(Yt = ojlqt = Si)' (3.5) 

será chamada de matriz de emissão. O vetor 'Ir 'Ir(l) das probabilidade iniciais do 

modelo é o vetor coluna das probabilidades iniciais da variável qt 

'Iri = P(ql = Si)' (3.6) 

Eventualmente, quando os estados não estiverem explicitados, usaremos as notações "t. 

Aqt,qt+l P(qt+1lqt), (3.7) 

Bqt,Yt P(Yt!qt), 

'Irql P(qI)' 

t.~ 
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a) 

Estado 
Inicial 

Estado 
Final 

Figura 3.2: Topologias de um HMM: a) modelo left-right; b) modelo de loop. 

r·, 
Dado um determinado estado escondido Si, ele certamente evoluirá para um dos outros 

estados ou para ele mesmo e, portanto, 

n 

LAíj(t) = 1, i 1, ... ,n. (3.8) 
j==cl 

Da mesma forma, o estado Si sempre emitirá um dos estados observados Oj e, portanto, 

L
m 

Bij(t) = 1, i 1, ... ,n. (3.9) 
j=::l 

Por fim, o vetor 11" obviamente satisfaz 

n 

L1I"i = l. (3.10) 
i=::l 

Quando as matrizes de transição e de emissão não dependerem de t, diremos que 

o HMM é homogêneo. Os HMMs que trataremos ao longo da tese são quase todos 

homogêneos, com a exceção sendo o estudo da seção 5.4 e da aplicação na seção 5.5, que 

tratam de professores com parâmetros que podem variar no tempo, ou seja, ao longo da 

aprendizagem. 

Chamaremos de modelo de Markov de variável escondida (HMM) ao conjunto sim

bolizado por w = {S, O, 11", A, B}. 

Algumas vezes, quando o contexto deixar claro, omitiremos os índices em yf e qf 
escrevendo apenas y e q para as seqüências de estados observados e escondidos, respecti

vamente. 

Costuma-se chamar,de topologia do HMM à forma do grafo de transição (ver seção 

2.2) do modelo de Matkov subjacente, isto é, da matriz de transição A. Algumas topo

logias particulares, usadas com certa freqüência em aplicações, recebem nomes especiais 

como left-right models (figura 3.2a), onde os estados escondidos possuem uma ordem 
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definida e apenas transições na direção definida por essa ordem são permitidas, e loop 

models (figura 3.2b), onde os estados são organizados de forma que o grafo de transição 

tenha o formato de um círculo onde as transições são permitidas apenas entre estados 

vizinhos e em uma única direção. 

Existem diversas variações do modelo básico descrito nesta seção para HMMs que 

podem ser tão complicadas quanto se queira para tentar adaptar seu desempenho ao pro

blema sendo tratado, como InputlOutput-HMMs [9], HMMs Fatoriais [34] e outras [7], 

mas elas não serão estudadas neste trabalho. 

~"~ 

3.2 Algoritmos 

Tornou-se comum na literatura considerar três problemas clássicos referentes a HMMs: 

verossimilhança, reconhecimento e aprendizado. A solução dos dois primeiros problemas 

resulta em algoritmos que formam a base para a solução do terceiro. O terceiro problema 

tem um grande interesse por si mesmo, pois está relacionado à questão do aprendizado 

em HMMs e é a base de todas as aplicações mais avançadas desses modelos. A seguir, 

apresentaremos esses três problemas clássicos. Para os dois primeiros, faremos uma des

crição detalhada tanto do problema quanto da solução. O terceiro problema, estando 

intimamente relacionado ao tema central desta tese, será apenas apresentado formalmente 

nesta seção para ser desenvolvido posteriormente ao longo deste trabalho. 

Problema 1: Verossimilhança 

Dada uma seqüência de estados observados y[, qual a probabilidade de se obtê-la a partir 

de um determinado HMM w? 

O problema equivale a encontrar P(yflw) , ou seja, a verossimilhança. Se calculásse

mos essa probabilidade diretamente pelas fórmulas (3.2) e (3.3), veríamos que o número 

de multiplicações necessárias para o cálculo dessa soma seria (2T - l)nT , isto é, um 

número exponencial em T. No entanto, existem pelo menos dois algoritmos com com

plexidade polinomial em T para a solução desse problema que são chamados de Forward 

0", 

;~ 	
Procedure e Backward Procedure. A diminuição da complexidade para esses dois algorit

mos é um caso especial de uma teoria mais geral que engloba diversos outros algoritmos 

e está relacionada diretamente com propriedades de fatorização das expressões a serem 

calculadas [l]. 

Forward Procedure: 

\;,.; 
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Definindo a variável forward como 

at(i) =P(yi, qt = silw), (3.11) 

o algoritmo é dado pelos seguintes passos: 

1) Calculamos para os n possíveis valores de ql, isto é, para i 1, ... , n, as probabilidades 

aI (i) = P(Y1' q1 silw) = (3.12) 

P(~ ~IW)P(Y11~ ~,w) 

7riBi,Yl' 

Esse passo precisa de n multiplicações. 

2) Calculamos recursivamente para t 2, ... , T e para j = 1, ... , n a variável forward 

através de 

at(j) P(yi, qt = sjlw) = (3.13) 

p(ytlyi-l, qt = Sj, w)p(yf-r, qt Sj Iw) 

P(Ytlqt Sj,w) 2:p(yr-l,qt Sj,qt-1 silw) = 

t-I )P( t-1- P(Ytlqt = Sj,w) 2:P(qt Sjlqt-I Si, YI 1 W YI' qt-1 silw) = 

- P(yt/qt Sj,w) 2:P(qt Sjlqt-l = Süw)P(yf-l,qt-I silw) = 

Bj,Yt 2: Aijat-1(i). 
i 

Note que é exatamente a penúltima passagem que permite a redução da complexidade 

computacional do problema. 

Cada passo da recursão precisará de n 1 multiplicações. Como já temos aI (i) para 

cada i, calcularemos recursivamente desde a2(i) até aT(i), isto é, T - 1 vezes. Ao todo, 

então, essa etapa utilizará n(T 1)(n 1) multiplicações, pois temos n possíveis valores 

para i. 

3) Finalmente, obtemos a verossimilhança 

p(yflw) 2:P(yf,qT = ilw) = 2: aT(i), (3.14) 

.. , " ~ . 
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que requer apenas somas. O número total de multiplicações é, então, n+n(T-l)(n+ 1), 
que é polinomial de ordem 2 em n e de ordem 1 em T. É importante notar a diferença 

entre as equações (3.3) e (3.14). Na primeira, a soma é sobre todas as possíveis seqüências 

qT, cujo número é nT , que é exponencial em T, enquanto que na segunda, a soma é 

sobre os possíveis estados qT que a variável escondida pode assumir no tempo T, o que é 

simplesmente n e, portanto, linear. 

*"',"'f 
Backward Procedure: 

Definindo a variável backward como 

(3t(i) = P(yl.:.l\qt Si,W), (3.15) 

o algoritmo é dado pelos seguintes passos: 

1) Inicializamos a variável backward para i = 1, ... , n apenas formalmente como 

(3T(i) = P(Y~+1lqT = Si, w) = 1. (3.16) 

'Ct 
2) Calculamos recursivamente a variável backward para t = T - 1, ... , 1 e i = 1, ... , n 

~~ 

(3t(i) P(yl.:.llqt = Si, w) 

L P(yl.:.ll qt+1 Sjlqt = Si, w) = 
j 

L P(yl.:.l Iqt+1 = Sj,qt = Si,W)P(qt+1 = Sjlqt Si,W) = 
j 

L P(qt+l = Sj\qt Si, W)P(yl.:.l\qt+1 Sj, w) = 
j 

LP(qt+l Sjlqt = Si,W)P(Yt+llqt+l = Sj,w)P(yl.:.2Iqt+1 
j 

L AijB j,Yt+l(3t+l (j). 
j 

= 

(3.17) 

Sj,w) = 

Esse passo necessita de 2n . n(r  1) multiplicações. 

~~> 



3.2 39 


3) Obtemos, finalmente 

p(yilw) L,P(yf,ql silw) = (3.18) 
i 

L,P(yilql = Si,W)P(ql = silw) = 


L,P(ql = si\w)P(Yllql = Si,w)p(yflql = Si,W) = 


- L, 'lriB i,Yl /31 (i), 

o que necessita de mais 2n multiplicações. Ao todo, o algoritmo precisa de 2n 2n2(T

1) multiplicações que, assim como aforward procedure, também é polinomial de ordem 

2 em n e de ordem 1 em T. 

Qualquer um dos dois procedimentos, acima pode ser usado para o cálculo de p(yD 
o que, a princípio, parece significar que um dos dois (preferencialmente o mais lento) é 

totalmente desnecessário. No entanto, quando estudarmos as fórmulas de Baum-We1ch 

(seção 4.3), veremos que ambos serão necessários para os cálculos. 

Problema 2: Reconhecimento 

Dada uma determinada seqüência de observações y[, qual a seqüência de estados qf que 

maximiza a probabilidade P(y[, qD? 
Esse problema equivale a reconhecer qual seqüência de estados escondidos provavel

mente gerou a seqüência observada. A solução desse problema é dada por um algoritmo 
:...de programação dinâmica conhecido pelo nome de algoritmo de Viterbi: 

Algoritmo de Viterbi: o objetivo é encontrar 

T* P( T T)ql = argmax Yl ,ql . (3.19)
q'f 

Definimos a função peso U(A) para um determinado evento A tal que P(A) o 
como 

U(A) -In P(A) '* P(A) exp[-U(A)]. (3.20) 

Assim, temos a equivalência 

maxP(y[,q[) {:} minU(yf,q[). (3.21)
q'f q'f 



I 
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Podemos, então, ao invés de procurar o máximo da probabilidade, procurar o mínimo 

da função peso. Pela equação (3.2) temos 

T 

U(y[, qf) = -ln[P(ql)P(Yllql)] - L In[p(qtlqt-l)P(Ytlqt)] = (3.22) 
t=2 

T 

[U(ql) + U(Yllql)] + L[U(qtlqt-l) + U(Ytlqt)]. 
t=2 

Cada termo dessa função é positivo e, portanto, minimizar a função é equivalente 

t, 
'-

a minimizar qualquer soma parcial desses termos. Essa propriedade será utilizada pelo 

algoritmo. 

Definimos as seguintes variáveis: 

6t (Si) peso acumulado quando se está no estado Si no instante t. 

'ljJdSi) estado em t - 1 que possui o menor custo para ir para Si no instante t. 

o procedimento é descrito a seguir: 


1) Calculamos para 1 ::; i ::; n 


61 (Si) U(ql = Si) + U(Yllql = Si), (3.23) 

'ljJl (Si) o. 

o número de adições necessárias é n. 

-t<..:'~.,~ 2) Calculamos para 1 ::; i ::; n e 2 ::; t ::; T 

6t (Si) m~n [6t- 1(Sj) + U(qt = Bilqt-l = Sj)] + U(Ytlqt = Si), (3.24) 
l:SJ:Sn 

'ljJt (Si) arg m~n [6t-l (Sj) + U(qt = Si Iqt-l = Sj)].
l:SJ:Sn 

São necessárias 2n2 (T + 1) adições. 

3) Temos, então, que 

q;' = arg m~n [6T (Sj)]. (3.25) 
l:SJ:Sn 

4) Obtemos a seqüência de estados qf* através da recorrência 

q; = 'ljJt+l (q;+l) , t = T, ... , 1. (3.26) 

,,'\ Ao todo, o número de adições necessárias é n + 2n2 (T + 1), que é polinomial em n 

eemT. 

O algoritmo de Viter.bi, embora seja o comumente usado na esmagadora maioria das 

aplicações, principalmente devido à sua simplicidade, não é a única maneira existente 

para resolver o segundo problema e métodos alternativos existem na literatura, inclusive 

métodos bayesianos (veja, por exemplo, [49]). 

f" 
~;:_. 

http:Viter.bi
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Problema 3: Aprendizado 

Como treinar o HMM w tal que, após observar um detenninado número de seqüências, 

ele poderá lembrá-las posteriormente? 

O problema equivale a, dado um número p de seqüências de treinamento 

(yn l 
, ... , (yn p 

, (3.27) 

obter um HMM w* tal que P[(yf)i, (qf)ilw*] seja um máximo com relação aos parâmetros 

do HMM para todo i, onde (qf)i é a seqüência de estados obtida através do algoritmo de 

Viterbi. 

As duas soluções mais comuns encontradas na literatura são conhecidas pelo nome de 

Segmental K-means [47] e Fórmulas de Reestimação de Baum-Welch. Este último será 

apresentado e estudado com mais detalhes no capítulo 4. 

3.3 Aplicações 

Como é possível observar em [14], ao longo das últimas duas décadas o campo de aplica

ção dos HMMs apresentou um espantoso crescimento, devido principalmente á obtenção 

de algoritmos práticos para o aprendizado, abrangendo atualmente diversas áreas do co

nhecimento. No texto a seguir, procuraremos apresentar uma visão geral das principais 

aplicações dos HMMs e de como eles são utilizados em cada caso. Note que essas aplica

ções não esgotam as possibilidades e muitas outras áreas podem se utilizar desses mode

los, principalmente aquelas onde a análise de séries temporais de dados é imprescindível 

[20,30]. 

3.3.1 Bioinformática 

Em Biologia, o uso dos HMMs têm se destacado em duas grandes áreas: DNA e Proteínas. 

Descreveremos essas aplicações a seguir. 

DNAlRNA 

A molécula de DNA é composta de uma fita dupla organizada em forma helicoidal. Cada 

fita é uma seqüência de .4 diferentes bases nitrogenadas simbolizadas por letras: A (Ade

nina), T (Timina), C (Cttosina) e G (Guanina). Dessa forma, uma fita pode ser considerada 

simplesmente como uma seqüência de 4 símbolos. As duas fitas contém basicamente a 

mesma informação, uma vez que estão ligadas de tal forma que uma base A de uma das 

v" 
.. I 

! .. " . .... 
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fitas sempre está conectada a uma base T da outra e uma base C sempre está conectada a 

uma baseG. 

A molécula de RNA é composta de apenas uma fita e seu formato depende de sua 

função na célula. Ela também é uma seqüência de 4 bases nitrogenadas, a saber, T, C e G 

como no DNA, mas ao invés de A (Adenina), ela contém a base U (Uracila) que, quando 

necessário, conecta-se a uma Timina (por exemplo, no processo de duplicação de DNA 

para a divisão celular). 

Estas moléculas são responsáveis pela codificação e decodificação de toda a informa
f~ ção necessária para a construção e funcionamento dos organismos vivos no planeta. Avan"~ 

ços tecnológicos nas últimas duas décadas permitiram que grupos em todo o mundo con

seguissem seqüenciar essas moléculas em diferentes organismos (isto é, obter a seqüência 

de símbolos correspondente às bases nitrogenadas) e montar bancos de dados que podem 

inclusive ser acessados através da Internet. No entanto, o grande desafio agora consiste 

em interpretar tais seqüências de símbolos e extrair delas informações úteis. É nesse 

ponto que os HMMs são aplicados [6, 24] e foram inicialmente introduzidos nessa área 

por Krogh et ai. [52]. 

A informação contida nas moléculas de DNA e RNA varia tanto em quantidade quanto 

em complexidade e identificar e classificar toda essa informação é uma tarefa extrema

mente complicada. Algumas das tarefas onde os HMMs têm encontrado larga aplicação 

nessa área são [6]: localização de genes em procariontes e eucariontes, HMMs de introns, 
'1"-., 
, .... -1 exons e sítios de separação e descoberta de padrões periódicos em exons e introns. 

Proteínas 

Proteínas são moléculas compostas de longas cadeias de aminoácidos organizados se

gundo variadas geometrias e que servem para inúmeras funções nos organismos vivos. 

Todas as proteínas em um determinado organismo são produzidas segundo informações 

contidas no seu DNA onde seqüências de bases, denominadas códons, codificam um de

terminado aminoácido. 

Ao todo, existem 20 diferentes aminoácidos que combinados em seqüências compõem 

-~_:: todas as proteínas possíveis. Assim como no caso do DNA, nas últimas décadas foram 

acumulando-se vários bancos de dados com informações detalhadas de uma grande quan

tidade de proteínas, incluindo a seqüência de aminoácidos que as formam, denominada 

de proteoma, e detalhes sobre a sua configuração geométrica [78, 80]. 

Existem muitas aplicações de HMMs nessa área. Os HMMs, por exemplo, podem ser 

usados para inferir a geometria através da seqüência de aminoácidos, considerando que a 

f;
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geometria pode ser descrita como uma seqüência de unidades básicas. 

Além disso, assim como os organismos, as proteínas sofrem mutações ao longo da 

evolução e formam grandes farrn1ias. Muitas vezes, o parentesco entre proteínas é obtido 

do que se chama alinhamento, onde as seqüências de aminoácidos de duas proteínas são 

comparadas alinhando-os de uma determinada forma convencional. Como essa forma 

nem sempre é única, os HMMs podem ser usados para escolher-se o melhor alinhamento 

e obter uma classificação aprimorada das proteínas em suas farrn1ias. 

Muitas outras aplicações são feitas e pode-se encontrar a maior parte delas nas refe

rências [6,24]. 

3.3.2 Econometria 

Uma grande quantidade de esforço é gasta em Economia na tentativa de obter modelos 

que possam permitir a previsão, dentro de determinados limites, do comportamento de 

uma grande quantidade de índices referentes a bolsas de valores, cotações de moedas, 

bonds e outros produtos. 

A análise das séries temporais formadas por tais índices é tema de uma enorme lite

ratura em Economia e os HMMs têm muito a contribuir nessa área. Como o número de 

interações que influencia cada índice é extremamente grande e a forma dessas interações 

muito complexa, uma modelagem direta é uma ~arefa praticamente impossíveL Os HMMs 

podem extrair padrões probabilísticos dessas séries mesmo em situações onde o mercado 

sofre mudanças. Na seção 5.5 aplicaremos alguns dos algoritmos estudados nesta tese 

para a previsão do índice de bolsa de valores e discutiremos os resultados obtidos. 

3.3.3 Meteorologia 

A meteorologia é um caso clássico onde o número de variáveis é extremamente grande e 

as interações são tão complexas a ponto de incluírem efeitos caóticos (não-lineares). O 

objetivo, no entanto, é prever um número simples de estados partindo de séries temporais 

de medidas de temperat!lra, pressão, quantidade de chuva, entre outras. 

Os estados a serem previstos podem ser desde simples previsões binárias como "vai 

1.. r.,· 

chover"l"não vai chover" até seqüências de condições atmosféricas ou de tempo mais 

complexas. 
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3.3.4 Música 

HMMs podem ser utilizados para produzir ou identificar músicas de acordo com determi

nados estilos se treinados com bancos de dados apropriados [16, 76]. 

3.3.5 Reconhecimento de Fala 

A aplicação mais popular dos HMMs atualmente é no reconhecimento da linguagem fa

lada [82]. Existem várias maneiras pelas quais esse reconhecimento pode ser feito, mas a 
r 
\ 	 mais comum delas, que se utiliza da característica dos HMMs de modelarem uma seqüên

cia de dados através de estados ao qual não temos acesso na aprendizagem, será o que 

explicaremos a seguir. Tal processo de reconhecimento possui uma série de passos. O 

primeiro consiste em codificar a palavra falada no formato de entrada correto da máquina 

que fará o reconhecimento. Seguem-se, então, os processos responsáveis pelo reconhe

cimento das palavras que incluem análises fonéticas, sintáticas e semânticas. Embora 

o processo inteiro seja complicado e cada etapa possa ser implementada com técnicas 

e maneiras diferentes, descreveremos uma forma de aplicação dos HMMs chamada de 

reconhecimento de palavras isoladas. 

Considere que possuímos um vocabulário com P palavras Pio Para cada palavra, um 

determinado HMM Wi é exposto a uma série de exemplos de pronúncia por uma ou mais 

pessoas e os seus parâmetros são ajustados de tal forma a maximizar a probabilidade 
t~ 	 das seqüências de sons de treinamento. Esse passo pode ser implementado através, por 

exemplo, das fórmulas de reestimação de Baum-Welch. 

Após o treinamento, dada uma palavra falada, ela é quebrada em uma seqüência de 

estados observados vf. Pode-se, então, encontrar o valor exato de 

Wi = P(Vi!Wi) , 	 (3.28) 

através dos procedimentos forward-backward ou uma aproximação onde considera-se 

apenas o caminho mais provável no espaço das variáveis escondidas através algoritmo 

de Viterbi. O reconhecimento é feito, então, associando à seqüência observada a palavra 

correspondente ao HMM cujo peso Wi seja maior. 
\~~ Esse método possui o incoveniente de exigir o treinamento de um HMM para cada 

palavra, o que pode significar um número muito grande (da ordem de 105) para tarefas de 

reconhecimento gerais. ' 

(:., 



Capítulo 4 

Aprendizado Não-Bayesiano 

HMMs são modelos extremamente versáteis para análise de dados seqüenciais. No en

tanto, isso leva a complicações no estudo do aprendizado nesse tipo de modelo. Para 

HMMs, o aprendizado pode assumir diferentes formas dependendo de qual a aplicação 

que se deseja fazer. A seguir, propomos que essas formas podem ser divididas em duas 

grandes classes de problemas de aprendizado, a saber 

1) Aprendizado de uma única seqüência 

Neste tipo de aprendizado, o conjunto de dados consiste apenas em uma única seqüên

cia de estados observados de tamanho T. Em geral, o algoritmo de aprendizado procura 

ajustar os parâmetros do aluno de tal forma a maximizar alguma função custo, usualmente 

a verossimilhança, com base na seqüência dada. 

Normalmente, os algoritmos usados para este tipo de aprendizado são algoritmos off

fine, uma vez que já se tem acesso à seqüência toda. 

Este caso é o mais comum para reconhecimento de fala, já que nesse tipo de aplica

ção apresenta-se uma seqüência completa para a máquina, a palavra falada, e ela deve 

aprendê-la de tal forma a reconhecê-la posteriormente. 

É possível utilizar-se da estratégia de quebrar a seqüência em várias subseqüências 

menores e utilizar algoritmos on-line que aprendem os parâmetros do HMM baseados 

nessas subseqüências. 

2) Aprendizado de P 1 seqüências 

Este tipo de aprendizado ocorre quando o conjunto de dados é formado por P dife

rentes seqüências geradas pelo HMM professor e que devem ser aprendidas uma de cada 

45 
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vez. O tamanho de cada seqüência é arbitrário, mas há casos onde é conveniente trabalhar 

com seqüências de um mesmo tamanho fixo, como veremos mais adiante. 

Nesse caso, o interesse está em obter um HMM que gere seqüências observadas que 

se pareçam com os exemplos, sendo que o conceito parecer nesse caso é traduzido nas 

probabilidades de determinados símbolos sucederem outros. Isso é o equivalente a esta

belecer regras análogas às regras gramaticais em diversas línguas, como por exemplo, a 

regra em português que diz que antes das letras p e b utiliza-se, sempre que necessário, a 

letra m e nunca a letra n. Dessa analogia, vem o motivo de chamar-se, às vezes, tais regras 

de regras gra~aticais. 

Aprender, no caso dos HMMs, significa ajustar os parâmetros 7r, A e B do aluno de tal 

forma que a probabilidade das seqüências de estados observados que podem ser geradas 

por ele se aproximem daquelas geradas pelo HMM professor. Assumiremos que o HMM 

aluno e o HMM professor possuem o mesmo número de estados escondidos e observados 

e que esses números são conhecidos. O caso onde tais números são parâmetros a serem 

aprendidos e extraídos do conjunto de dados é mais complicado e não será estudado nesta 

tese. 

Faremos a seguir uma análise de cinco diferentes algoritmos de aprendizado para 

HMMs observando e comparando a sua velocidade de generalização e complexidade 

computacional. As fórmulas de reestimação de Baum-Welch (seção 4.3) e o algoritmo 
(. de Baldi-Chauvin (seção 4.5) já são conhecidos na literatura. Embora seja uma extensão 
-'j 

simples e direta das fórmulas de reestimação, n~o encontramos na literatura referências à 

versão on-line de Baum-Welch (seção 4.4). Os dois algoritmos restantes, o primeiro um 

algoritmo bayesiano baseado no trabalho de Opper [74] (seção 5.1) e o segundo uma sim

plificação deste que remete a uma técnica conhecida como posterior média (seção 5.2), 

são dois algoritmos bayesianos propostos por nós. 

Obviamente, os algoritmos estudados nesta tese não são os únicos existentes e é 

poss'ivel encontrar inúmeras outras propostas (veja, por exemplo, [3, 17,21,27,58,92, 

98, 108]). No entanto, os algoritmos analisados aqui compreendem os mais simples e 

mais utilizados atualmente para a maior parte das aplicações feitas. 

~4 

4.1 Distância entre HMMs 

Como discutido na seção 2.5, um objeto de grande interesse no estudo do aprendizado em 

máquinas é o erro de generalização de um determinado modelo. O erro de generalização 

é um meio quantitativo de sabermos se o modelo em questão está ou não aprendendo a 

Ir.:. 
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partir do conjunto de dados e com que velocidade isto está acontecendo. 

No caso do peréeptron, isso é medido através de uma função do produto escalar entre 

o vetor que representa os pesos sinápticos do professor e o do aluno e, para esse caso 

específico, é definido como a probabilidade do aluno classificar um exemplo de forma 

diferente do professor [25]. 

Para HMMs, no entanto, o aprendizado ocorre de maneira não-supervisionada e, para 

a maioria das aplicações, não consiste em um par exemplo-classe, ou seja, não há como 

definir o erro de generalização com base em erros de classificação. 

Sendo assim, o que procuramos é alguma função que possa nos dar uma uma medida 

de quão diferentes entre si são dois HMMs, isto é, que nos dê uma indicação da distância 

entre eles. A seguir, analisaremos as duas medidas de distância (num sentido matemático 

não-rigoroso) entre HMMs que usaremos em nosso trabalho destacando suas vantagens 

e desvantagens. Existem outras possíveis formas de medir a distância entre dois HMMs, 

mas que não serão discutidas aqui (veja, por exemplo, [4, 106]) 

1) Divergência de Kullback-Leibler 

Como os HMMs são modelos probabilísticos, a idéia mais natural para uma medida de 

distância entre eles baseia-se no uso de medidas de divergência entre duas distribuições de 

probabilidades. Existe, na literatura, uma enorme quantidade de medidas de divergência 

entre distribuições de probabilidades [75], mas a mais utilizada entre elas, principalmente 

devido à sua relação com teoria de informação, é a chamada divergência de Kullback

Leibler [19, 55, 56, 61], que é uma medida de dissimilaridade entre duas distribuições de 

probabilidades definida da seguinte forma: 

Definição 4.1 Sejam Pl (x) e P2 (x) duas distribuições de probabilidade sobre a variável 

x. A divergência de Kullback-Leibler entre essas duas distribuições é dada por 

1+00 [p (x)]
DKL (Plllp2) = Pl(X) In ~(x) dx, (4.1)-00 

no caso contínuo e por 

DKL (Plllp2) = LPl(X) In [Pl(X)] , (4.2) 
x P2(X) 

no caso discreto. 

Em muitos textos, principalmente em Teoria de Informação, DK L também é conhe

cida como entropia cruzada [85]. É importante notar que essa medida de distância não 
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é simétrica e, portanto, não pode ser associada a uma métrica no sentido matemático 

rigoroso. Embora possamos definir uma distância simétrica através da expressão 

Ds (Plllp2) =DKdpl I1P2) + DKdp21lpd, (4.3) 

a utilidade disto é discutível e dificilmente faremos uso desta expressão ao longo do nosso 

trabalho. 

De forma mais rigorosa, deveríamos exigir que as distribuições de probabilidades 

fossem absolutamente contínuas uma em relação a outra, o que significa que elas nunca 
\~: 

se anulam em pontos diferentes. Com esta exigência, toma-se possível demonstrar várias 

propriedades de D K L, entre elas, a de que essa distância é sempre maior ou igual a zero, 

sendo que a igualdade se dá se e somente se as duas distribuições de probabilidade forem 

idênticas, ou seja, ela é não-degenerada [56]. 

Consideremos então dois HMMs discretos, os quais simbolizaremos por Wl e W2. In

tuitivamente, queremos uma medida de dissimilaridade entre ambos tal que, quanto mais 

parecidas forem as distribuições das seqüências de estados observados por eles geradas, 

mais próximos eles serão considerados. Uma maneira natural de definirmos essa medida 

de dissimilaridade é usarmos a distância de Kullback-Leibler entre as distribuições dos 

estados observados 

dKL (Wl, W2) L P(yflWl) In [P(yflW1 )] (4.4) 
(,:, v[ P(yflW2) , 
" 

onde a soma é feita sobre todas as possíveis seqüências observáveis de tamanho fixo T. 

Não encontramos na literatura resultados analíticos com relação a distâncias baseadas em 

DKL' salvo em situações particulares (geralmente modelos simplificados), como em [94], 

por exemplo. 

No entanto, existem várias aproximações sugeridas para o cálculo de distâncias ba

seadas em D KL . Descreveremos a seguir a mais conhecida delas, sugerida por Juang e 

Rabiner [46] e apresentada de forma simplificada em [23]. Existem outras menos utiliza

das que podem ser encontradas em [28, 105]. 

A primeira aproximação a ser feita consiste em aproximar a soma sobre as seqüências 
~ de estados escondidos no argumento do logaritmo pelo termo correspondente à seqüência 

de estados escondidos ótima q[*, que pode ser calculada pelo algoritmo de Viterbi (seção 

3.2) para cada HMM. Assim 

~ (TI ) [P(yfl W1 )] '" (TI ) [P*(yflW1 )]L:: P YI WI In P(yflW2) ~ L:: P YI WI In P*(yflW2) ' (4.5) 
Yi Yi 

l-:" 
~. 



4.1 Dist§ncia entre HMMs 49 

onde 

P*(yflWl) =P(y[, q[*IWl)' (4.6) 

Note que a expressão representa uma média do logaritmo com relação à distribuição 

P(yflWl)' Assim, se gerarmos aleatoriamente uma seqüência de estados e assumirmos a 

ergodicidade da cadeia de Markov subjacente, podemos definir uma medida de dissimila

ridade para valores grandes de T como 

DJR (Wl,W2) =lim TI [lnp*(yflwl) -lnP*(yflw2)], (4.7) 
T-too 

e a distância simetrizada como 

1 
D~R(Wl,W2) 2[DJR(Wl, W2) DJR(W2, Wl)]. (4.8) 

Note bem que as seqüências são geradas sempre pelo HNIM que entra como primeiro 

argumento na fórmula da distância. Simulações mostram que o termo entre colchetes na 

fórmula (4.7) se aproxima de um limite para T IV 4000 [23] para qualquer valor de nem. 

Note que a distância de Kullback-Leibler definida pela equação (4.4) pode ser inter

pretada como a média no conjunto de todas as possíveis seqüências observadas geradas 

pelo professor da função custo 

E _ [In p(yflwT) - In P(yTlw )] = In p(yflwT) (4.9)1 (1 n"OÍ 'TI '\ , 

onde WTrepresenta os parâmetros do professor'e W(1 os parâmetros do aluno. Isso justifica 

considerarmos dKL(Wn W(1) como sendo o erro de generalização para o HMM 

Eg = (E) dKL (Wn W(1)' (4.10) 

onde 

(-) LOP(yflwT)' (4.11) 

y'f 

Usando essa interpretação, poderíamos ser levados a definir, de forma análoga ao que 

é feito para o percéptron [25], o erro de treinamento do HMM como a média da função 

custo sobre o conjunto de dados usados para o treinamento 

Et (E) Dp , (4.12) 

onde Dp = {y\ ... , yP} é o conjunto das P seqüências apresentadas durante a fase de 

treinamento. No entanto, como a média não é feita sobre todas as seqüências possíveis, o 

(" ~ 

, 
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erro de treinamento definido dessa fonna pode não ser positivo, o que toma a sua inter

pretação pouco clara e, sendo assim, não o utilizaremos em nosso trabalho. 

Um outro problema com relação à distância dKL(Wl' W2) ocorre quando existe a pos

sibilidade de que P(yflW2) = O e P(yflWl) =J O para a mesma seqüência de estados ob

servados, ou sej a, quando elas não são absolutamente contínuas uma em relação à outra. 

Nesse caso, dKL(Wl, W2) é infinita. Embora muitos algoritmos restrinjam os parâmetros 

do HMM de fonna que não existam probabilidades nulas, isso pode acontecer em par

ticular no algoritmo de Baum-Welch e, dessa fonna, não será possível utilizarmos essa 

r'ê distância para calcular curvas de aprendizado nesses casos. 

2) Distância Euclideana 

Uma alternativa mais rápida à distância dKL , porém menos justificada do ponto de 

vista conceitual, é utilizar a chamada distância euclideana entre as linhas da matriz de 

emissão B [28], dada por 

1 n m 

- '" '" IB~, - B212 (4.13)dE(Wl' W2) n . m L..J L..J ~J ij' 
i=l j=l 

onde B 1 e B 2 são, respectivamente, as matrizes de emissão de Wl e W2' 

Essa distância é obviamente positiva e simétrica, no entanto, dois HMMs com a 
( 

mesma distribuição de probabilidades para as seqüências observadas podem ter uma dis

tância euclideana diferente de zero. 

A vantagem da utilização dessa distância é o fato de que não são necessárias somas 

sobre os estados escondidos e, portanto, a distância pode ser calculada rapidamente sem 

nenhuma aproximação. Além disso, ela não depende do particular tipo de aprendizado ou 

do tamanho das seqüências observadas. 

N as próximas seções, ao estudarmos diferentes algoritmos de aprendizado para HMMs, 

faremos comparações entre as duas distâncias apresentadas nesta seção e as suas vanta

gens e desvantagens para cada algoritmo e cada caso de aprendizado ficarão mais claras. 
~ 

4.2 Simulações 

A maior parte das simulações feitas nesta tese representam curvas comparativas do de

sempenho dos algoritmos. 

x;.; 
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artificialmente através de um HMM pré-definido (chamado de HMM professor) e com

põem o conjunto de dados que será utilizado pelo HMM aluno para aprender de acordo 

com cada algoritmo. 

Para cada conjunto de dados Dp aprendido com determinado algoritmo, contruiremos 

uma curva de aprendizado, um gráfico cujo eixo horizontal representará o tamanho da 

seqüência aprendida no caso off-Une ou o número de seqüências aprendidas no caso on

Une. O eixo vertical contém os valores da distância entre aluno e professor, que será uma 

das duas distâncias descritas na seção anterior. 

Simbolizaremos por Nr O número de professores utilizados em cada simulação. Isto 

significa que cada um desses professores irá gerar um conjunto de dados Dp que será 

utilizado para o aprendizado. A curva de aprendizado final será dada pela média das 

curvas para cada professor. Os professores podem ser gerados aleatoriamente segundo 

alguma distribuição ou definidos de acordo com o que se deseja estudar em cada situação. 

Em alguns casos, traçaremos curvas com um número Na de alunos. Isso significará 

que a simulação inteira será feita para cada aluno e que o resultado final será a média 

sobre todas as curvas. 

Os detalhes específicos de cada simulação feita serão explicitados no respectivo texto. 

Os estudos incluirão também outros tipos de simulações que também serão explicadas em 

detalhes quando necessário. 

4.3 Fórmulas de Reestimação de Baum-Welch 

4.3.1 Algoritmo 

As fórmulas de reestimação de Baum-Welch (ou simplesmente algoritmo BW)[23, 81] 

formam um algoritmo off-Une resultante da aplicação do algoritmo EM (seção 2.3.3) ao i.·· 

caso particular dos HMMs [10, 24]. Se os parâmetros de um HMM w forem simbolizados 

de forma geral por um vetor 8 com componentes 8í , o passo de maximização (ou Passo 

M) do algoritmo EM para este caso particular implica na maximização da função 

.c = L P(qly, 8) In P(q, yIÔ), (4.14) 
q 

onde y é a seqüência observada para a qual faremos a maximização requerida e Ôsão os 

novos parâmetros. Utilizando multiplicadores de Lagrange para implementar os vínculos 

correspondentes ao fato de que os parâmetros são probabilidades, o algoritmo EM fornece 

fórmulas que permitem reestimar os parâmetros do HMM iterativamente até que um ponto 

fixo seja atingido. As fórmulas resultantes da extremização são dadas por 
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(4.15) 

Â··2J 

B··2J 

;. o chapéu em cima das variáveis indica que elas são os parâmetros reestimados do 
\ ,

" 

modelo. As variáveis 'Y e ç são definidas como 

P(qt = silyf,w) = (4.16) 

P(qt = Si, yflw) 
P(yflw) 

e 

P(qt = Si, qt+l = Sjly[, w) = (4.17) 

P(qt = Si, qt+l = Sj, yflw) 
P(yflw) 

onde p(yflw) pode ser calculada tanto pela forward procedure quanto pela backward 

procedure (seção 3.2). 

Observe que 

P(Y~llqt = Si,yi,W)P(qt = si,yilw) = (4.18) 


P(Y~llqt = Si,W)P(yi,qt = silw) = 


CXt(i)f3t(i) , 


e 

P(qt = Si, qt+1 = Sj, yi,Yt+l' y~2Iw) (4.19) 


P(Y~2Iqt = Si, qt+l = Sj, yi,Yt+l' w) . 


·P(qt = Si, qt+l = Sj, yi,Yt+llw) 


f3t+1(j)P(Yt+1lqt = Si,qt+1 = Sj,Yi,w). 


·P(qt = Si,qt+1 = sj,yilw) 


f3t+1 (j)P(Yt+1lqt+l = Sj, w) . 


·P(qt+1 = sjlqt = Si,yi,W)P(qt = si,yilw) 


f3t+1(j)P(qt+1 = sjlqt = si,w)P(Yt+1lqt+l = sj,w)CXt(i), 
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lembrando que 

at(i) P(yi,qt = silw), ; (4.20) 

(3t(i) - P(y'{'-+tlqt = Si, w). 

Dessa forma, podemos escrever 

.) _ at(i)(3t(i)( (4.21)'Yt ~ - p(yflw) , 

e 
at(i)P(qt+l = sjlqt = si,w)P(Yt+1lqt+l = sj,w)(3t+1(j) 

(4.22)
P(yflw) 

Note que 
T-l 

LP(qt = silyf,w), (4.23) 
t=l 

é o número de transições a partir do estado Si, 

T 

LP(qt = sily[,w), (4.24) 
t=l 

é o número de vezes em que ocorre o estado Si e 

T-l T-l 

L~t(i,j) = LP(qt = Si,qt+l sjly[,w), (4.25) 
t=l t=l 

é o número de transições do estado Si para o estado Sj. 
Durante as iterações, apenas uma das duas alternativas abaixo ocorre: 

1. O modelo inicial é um ponto fixo do algoritmo, caso em que ê= O; 

2. P(ylê) > P(yIO); 

o que significa que a cada passo de iteração a verossimilhança do modelo dada a seqüência 

observada aumenta ou se estabiliza, nunca decrescendo. 

As expressões acima nos permitem observar que as fórmulas de reestimação podem 

ser interpretadas simplesmente como uma contagem de freqüência, ou seja, os novos pa

râmetros reestimados são obtidos calculando as freqüências médias com as quais ocorrem 

transições e emissões na seqüência de aprendizado. Esse procedimento tem uma desvan

tagem que, em inglês, costuma-se chamar de oveifitting, que poderia ser traduzido como 

t=:l 

t=l 
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sobreajuste, e que significa que os parâmetros do modelo reproduzirão apenas seqüên

cias contidas nos dados, excluindo qualquer outra que não este)a neles representada e, 

portanto, não obtendo uma boa generalização para seqüências que nunca foram observa

das pelo HMM aluno. 

A cada passo de iteração, são necessárias: 

a) n + n(n 1)(T - 1) multiplicações para se obter ao mesmo tempo todos os at(i) e 

mais P(yf); 

b) 2n2(T - 1) multiplicações para a obtenção de todos os fJt(i); 

c) 2nT multiplicações para calcular todos os lt(i), uma vez que, dados at(i) e fJt(i) , cada 

lt(i) necessita de mais 2 multiplicações (mais precisamente, uma multiplicação e uma 

, divisão, a qual, para fins de cálculo de complexidade computacional, contaremos como 

multiplicação ); 

I d) 4n2(T - 1) multiplicações para calcular ~t(i, j) e 

l e) 2n2 multiplicações que correspondem às divisões de somas em Â e Ê. 


Somando todas as multiplicações necessárias, concluímos que cada passo, e con
I 
seqüentemente o algoritmo inteiro, é polinomial de ordem 2 em n e de ordem 1 em T. 

Pelas fórmulas (4.15) também é possível perceber que podem ocorrer casos onde os 

parâmetros acabam assumindo o valor zero, o que impossibilita o uso de dKL para medir 

a distância entre o aluno e o professor. Isso é facilmente notado se observarmos que na 

fórmula de reestimação para a matriz B, dada pela terceira equação em (4.15), a soma no 

numerador é restrita a Yt = Oj' Caso o estado Oj não apareça na seqüência observada, a 

soma torna-se zero e a probabilidade de qualquer seqüência onde tal estado seja observado 

também é zero. 

4.3.2 Simulações 

A seguir, apresentaremos simulações com o intuito de avaliar a performance do algo

ritmo em tarefas de aprendizado. Para os cinco algoritmos que estudamos neste trabalho, 

adotaremos algumas convenções. 

Utilizaremos o termo aluno inicial simétrico para indicar um aluno inicial onde todas 

as transições, emissões e estados iniciais são equiprováveis, isto é, todas as entradas em 
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cada uma das matrizes 7r, A e B têm o mesmo valor. 

Nas curvas de aprendizado apresentadas, o símbolo d representa a distância entre o 

professor e o aluno, que pode ser dK L ou dE dependendo da situáção (que será explicitada 

no texto referente). 

Para o algoritmo BW, utilizaremos como medida de distância a distância euclideana 

dE' A justificativa para a utilização de dE ao invés de dKL neste caso se deve ao fato de 

que, após o término do aprendizado pelas fórmulas de reestimação, como já observado, 

algumas seqüências que têm uma probabilidade não nula de serem geradas pelo profes

sor podem ter probabilidade nula de serem geradas pelo aluno, o que faz com que dKL 

simplesmente seja infinita quando isto acontecer, mesmo que apenas para uma seqüência. 

Isso não só é possível de acontecer, como observamos que realmente acontece na grande 

maioria dos casos, o que nos impossibilita de traçar uma curva de aprendizado com essa 

medida. 

Curva de Aprendizado 

As fórmulas de reestimação de Baum-Welch permitem o aprendizado de apenas uma 

seqüência de estados observados. Assim, a curva de aprendizado que obteremos para esse 
r,'.,.

algoritmo será dada pelo gráfico da distância d entre o HMM professor (aquele que gerou ",", 

a seqüência utilizada como dado) e o HMM aluno em função do tamanho da seqüência 

aprendida, que será simbolizado por T. 

Assim, para construirmos o gráfico mostrado na figura 4.1, simulamos o aprendizado 

para um aluno inicial simétrico e fizemos a média em um número Nr = 110 professo

res. Tanto para o HMM professor quanto para o HMM aluno foram utilizados 2 estados 

escondidos (n = 2) e 3 estados observados (m = 3). 

Ambos os gráficos, normal e log-log, parecem indicar um limite no aprendizado, cor

respondendo à linha d = 0.3 tracejada. No entanto, não podemos tirar a conclusão de 

que o modelo pára de aprender antes de atingir uma generalização completa, pois devido 

à forma como dE é definida, dois HMMs podem ter as mesmas probabilidades para to

das as seqüências emitidas e ainda assim terem dE O por terem matrizes de emissão 

diferentes (veja seção 4.1). 

Note que o erro de generalização para esse caso se aproxima do valor limite 0.3 com 

um comportamento'" l/Tf. com ç = 0.69. 
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Figura 4.1: Algoritmo ãe Baum-Welch: a) Gráfico mostrando e distância euclideana 

entre o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para uma seqüência de T sím

bolos fazendo a média em 110 professores com 2 estados escondidos e 3 estados obser

vados. A linha tracejada mostra o limite do aprendizado; b) os mesmos dados do gráfico 

a subtraindo-se o valor limite 0.3, porém em log-log. A linha tracejada indica o ajuste 

de uma lei de potência (d 0.3) = aT-1; para os últimos 100 pontos com resultados 

a 0.25 e f. = 0.69. 
12;, 
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Figura 4.2: Algoritmo !de Baum-Welch: a) O gráfico ilustra o efeito de aumentar o 
número de estados escondidos do HMM; b) mesmo gráfico em escala log-log. 
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Número de Estados Escondidos 

t,'~,<" 

Para observar como o comportamento pode mudar com o número de estados escondidos 

(n), fizemos a mesma simulação apresentada na figura 4.1 para 3 valores diferentes de 

n. A figura 4.2 mostra os resultados obtidos. Como o HMM aluno continua tendo o 

mesmo número de estados escondidos e observados do professor, o fato da distância na 

qual o aprendizado pára estar crescendo com n pode ser entendido se observarmos que, 

à medida que n cresce, cresce também o número de linhas na matriz de emissão, ou seja, 

existe um maior número de matrizes de emissão diferentes capazes de gerar as mesmas 

probabilidades para as mesmas seqüências emitidas, o que faz com que dE seja, em média, 

maior. 

Ainda assim, pode-se notar que o comportamento qualitativo das curvas não muda 

para um número diferente de estados escondidos. Esse comportamento com relação ao 

número de estados escondidos se repete em todos os algoritmos estudados e, sendo assim, 

apresentaremos apenas os resultados das simulações para valores pequenos de nem por 

serem mais rápidas. 

Influência das Condições Iniciais 

~} 

A figura 4.3 mostra o resultado comparativo entre uma simulação onde o aluno inicial é 

simétrico e uma onde fazemos a média em Nu - 50 alunos iniciais aleatórios (distribuídos 

uniformemente). Os valores utilizados foram n = 2, m = 3, Nr = 100 e a distância 

medida foi dE entre os HMMs aluno e professor, Neste caso, em particular, a performance 

do aluno inicial simétrico é superior à média. 

Observações Gerais 

Os gráficos acima confirmam a noção intuitiva de que, quanto maior a seqüência utilizada 

como exemplo, mais informação consegue-se extrair sobre os parâmetros do HMM e 

melhor é o aprendizado, ou seja, mais próximo fica o aluno do professor no caso do 

aprendizado off-line. 

u 4.4 Método de Baum-Welch On-line 

4.4.1 Algoritmo . 

Vimos, na seção anterior, que cada iteração para as fórmulas de reestimação de Baum

Welch (4.15) representa um passo na direção de um máximo local de P(q, y), onde y é a 

".;,::,:.~ 



4.4 Método de Raum-Welch nn-linp. 59 

a) 

0.8.,----~---r----~--_r----r_--~--_.r_--~ 

0.7 

,-.. 0.6 
~ 

~ 
-8 
:.:1 0.5 

ª 
U lo 

"O 0.4 LIt> 
o 

0.3 dIIP& - ~ SRaoJi_.. -~~~ -" 
n ibP n.~ 

0.2 
0 50 100 150 200 

b) T 

i t i i i 0.8, " 

0.7 

0.6 t tttHtHfHHH 
o 

~0.5 o 
o~ 

-8 o o 
~ 0.4 

ª 
o 

0000 

"O ocx:P ~ooo 
0.3 oo~~,• .ul 

I t I 

0.2 'i 1'0 100 
T 

Figura 4.3: Algoritmo de Baum-Welch: a) O gráfico mostra a comparação entre duas 

simulações com alunos iniciais diferentes do algoritmo de Baum-We1ch: os círculos mos

tram o resultado obtido com um aluno inicial simétrico e os pontos com as respectivas 

barras de erro mostram a média em 50 alunos iniciais aleatórios; b) o mesmo gráfico em 

escala log-log. 
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seqüência de tamanho T gerada pelo HMM professor e utilizada como dado no aprendi

zado. Embora essas fórmulas formem um algoritmo off-line onde apenas uma seqüência 

pode ser aprendida, propomos nesta seção uma modificação de tal forma a tomá-lo on

fine, permitindo que o HMM aluno aprenda, através dele, com um conjunto de P > 1 

seqüências observadas. 

Essa versão on-line, que chamaremos de Método de Baum-Welch On-line, ou sim

plesmente BWO, pode ser obtida trocando-se y em cada iteração, ou seja, a cada vez que 

os parâmetros são reestimados através das fórmulas (4.15), por yP, a p-ésima seqüência 

t~ 	 observada, e usar o incremento das fórmulas de reestimação multiplicado por um parâme

tro 'r/BW positivo, que fará o papel da taxa de aprendizado. Esse procedimento equivale a 

usar o método de descida pelo gradiente para a função a ser extremizada, que no caso é 

P(q, y) (ver apêndice A). 

As novas fórmulas ficam, então 

AP+1
1fi *f + 'r/BWíi.11f, 	 (4.26) 

Ap A 	 pÂ~1 Aij + 'r/Bw~Aij,~J 

Ap A 	 PÊ1!7-1 
Bij + 'r/Bw~Bij,~J 

onde 

( ') APíi.1f1! 11 	 't - 1fi , (4.27)~.~ 	 ~ 

"T-l C (' ')
L...t-l r."t 't, J 	 _ Â1!.,íi.A1!. 

~J "T-l (') ~J 
L...t=l It 't 

L,;:l,Yt=Oj It(i) Ê1!.íi.B1!. 
~J T ~J'

L,t=llt(i) 

são as variações dos parãmetros dadas pelas fórmulas de reestimação de Baum-Welch 

(4.15) com as funções I e ç calculadas usando-se a seqüência observada yp. Note que 

para 'r/BW 1, as fórmulas são exatamente iguais às fórmulas de reestimação originais. 

Usando a notação 

.(" 
ll()p = ()P _ ()p-l, (4.28) 

"'---' 
para a variação dos parãmetros em BWO, fica claro que essa variação é simplesmente 

proporcional à variação obtida pelas fórmulas de reestimação de Baum-Welch. 

A complexidade computacional deste algoritmo para cada passo é exatamente a mesma 

das fórmulas de reestimação de Baum-Welch, ou seja, polinomial de ordem 2 em n e de 

ordem 1 em T. 

c 
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4.4.2 Simulações 

Curvas de Aprendizado On-line 

Para montarmos a curva de aprendizado para este algoritmo, an~lisaremos primeiramente 

a situação onde P > 1 seqüências de tamanho fixo T são emitidas por um número NT 

de professores gerados aleatoriamente. As distâncias obtidas são, então, médias tomadas 

nos professores. 

A figura 4.4 mostra a curva de aprendizado obtida nesta situação para os valores 

n = 2, m 3, T = 2 e NT = 500. Utilizamos seis diferentes valores para a taxa de 

aprendizado: TJBW = 0.3, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001. A medida de distância entre os 

HMMs aluno e professor utilizada neste caso foi a distância de Kullback-Leibler dKL e o 

aluno inicial é simétrico. Os gráficos mostram dois efeitos interessantes da diminuição da 

taxa de aprendizado. O primeiro efeito diz respeito à estabilidade do algoritmo. Nota-se 

que, quanto menor a taxa de aprendizado, menores são as flutuações no valor da distância 

entre o professor e o aluno observadas para valores grandes do número de seqüências, o 

que pode ser explicado pelo fato de que o aluno fica oscilando em torno de um mínimo 

local, mas não consegue se fixar nele por dar passos grandes demais. O segundo efeito, 

que é bem conhecido, é o de que, quanto menor a taxa de aprendizado, mais lentamente 

o aluno se aproxima do professor, no entanto, mais próximo do professor real ele chega. 

A figura 4.5 mostra os mesmos gráficos, porém utilizando como medida de distância 

a distância euclideana dE. É claramente visível que os efeitos descritos acima observa

dos para a distância dKL continuam valendo para dE e os gráficos são qualitativamente 

os mesmos, embora quantitativamente sejam diferentes. Isso parece ser um argumento 

em favor de se utilizar dE para casos onde o tamanho das seqüências é muito grande, o 

que faz com que o cálculo de dKL seja extremamente custoso. Continuaremos com tais 

comparações nos próximos algoritmos analisados para verificarmos se isso é justificado 

de uma forma geral. 

Influência das Condições Iniciais 

É esperado que o comportamento do aprendizado mude se mudarmos o aluno inicial. 

Sendo assim, a figura 4.6 compara a curva de aprendizado do aluno inicial simétrico com 

uma curva obtida através da média de Nu = 60 alunos iniciais gerados aleatoriamente. 

Os outros valores para li simulação foram n = 2, m = 3, NT 60 e TJBW = 0.01. Pode

se notar que o aluno inicial simétrico comporta-se, para fins de aprendizado, pior que a 

média. Note que a curva de aprendizado para a média nos alunos não mostra, como no 

{ 

~- . 
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Figura 4.4: Método dé Baum-Welch On-line: a) Gráfico mostrando e distância de 

Kullback-Leibler entre o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 4000 

seqüências de 2 símbolos fazendo a média em 500 professores com 2 estados escondidos 

e 3 estados observados. Os números próximos a cada linha indicam o valor de TJBW 

utilizado. b) O mesmo que o gráfico a, porém em log-log. 
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4.4 Método de Baum-Welch On-line 63 

a) 


0.45 

;0.4 
~ (I 

"'Ó 

0.25
0 1000 2000 

P 

b) 

0.5 i -------,-,-----,------,------.-----,--

.. ~ 
~,.60.35~ 

0.3 ~~~~~~~~~I/JiI'YII~~~~~~~~~'" 

3000 4000 


]'
:.a 

1 
"'Ó 

10 100 
p 

Figura 4.5: Método de Baum-Welch On-line: a) Gráfico mostrando e distância Eucli

deana entre o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 4000 seqüências de 

2 símbolos fazendo a média em 500 professores com 2 estados escondidos e 3 estados 

observados. Os números próximos a cada linha indicam o valor de rJBW utilizado. b) O 

mesmo que o gráfico a, porém em log-log. 
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Figura 4.6: Método de Baum-Welch On-line: a) Gráfico comparando a curva de apren
~"~ dizado de um aluno inicial simétrico (linha tracejada) com a média de 60 alunos aleatórios 

(linha contínua); b) o mesmo gráfico em escala log-log. 
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Figura 4.7: Método de Baum-Welch On-line: Comparação entre o algoritmo BW e o 

algoritmo BWO adaptado para aprender uma seqüência de tamanho T quebrando-a em 

subseqüências menores com tamanho indicado junto às curvas correspondentes. 

caso do aluno simétrico, uma parada no aprendizado a partir de um certo ponto, mas sim 

continua aprendendo indefinidamente. A explicação desse efeito está relacionada com a 

quebra de simetria entre os parâmetros do aluno durante o aprendizado e será feita com 

mais detalhes na seção 5.6. O argumento básico é de que o aprendizado ocorre quando 

ocorrem tais quebras de simetria e, no caso de alunos que não sejam simétricos, a simetria 

nos parâmetros já está quebrada desde o começo, resultando num aprendizado mais rápido 

[89]. 

Curvas de Aprendizacfo O.ff-line 

Analisamos, a seguir, o que acontece quando aplicamos o algoritmo BWO numa situação 

onde temos apenas uma seqüência de aprendizado de tamanho T. Nesse caso, utiliza
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Figura 4.8: Método de Baum-Welch On-Une: Valor médio da distância entre aluno e ~ 
professor nos últimos 100 pontos das curvas de aprendizado de BWO para seqüências 

únicas com tamanho de 2 até 100 símbolos em função do tamanho das subseqüências. 

remos a estratégia de quebrar essa seqüência em subseqüências menores para podermos 

aplicar o algoritmo na sua forma on-line. A figura 4.7 mostra um gráfico comparando a 

distância dE entre o professor e o aluno para o algoritmo BW e para BWO com cinco 

tamanhos diferentes de subseqüências indicados ao lado da curva correspondente: 2, 4, 

6, 8 e 10. O gráfico para BW é o mesmo da figura 4.1 e os parâmetros utilizados para as 

simulações de BWO foram n 2, m 3, Nr = 50 e TJBW 10-4 com alunos iniciais 

simétricos.t-1\ 

Note que nos três primeiros casos, onde o tamanho das subseqüências é respectiva

mente 2, 4 e 6, o valor final da distância cai com o tamanho da subseqüência, chegando 

até mesmo a superar o algoritmo off-line BW. No entanto, quando simulamos para sub

seqüências de tamanho igual a 8 e 10, embora o desempenho continue superior à de BW, 

ele é pior que as simulações anteriores. Para analisarmos de uma forma melhor o que 

, 
\; 

http:ttl~I:U~IIf?J\.11
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acontece, fizemos um gráfico com a média de dE nos últimos 100 pontos de cada curva 

de BWO em função do tamanho da subseqüência. Esse gráfico é mostrado na figura 

4.8, onde podemos notar que o valor de dE oscila sem um padrão aparente, embora não 

tenhamos feito estudos mais detalhados desses dados. 

Assim, embora existam casos em que BWO supere BW dependendo do tamanho da 

subseqüência, as simulações feitas não parecem indicar uma regularidade que sirva como 

base para obter o tamanho ideal de subseqüência tal que BWO atinja um aprendizado 

ótimo. 

4.5 Algoritmo de Baldi-Chauvin 

4.5.1 Algoritmo 

o algoritmo de Baldi-Chauvin [5], ao qual nos referiremos a partir deste ponto pela sigla 

BC, é um algoritmo on-line que se utiliza do método de descida pelo gradiente (ver apên

dice A) para obter uma estimativa de ML para os parâmetros de um HMM. Além disso, 

o algoritmo se utiliza de uma representação do tipo softmax [60] para os parâmetros do 

HMM introduzindo assim uma temperatura efetiva À que regula a intensidade das flutua

ções ao longo da trajetória de maximização. Assim, para um HMM w = {S, O, 1'i, A, B}, 

temos 
e>"Pi e>..aií e>"bíO! 

1'i- = A- - = B· =-- (4.29) 
Z E e>"Pi ' ZJ Ek e>..aik ' ZQ E,a e>"bi{3 • 

j 

Consideremos o conjunto de dados como contendo P seqüências observadas indepen

dentes dadas por 

Dp = {yI, y2, ... , yP}. (4.30) 

o algori tmo consiste em fazer incrementos aos parâmetros u = (p, a, b) na direção que 

maximiza a verossimilhança de todo o conjunto de dados. O gradiente da verossimilhança 

C, será dado por 

8C 8C 8C)'VC (4.31)( 8p' 8a' 8b ' 

p 

C = 11Ci , (4.32) 
i=l 

Ci P(yilç), ç (u,À). (4.33) 

( "\
'. , 

; ." 

(. 
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Calculemos, então, as componentes do gradiente que envolvem as derivadas com relação 

ao hiperparãmetro a 

8C = I:8Ak1 8C , (4.34) 
8aij k,l 8aij 8Akl 

o que exige o cálculo das derivadas 

~C ~rrCk= (4.35)
8Aij 8Aij k 

f: I: (rr Cl) 8~i.Ck' 
k 1# 3 

onde 

Ck = p(ykle) I:p(yk,qkle), (4.36) 
qk 

e, portanto, 

8 
Ck I: 8~" [p(yk, qkle)] = (4.37)

8A ..Z3 qk 23 

I: Ciiq~) P(yk, qkle), 
qk 3 

f;.,. onde Cij é a freqüência da transição Si --+ Sj na seqüência de estados escondidos qk. Assim 

8Akl 8 ( e>,o,kl ) 
(4.38)

8aij 8aij Em e>,o,km 

ÀÓikÓjleÀo,kl (À Em e>,o,kmÓikÓjm) eÀak/ 

Em eÀakm (Em éakm )2 
ÀAklÓikÓjl ÀAklAkjÓik 

ÀAk1Óik (Ójl - Akj) . 

Portanto, temos que 

~1 
(4.39):~. = I: ÀAklÓik (Ójl Akj) [I: (rr Cn) :ki] , 

23 ,k,l m n;t:m kl 

onde 

nfj I:Cij(qk)p(yk, qkle). (4.40) 
qk 

'.-
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A derivada fica, então, 

o.c 
(4.41)). LÓik (Óil - Aki ) [L : nki] = 

oaii k,l m m 

)..c L; [L óidóil Akj) nki] = 
m m k,1 

)..c L; [L (Ójl - Aii ) n7!] = 
m m I ) ,

I .j 

)..c L; (n::; - Aii L n7!) . 
m m l 

Se, ao invés de minimizarmos diretamente a verossimilhança, optarmos por minimizar 

o seu logaritmo, obtemos 

oln.c 1 o.c ). L; (n::; - Aij L n7!) . (4.42)
oaii .c oaii m m I 

Com cálculos análogos para b e p, chegamos às fórmulas 

D:.Pi = ~~c (I, -rr, }?) , (4.43) 

~~c (n,; ~ na) ,D:.aii A; ~ 

D:.bia ~~c (mm B'a ~"'p) , 
com 

l{ = L fi (qi)p(yi ,qilç), (4.44) 
qj 

nfi L Cii(qk)p(yk, qklç), (4.45) 
qk 

mi - """' d. (i i),,"( i ilé) (4.46)ia - ~ ta Y ,q r Y ,q c" , 

qj 

onde fi (qi) é a freqüência com a qual o estado inicial é o estado Si na seqüência qi, 

dia (yi, qi) é O número de emissões de 0a por Si se o exemplo yi fosse gerado por qi e fJBC 

regula o passo de aprendizado. 
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Esse é o algoritmo de Baldi-Chauvin na forma dada em [5], com a diferença que 

estamos deduzindo também as equações para o estado inicial do HMM. As equações 

acima ainda podem ser simplificadas e colocadas em uma forma mais conveniente para a 

implementação do algoritmo. 

Ignorando momentaneamente os índices j apenas por simplicidade, podemos escrever 

li = L 
q 

!i(q)P(y, qlç), (4.47) 

\:'J 
Assim 

h L 
q 

P(ql = silq, ç)P(y, qlç) = (4.48) 

L 
q 

P(ql = silq, ç)P(qly, ç)P(ylç) = 

P(ylç) L P(ql Si, qly, ç) 
q 

P(yIÇ)P(ql = sily, ç), 

= 

Lli L 
i 

P(yIÇ)P(ql = sily, ç) = (4.49) 

't 

L P(ql 
i 

P(ylç)· 

= Si, ylç) = 

Portanto, 

LlPi = rJBc[P(ql = sily, ç)  7ri]' (4.50) 

Da mesma forma, temos para os outros parâmetros 

nij = L 
q 

Cij(q)P(y, qlç) (4.51) 

~ [~p(q, Si, q'+1 Sj Iq, y, ~)] 1'(qly, Ç)p(yl~) 

~'" 
~ 

-
T-l [

P(ylç) tt ~ P(qt Si, qt+l = 
]

Sjlq, y, ç)P(qly, ç) = 

T-l 

P(yl€) L LP(qt Si,qt+l = Sj,qly,ç) 
t=l q 

T-l 

- P(ylç) L P(qt = Si, qt+l Sjly, ç). 
t=l 

= 

~ ','

",' 
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T-I 

I:nij = P(ylÇ-) I:I:P(qt = Si,qt+1 = Sjly,ç-) = (4.52) 
j t=1 j 


T-I 


P(ylç-) I:P(qt = Si/y, ç-), 
t=l 

e portanto 
T-l T-I 

D.aij = 'T/BC 
[ 
I:P(qt = Si, qt+l sjly, Ç) - Aij I:P(qt S,ly,ç)] , (4.53) 
t=1 t=1 

e também ('[, 
ffiia = L dia(y, q)P(Y, qlç-), (4.54) 

q 

onde dia é O número de emissão de 0a por Si. 

mia L I:P(qt = Si, Yt = oalq, y, ç-)P(y, qlÇ-) = (4.55) 
q 

- P(ylç-) I:ÓYt,Oa I:P(qt silq, y, ç-)P(qly, Ç-) = 
q 

P(ylç-) I:Óyt,Oa P(qt = sily, ç-) 

- P(ylÇ) I:
T 

P(qt = sily, ç-), 
t=l,Yt=o" 

T

L mia = P(ylç-) I:P(qt = sily, ç-), (4.56) 
a t=l 

resultando em 

M", = 1fBC [.=1t._ P(q, = 8,ly,ç) - B'a t,P(qt = S,ly,ç)] . (4.57) 

Usando a notação 

I't(i) P(qt = sily, ç-), (4.58) 

Ç-t(i,j) = P(qt si,qt+1=Sjly,ç-), 

e lembrando das fórmulas de reestimação de Baum-We1ch (4.15), temos que 

D.Pi 'T/BC (7ri 1l"i), (4.59) 

T-l ]
,D.aij 'T/BC 

[ 
I: I't (i) (Âij - Aij) , 
t=1 

D.bia 1JBC [t, 'Yt(i)] (Ê", B",). 
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Ou seja, a variação dos parâmetros exponenciais é proporcional à variação dos parâ

metros do HMM calculada através das fórmulas de reestimação de Baum-Welch. 

Essas fórmulas tornam claro, também, que a complexidade computacional de cada 

passo do algoritmo BC é a mesma de BWO, ou seja, polinomial de ordem 2 em n e de 

ordem 1 em T. 

Um efeito importante a ser notado nestas equações é o que acontece quando iniciamos 

o aprendizado com um aluno inicial simétrico, isto é, onde as probabilidades são iguais. 

Analisemos o que acontece para o parâmetro 7r. Nesse caso, o aluno ser simétrico significa 

(, que Pi = P e 7ri = l/n para todo i, e a equação de atualização fica 

eÀ(Pi+~Pi) ÀPie
~7ri (4.60)Lj eÀ(Pj+~Pj) L' eÀPjJ 

eÀ(P+~Pi) 1 
Lj eÀ(P+~Pj) n 

eÀ~Pi 1 

Lj eÀ~Pj n 

Vimos que ~Pi é proporcional a TJBC e, portanto, o acréscimo em 7ri só irá depender 

de TJBC e À através do produto entre eles. É importante frisar que para qualquer outro 

aluno inicial issojá não é mais válido. 

~ , ...... 

\.- 4.5.2 Relação entre BC e BWO 

Considere agora a variação dos parâmetros do HMM no algoritmo de Baldi-Chauvin, 

que simbolizaremos por ~, e a variação utilizando as fórmulas de reestimação de Baum

Welch, que simbolizaremos por A. Temos que 

eÀ(P;+~Pi) ÀPi 
(4.61)~7ri = Lj eÀ(Pj+~Pj) L' 

e

eÀPj • 
J 

Para À pequeno temos, em primeira ordem 

1 + À(Pi + ~Pi) 1 + ÀPi 
~7ri ~ (4.62)

~- LlL + À(Pj + ~pj)l Lj(l + ÀPj) 

1 + ÀPi + À~Pi 1 + ÀPi 

n+ À( n + À(' 

com 

L ~Pj = L TJBC(irj - 7rj) = o, (4.63) 
j j 

,
\:: 
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(4.64)(= LPj. 
j 

Assim 

À~Pi 
~7ri (4.65)

n+ À( 

>',:0 Li", (1 + ~) -1 ~ 
rv ÀrJBC Â",.. 
f""'o..I L.l./1t

n 
Cálculos análogos levam às seguintes três equações em primeira ordem em À 

ÀrJBC A À rJBC 
~1ri --~7ri ---~7ri, (4.66) 

n nrJBW 

ÀrJBC . À rJBC .A[T-l 1 [T-l 1~Aij = -- L I't(~) ~Aij = - L I't(~) ~Aij, 
n t=l n rJBW t=l 

ÀrJBC . À rJBC .A~Bia = - [LT I't(~)1~Bia -- [TL I't(-/')1~Bia' 
n t=l n rJBW t=l 

onde Li representa a variação do parâmetro utilizando o algoritmo BWO. Utilizando essas 

fórmulas, vemos que o valor de rJBW para que os dois algoritmos sejam próximos para À 

pequeno pode ser estimado como 

rJBW ~ ÀrJBC (4.67) 
n 

Verificaremos a validade dessas equações e a qualidade dessa estimativa fazendo si

mulações comparando os dois algoritmos para À pequeno mais adiante. 

Vemos, então, que para À suficientemente pequeno, os incrementos dados pelo al

goritmo BC são proporcionais aos dados por BWO, porém com taxas de aprendizado 

diferentes para cada matriz. Note que a taxa de aprendizado para as matrizes de emissão 

e de transição em BC vão depender da palavra lida pelo HMM. 

4.5.3 Simulações 

Curvas de Aprendizado On-line 

Considerando o caso onde temos P > 1 seqüências de aprendizado, fizemos simulações 

com o intuito de traçar a curva de aprendizado para o algoritmo BC. A figura 4.9 mostra 

curvas de dKL em função do número de seqüências aprendidas com n = 2, m = 3, 

Nr = 200, T = 2 e À = 0.01 para 4 diferentes valores de rJBC: 10.0, 5.0, 1.0 e 0.5. A 

figura 4.10 mostra a mesma simulação, porém a distância utilizada é dE' 
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Figura 4.9: Algoritmo de Baldi-Chauvin: 

1000 10000 

a) Gráfico mostrando e distância de 

'';,;:, 

Kullback-Leibler entre o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 4000 

seqüências de 2 símbolos fazendo a média em 200 professores com 2 estados escondi

dos e 3 estados observados. Os números próximos a cada linha indicam o valor de rJBC 

utilizado. b) O mesmo aue o 2:ráfico a. Dorém em 102:-102: e Dara 10000 seaüências. 
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Figura 4.10: Algoritmo de Baldi-Chauvin: a) Gráfico mostrando e distância Euclideana 

entre o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 4000 seqüências de 2 

símbolos fazendo a média em 200 professores com 2 estados escondidos e 3 estados 

observados. Os números próximos a cada linha indicam o valor de 1]BC utilizado. b) O 

mesmo que o gráfico a, porém em log-log e para 10000 seaüências. 
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t' 	 Figura 4.11: Algoritmo de Baldi-Chauvin: Gráfico mostrando a comparação entre as 

curvas de aprendizado para o algoritmo BC (linha contínua) e para o algoritmo BWO com 

a taxa de aprendizado estimada (linha tracejada) e com a melhor taxa obtida por tentativa 

e erro (linha pontilhada). As curvas são traçadas para rJBC = 1 fixo e para 3 valores 

distintos de À, de baixo para cima, 0.01, 0.001 e 0.0001. 

Relação entre BC e BWO 

Também fizemos testes para tentar verificar as relações entre o algoritmo BC e o algo

ritmo BWO dadas pelas equações (4.66). Fizemos simulações com os parâmetros n = 2, 
,-:... 
.~. 	 m 3, T = 2 e NT = 100 para um total de 2000 seqüências. O aluno inicial é tomado 

simétrico, o que, segundo já discutimos, faz com que BC dependa apenas do produto 

ÀrJBC' Assim, fixamos rJBC = 1 e traçamos as curvas para BC com três valores distin

tos À = 0.01,0.001,0.0001. Para cada valor de À, traçamos duas curvas utilizando o 

algoritmo BWO: uma com um valor estimado através da fórmula (4.67), simbolizado por 

r,BW, e o outro com o valor encontrado através de tentativa e erro que toma as curvas de 

, 
~..: 
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Figura 4.12: Algoritmo de Baldi-Chauvin: Gráfico mostrando a distância euclide

ana entre aluno e professor para o algoritmo BC aplicado ao aprendizado de uma única 

seqüência de tamanho T utilizando cinco tamanhos diferentes de subseqüências indicadas 

ao lado de cada curva comparando o resultado com o obtido utilizando o algoritmo BW. 

aprendizado o mais parecidas possível, simbolizado por 17Êw' A tabela a seguir mostra 

esses valores: 

À 

I 0.01 
! 0.001 

! 0.0001 

fJBW 
0.005 

0.0005 

0.00005 

*17BW 

0.003 

0.00035 

0.000034 

Vemos que 17Êw é muito próximo e da mesma ordem de grandeza do valor estimado 

fJBW. Além disso, quanto menor o valor de À, maior o acordo entre as curvas dos dois 

algoritmos, sendo que para o menor valor de À, a curva com 17Êw está tão próxima da 
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Figura 4.l3: Algoritmo de Baldi~Chauvin: Gráfico mostrando a distância euclide

ana entre aluno e professor para o algoritmo BC aplicado ao aprendizado de uma única 

seqüência de tamanho T utilizando subseqüências de tamanho 6 para cinco diferentes 

valores da taxa de aprendizado 'f/BC indicados ao lado de cada curva. 

curva do algoritmo BC que praticamente não é visível no gráfico. Isso confirma a relação 

(4.66). As curvas de aprendizado estão mostradas na figura 4.11. 

Curvas de Aprendizado Off-line 

A seguir, analisamos o resultado da aplicação do algoritmo BC para o caso onde temos 

apenas uma seqüência de aprendizado e utilizamos a estratégia de quebrá-la em sub

seqüências menores a figura 4.12 mostra o resultado de simulações onde calculamos a 

distância euclideana dE com parâmetros n = 2, m = 3, N7 = 100, À = 0.0005 e 

'f/BC 10.0 para um aluno inicial simétrico e com cinco diferentes tamanhos de sub

seqüências: 2, 4, 6, 8 e 10. Comparamos esses dados com os obtidos através da aplicação 
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do algoritmo BW. Note como os alunos se aproximam mais do professor no início, mas 

à medida que o tamanho da subseqüência aumenta, o algoritmo se torna instável para va

lores cada vez menores de T e o aluno começa a se afastar do professor cada vez mais 

cedo. Esse problema pode ser controlado diminuindo-se a taxa de aprendizado rJBC, como 

mostrado na figura 4.13, onde apresentamos o resultado de simulações com parâmetros 

n = 2, m = 3, Nr 100, À = 0.0005 e tamanho das subseqüências igual a 6. Cada curva 

representa o aprendizado com um valor de rJBC dado pelo número ao seu lado no gráfico. 

Note que quanto menor o valor da taxa de aprendizado, mais tempo o algoritmo demora 

para ficar instável. No entanto, há uma desvantagem em aumentar rJBC: o algoritmo de

mora mais para aprender. Porém, como esse retardo no aprendizado é pequeno, pode-se 

considerar que abaixar a taxa de aprendizado é uma boa solução para o problema da ins

tabilidade. O que pode ser feito é abaixar a taxa de aprendizado ao longo do processo à 

mão, um recurso chamado de annealing, o que apresenta a vantagem de termos uma taxa 

alta no começo, aumentando a velocidade inicial do aprendizado, e uma taxa baixa no 

final, fazendo com que o aluno se aproxime mais do professor. No caso dos algoritmos 

bayesianos on-line, o annealing ocorre automaticamente [74] e isso será mostrado para o 

algoritmo que introduziremos nas duas próximas seções do capítulo seguinte (seções 5.1 

e 5.2). 
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Capítulo 5 

Aprendizado Bayesiano 

Neste capítulo, derivamos e estudamos em detalhes dois algoritmos bayesianos para o 

aprendizado em HMMs. Os estudos incluem comparações entre esses algoritmos e aque

les já estudados no capítulo anterior e aplicações em situações práticas. 

5.1 Algoritmo Bayesiano On-line 

5.1.1 Algoritmo 

Para o aprendizado de um HMM, os parâmetros que queremos ajustar são a matriz de 

transição A, a matriz de emissão B e o vetor das probabilidades iniciais 1T. Definiremos a 

seguinte notação para tais parâmetros em um determinado HMM w 

ç = (e, ... ,çV) , v = 2n+1, (5.1) 

(5.2)e=(:J CD· 
(5.3)ç1+i = ( ~l ) = ( ~'~i)'

k A~n çn' 

B.) ( çl+n+i )e+n+ ..Z.l = 1.... ' (5.4)i ( B. c1+n+~ 
zm "'m 

de tal forma que cada um dos vetores çi obedece ao vínculo E j ç; = 1. 

80 

'" '~~:-
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A intenção é adaptar o método descrito na seção 2.5.4 e que pode ser encontrado em 

[74] no qual projetaremos as distribuições de probabilidade posteriores 

Qp+1(~) 'P(~IBP, yP+1) , 	 (5.5) 

isto é, as distribuições obtidas após adicionarmos o dado p + 1 à distribuição paramétrica 

PP(~), em uma outra distribuição paramétrica da mesma família 

pP+1(~) ='P(~IBP+1), 	 (5.6) 

minimizando a distância de Kullback-Leibler entre as duas. Devido a esta minimiza

ção, daqui para diante nos referiremos a este algoritmo como BKL (BayesianIKullback

Leibler). 

No caso de HMMs, optaremos por uma distribuição paramétrica da forma 

v 
P(~lu) 	 IIVi, (5.7) 

i=l 

Vi V(çilui 
), 	 (5.8) 

Ui (uLu~, ...), 	 (5.9) 

que é uma produtória de distribuições de Dirichlet (ver Apêndice B). Tais distribuições 

são as mais apropriadas quando as variáveis são em si mesmas probabilidades e sua nor

malização já leva em conta o simplex onde os vínculos necessários são satisfeitos. Nesse 

caso, os parâmetros u das distribuições de Dirichlet são os parâmetros B das equações 

(5.5) e (5.6). 

A distribuição que escolhemos considera como independentes os grupos de parâme

tros que formam conjuntos independentes de probabilidades. Isto é obviamente uma apro

ximação onde ignoramos qualquer correlação entre linhas diferentes das matrizes de tran

sição e emissão e qualquer correlação existente entre 1r, A e B. 
A minimização da distância de Kullback-Leibler, neste caso, é equivalente à minimi

zação da expressão 

[, 	 Jd~QP+1ln pp+l (5.10) 

-(lnPP+l)Q 

- L (In Vi)Q' 

t ',' 

Fazendo 
8[, o, 	 (5.11)
8ui.

J 
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obtemos as equações 

,p(uj) ~,p (~>~) = (ln~)Q ~ I'j, (5.12) 

onde 'ljJ(x) é a função digama, definida como a derivada logarítmica da função gama 

d r'(x) 
(5.13)'ljJ(x) = dx In r(x) = r(x) , 

e onde o índice k da somatória varia sobre cada conjunto fechado de probabilidades. Nos 

l', referiremos a esse conjunto de equações como o sistema digama. Assim, nos restam dois 
l;.'....: 

cálculos a fazer: os coeficientes J-l~ e a solução do sistema digama (5.12). 

A distribuição posterior QP+1 após a aprendizagem do exemplo número p + 1 é dada 

por 

QP+1(ç-) = ; PP(ç-) L ( rr ç-;) , (5.14) 
Q IES (i,j)EI 

ZQ = JdÇ-PP(Ç-) L ( rr ç-;) . (5.15) 
IES (i,j)EI 

O conjunto 1 é um conjunto de índices composto pelos índices dos estados observados 

e de um determinado conjunto de estados escondidos capaz de gerar tais estados observa

dos. O conjunto S corresponde a todos os possíveis grupos de índices que podem gerar 
\; os estados observados dados como exemplo. 

Para tomar a notação mais clara, vejamos um exemplo. Suponha que temos um HMM 

com S = {I, 2} e O = {I, 2, 3} e que a seqüência a ser aprendida seja dada por y = 

{1,3}. Temos as seguintes possibilidades para as seqüências de estados escondidos que 

poderiam gerar y: 

q1 = {I, I}, (5.16) 


q2 = {1,2}, 


q3 = {2, I}, 


q4 = {2,2}. 


!&:",
\,,> Os possíveis conjuntos são 

{ 7f1, Au, Bu, B 13 } {ç-i, ç-i, ç-{, ç-i} =* Ir = {(I, 1), (2, 1), (4, 1), (4, 3)} (5.17) 

{ 7f1' A12' Bu, B23} {ç-i, ç-~, ç-{, ç-D =* 12 = {(I, 1), (2, 2), (4, 1), (5, 3)}, 

{ 7f2, A21' B21' B 13 } {ç-i, Ç-f, ç-~, ç-i} =* 13 = {(I, 2), (3, 1), (5, 1), (4, 3)}, 

{ 7f2, A22' B21' B 23 } {ç-i, ç-~, ç-~, ç-D =* 14 = {(I, 2), (3,2), (5, 1), (5, 3)}. 

-(, 

f~ 
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E, portanto, o conjunto que chamamos de S é dado por 

S = {h, 12 , 13 , I4}' (5.18) 

Para facilitarmos o cálculos analíticos que se seguirão, definiremos o conjunto de 

variáveis T = {Tij} , onde cada Tij é igual ao número de vezes em que a variável ç} 
aparece em uma certa verossimilhança. Dessa forma, podemos escrever 

QP+1 (ç) = J:....pp (ç) L [lI (ç})rii
] , (5.19)

ZQ .. r ~,3 

e 

ZQ ! dç pP (ç) L [U (ç})rii
] = (5.20) 

r 2,3 

LU In (ç;fii) , (5.21) 
r 2 \ 3 i 

onde 

(5.22)Oi =!dçi(.) Vi' 

No exemplo acima, teríamos 

QP+1 (ç) = J:.... LlI (lI (Gfii 
) = (5.23)

ZQ . . 
r z 3 i 

- (ni=l Vi) [çiaç{çi + ~iç~ç{ç~ + +çiçfçiçr çiçgçrç~], 
e 

ZQ (çi\ (ÇD2 (Ç{Çi)4 + (ÇDl (ÇD2 (Ç{)4 (Ç~)5 + (5.24) 

(ÇDl (Çf)3 (Çi)4 (ÇD5 + (çi\ (Çi)2 (ÇrÇg)5' 

Dessa forma, vemos que para calcularmos os coeficientes JJ~ (In çJ)Q' temos que 

calcular termos da forma geral 

1'; = ( [ IJ (~,)"]ln~} (5.25) 
numa distribuição de Dirichlet V (çlu). Os detalhes desse cálculo se encontram no Apên

dice B, fórmula 9.31, c:o resultado final é 

I'j = (IJ(~,r) [.p(u; +r;) .p(uo rol], (5.26) 

{. z ., 
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com Uo = Li Ui, ro = Li ri e 

/rr (çS';) = r(uo) Il r(Ui ri). (5.27) 
\ i TIir(Ui) r(uo+ro) 

Assim, temos como calcular numericamente o coeficiente J.l~ para as equações digama. 

Para encontrar a solução de um sistema de equações do tipo 

(5.28),p(x,l ,p (~>j) /Li, i = 1, ... ,d, 

t~ 	 desenvolvemos um método muito simples que consiste em transformar esse conjunto de 

equações em um mapa unidimensional e encontrar o seu ponto fixo escolhendo um ponto 

inicial e iterando. Para isso, isolamos Xi nas equações acima e obtemos 

X, ,p-l [/Li H (~>j)] . 	 (5.29) 

Somando em i e definindo Xo Li Xi, obtemos 

Xo L ~-l[J.li + ~(xo)], 	 (5.30) 

que, transformado em um mapa, fica 

X~+l L ~-l[J.li ~(x~)l· 	 (5.31) 

t'" 
~-~ 

Testamos esse método para valores de dentre 1 e aproximadamente 300 e conseguimos 

uma convergência extremamente rápida para o ponto fixo (linear em d). 

O algoritmo BKL, assim como todo algoritmo bayesiano, sofre de um grave problema: 

o fato de ser necessário fazer a soma sobre as variáveis escondidas faz com que a comple

xidade do algoritmo escale com nT , ou seja, ela é exponencial no tamanho das palavras. 

No caso de BKL a situação é agravada devido á grande quantidade de funções digama 

que precisam ser calculadas, acrescentando mais tempo ao algoritmo. Na seção seguinte 

obteremos um algoritmo mais rápido, embora o problema da complexidade ainda perdure. 

5.1.2 Simulações
PI '\ 
'!;.--

O algoritmo bayesiano on-line como apresentado aqui é extremamente lento. Como 

exemplo, uma simulação para 300 seqüências de tamanho T = 2 e 150 professores de 

2 estados escondidos e 3 observados levou 340 minutos para rodar em um processador de 

1.5 GHz. Sendo assim, nos limitaremos a comparar a sua performance com o algoritmo 

apresentado na próxima seção. 

i~~,'; 
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5.2 Posterior Média 

o algoritmo BKL apresentado na seção anterior (5.1) é extremamente custoso do ponto 

de vista computacional, o que o toma pouco útil em situações práticas. Dessa forma, 

nesta seção, desenvolveremos uma simplificação desse algoritmo que o toma mais rápido 

e compararemos com os outros algoritmos já estudados neste trabalho. 
1

5.2.1 Algoritmo 

Essa versão do algoritmo bayesiano, que simbolizaremos pela sigla PM, também foi ins

pirada no algoritmo sugerido por Opper em [74]. Em BKL, usamos a idéia de proje

tar a posterior na mesma distribuição paramétrica da priori minimizando a distância de 

Kullback-Leibler. No artigo citado, Opper usa esse algoritmo para redes neurais com 

distribuições gaussianas e mostra que ele é equivalente a igualar a média e a covariância 

da posterior e da distribuição projetadal . Observando esse fato, resolvemos, ao invés da 

minimização de dKL , utilizar a estratégia de igualar a média e uma das covariâncias da 

posterior e da projetada como forma de simplificação do algoritmo. Isso resultará em 

manter o coeficiente u~ sempre fixo ao longo do aprendizado. Veremos isso em detalhe a 

seguir. 

Utilizando a mesma notação do algoritmo anterior (BKL), consideremos a nossa dis

tribuição a priori para os parâmetros do HMM como um produto de Dirichlets também 

neste algoritmo 
.v 

p(elu) =rr Vi, (5.32) 
i=l 

Os valores estimados dos parâmetros u e eapós o processamento de cada dado serão 

indicados por ú e êrespectivamente. A cada nova palavra y, a distribuição posterior será 

Q(çlu) = ;q (g 'D.) ~ P(y, qlç), (5.33) 

P(y, qle) =rr (e;fij 
, (5.34) 

i,j 

onde Tij é o número de vezes que ej aparece na verossimilhança e ZQ tem exatamente a 

mesma forma do item anterior, ou seja, 

ZQ = LU lU (e;fij 

) 
(5.35) 

r ~ \ J i 

1Isso é um caso particular de um teorema simples mais geral que se encontra no apêndice D 
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Note que Q é uma mistura de Dirichlets. Agora, como já dissemos de forma resumida 

no começo desta seção, este algoritmo também se utiliza da idéia de projetar a distribui

ção posterior em uma nova distribuição de Dirichlet, mas ao invés de usar a distância de 

Kullback-Leibler para isso, simplesmente faremos com que as médias da nova distribui

ção coincidam com as médias da posterior, ou seja, 
Ai 

Ai / i ) U j Ai Ai Ai
~j = \ ~j Q = 	ui => Uj = ~jUo' (5.36) 

o 

Isso nos deixa com um parâmetro livre para cada conjunto de probabilidades, uh. Para 

~ 	 fixar esse parâmetro, escolhemos a covariância da primeira variável de cada conjunto na 

distribuição posterior e fazemos com que ela seja igual à covariância da primeira variável 

de cada conjunto na nova distribuição projetada de Dirichlet. Isso nos dá a fórmula 

. ~i ((~Ü2
A2 _ 	 ~ 

U 0-	 (5.37) 

((~D2)Q (~) 
Assim, ficam determinados os valores de upara a nova distribuição de Dirichlet. Em

bora a complexidade computacional deste algoritmo também seja da ordem de nT como 

em BKL, a simplificação proposta diminui radicalmente o tempo real de computação, 

tornando este algoritmo bem mais acessível na prática. 

5.2.2 Simulações~~ 

Curvas de Aprendizado On-line 

N

Traçamos as curvas de aprendizado para este algoritmo utilizando os valores T 2, 

T 500, n 2, m 3 e com um aluno inicial simétrico com todos os parâmetros 

iniciais U iguais a 1. A figura 5.1 mostra o gráfico de dKL , enquanto a figura 5.2 mostra o 

gráfico de dE. De forma diferente do que havia acontecido para BWO e BC, neste caso o 

comportamento qualitativo da curva de aprendizado é bem diferente quando usamos dKL 

e dE para descrevê-la. Isso indica que, embora sendo muito mais rápida de se calcular, 

é necessário cuidado ao se comparar algoritmos através de dE- Como dKL é obtida atra

vés de princípios teóricos bem definidos, é de se esperar que ela seja a descrição mais 
~;), 

adequada. 

Comportamento das Variâncias 

É interessante analisarmos o comportamento das variâncias durante o aprendizado. Para o 

percéptron, como explicado em [74], a matriz de covariância do algoritmo bayesiano on
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Figura 5.1: Posterior Média: a) Gráfico mostrando e distância de Kullback-Leiblerentre 

o professor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 10000 seqüências de 2 símbolos 

fazendo a média em 500 professores com 2 estados escondidos e 3 estados observados. 

b) O mesmo que o gráfico a, porém em log-log. 
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Figura 5.2: Posterior Média: a) Gráfico mostrando e distância Euclideana entre o pro

fessor e o aluno após a aplicação do algoritmo para 10000 seqüências de 2 símbolos 

fazendo a média em 500 professores com 2 estados escondidos e 3 estados observados. 

b) O mesmo que o gráfico a, porém em log-log. 
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Une faz o papel da taxa de aprendizado e tem um annealing automático, ou seja, diminui 

à medida que mais dados são apresentados como conseqüência direta das equações de 

atualização. Como no algoritmo PM não temos equações explícitas de atualização na 

forma O(t 1) = O(t) f(t), é interessante observar através de simulações se o mesmo 

efeito está ocorrendo. 

A figura 5.3 mostra os gráficos das variâncias dos parâmetros 1r, A e B em uma simu

lação com T = 2, n = 2, m = 3 e Nr 500 para um total de 4000 seqüências. Como 

acontece no caso do percéptron, aqui também a variância decresce ao longo do aprendi

zado. Para 1r e A, ela decresce lentamente, mas para B o efeito é muito mais drástico. 

Essa diferença se deve ao fato de que, enquanto 1r e A refletem o comportamento de va

riáveis que o algoritmo não tem acesso, e portanto a informação ganha a cada passo sobre 

elas é muito pequena, B está diretamente relacionada ao comportamento dos estados ob

servados, o que faz com que uma grande quantidade de informação sobre essa variável 

possa ser adquirida implicando numa diminuição rápida de sua variância. 

Influência das Condições Iniciais 

Estudaremos agora qual a influência dos parâmetros iniciais U para o aprendizado on-Une. 

Consideremos k como sendo n ou m de acordo com o grupo de de parâmetros u associado 

a um certo conjunto de probabilidades correspondente (por exemplo, o conjunto formado 

pelas componentes do vetor 1r). 

Consideremos a situação onde todos os pru:âmetros iniciais u são iguais e analisemos 

o caso de um grupo de probabilidades com um número de elementos igual a k cujos ele

mentos serão simbolizados por ~i, i = 1, ... , k. Nesse caso, os correspondentes parâmetros 

iniciais são dados por Ui u, i = 1, ... , k e 

(~i) = 
1
k' (5.38) 

Var (~i) 

Note que, embora as médias das variáveis não dependam de u, o mesmo não acontece 

com as variâncias, pois quanto maior o valor de u, menor elas são. Para u --7 00, as 

variâncias tendem a zero. Para u --7 O, elas tendem a (k - 1) / k2 • 

A figura 5.4 mostra o comportamento de PM para simulações onde T 2, n 

2, m = 3, Nr = 500 com alunos iniciais simétricos definidos pelos valores de u 

10-4 ,0.5, 1.0,2.0,20.0. Note que em cada curva há um momento em que ocorre um salto 

na generalização . Esses saltos estão associados a quebras de simetria nos parâmetros do 

k-l 
1)' 
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Figura 5.3: Posterior Média: a) A curva superior representa o valor da variância de 7r 

ao longo do aprendizado, as duas curvas inferiores, as variâncias de A. b) Variâncias de 

B ao longo do aprendizado. 
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Figura 5.4: Posterior Média: O gráfico log-log acima mostra a distância dKL em função 

do número de seqüências aprendidas para cincG valores iniciais de u: 10-4
, 0.5, 1.0, 2.0 e 

20.0. 

aluno e representam um avanço súbito no aprendizado (seção 5.6). O gráfico mostra que, 

quanto maior o valor de u, mais tarde ocorre essa quebra de simetria. Isso é um resultado 

esperado, uma vez que o aumento de u implica na diminuição da variância. A variância 

no algoritmo bayesiano representa o tamanho do passo na direção de um mínimo local e, 

se ela é menor, mais difícil é atingir esse mínimo. 

Performance Comparativa 

A curva de aprendizado deste algoritmo apresenta uma característica diferente de BWO 

e BC: o aluno não pára de aprender a partir de um determinado ponto. Pode-se observar 

que a distância entre aluno e professor continua caindo, mesmo após o aprendizado de 

10000 seqüências, o que é mais claramente visualizado no gráfico log-log da figura 5.1. 
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As figuras 5.5 e 5.6 comparam as performances de BWO, BC e PM, sendo que a 

segunda figura contém as mesmas curvas da primeira, porém em escala log-log. Usamos 

a distância dK L para fazer as comparações entre as performances. ° gráfico superior 

mostra PM comparado com BC e o inferior, PM comparado com BWO. Vemos que, 

mesmo variando os parâmetros de BC e BWO, a performance de PM tanto em relação á 

velocidade de generalização quanto em relação a proximidade com o professor sempre é 

superior. 

Note que a vantagem de PM é obtida sem a necessidade de nenhum parâmetro ajus

tável no algoritmo. Fizemos, também, alguns testes calculando a média de dKL em alu

nos gerados aleatoriamente. Apesar das curvas de aprendizado de todos os algoritmos 

sofrerem modificações neste caso, a curva de aprendizado do algoritmo PM continua de

monstrando a sua superioridade quanto à generalização com relação aos outros algoritmos 

estudados. 

Fizemos também uma comparação entre a performance de PM e BKL onde utilizamos 

os números T 2, Nr 150, n 2, m 3 e novamente um aluno inicial simétrico. 

A figura 5.7 mostra o resultado para um total de 300 seqüências. °gráfico mostra que a 

curva de aprendizado dos dois é praticamente igual, com pequenas variações que, no grá

fico, são quase imperceptíveis. Dada a diferença muito grande no tempo de computação, 

aproximadamente 5 segundos para rodar PM e 340 minutos para BKL, PM toma-se uma 

algoritmo muito melhor que BKL do ponto de vista prático . 
.K'

"v 
Curva de Aprendizado Off-Une 

A figura 5.8 mostra o resultado da aplicação do algoritmo PM a uma situação onde tem

se apenas uma seqüência de tamanho T a ser aprendida. Os parâmetros utilizados na 

simulação foram n 2, m 3 e Nr 100. As curvas de aprendizado mostram o 

resultado para quatro tamanhos diferentes de subseqüências: 2, 4, 6 e 8. Podemos ver 

claramente que, quanto maior o tamanho da subseqüência utilizada, menos informação 

o algoritmo consegue tirar dos dados e pior a sua generalização. Em todas as curvas a 

medida de generalização utilizada foi a distância euclideana dE devido ao enorme tempo 

de computação requerido para o cálculo de dKL . 
t...;; 

5.3 Estudo Teórico: A Moeda Simples 

É interessante analisarmos o comportamento dos dois algoritmos bayesianos, PM e BKL, 

em uma situação simplificada. Para isso, consideraremos o aprendizado de um HMM que 

(.,', 
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Figura 5.5: Posterior Média: a) Comparação entre PM e BC. BC foi rodado com 'f}BC 

0.5 e para 5 diferentes valores de À indicados junto às respectivas curvas. b) Comparação 

entre PM e BWO. BWO foi rodado para 4 diferentes valores de 'f}BW indicados junto às 

respectivas curvas. Para os dois gráficos: n = 2, m = 3, T = 2 e NT = 500 e a linha 

inferior corresDonde à curva de aoreodizado de PM_ f:: 
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t,* 	 Figura 5.6: Posterior Média: a) Comparação entre PM e BC. BC foi rodado com 

'fJBC 0.5 e para 5 diferentes valores de À indicados junto às respectivas curvas. Escalas 

em log-log. b) Comparação entre PM e BWO. BWO foi rodado para 4 diferentes valores 

de 'fJBW indicados junto às respectivas curvas. Para os dois gráficos: n = 2, m = 3, 

T 2 e NT 500 e a linha inferior corresponde à curva de aprendizado de PM. Escalas 

em log-log. 
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Figura 5.7: Posterior Média: a) Gráfico comparativo da perlormance de PM versus 

BKL. Ambos foram rodados para os seguintes valores: n = 2, m = 3, T = 2 e Nr 150, 

para um total de 300 seqüências. Os pequenos círculos mostram o resultado de BKL, 

enquanto a linha tracejada mostra o resultado de PM; b) mesmo gráfico em escala log

logo 
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corresponde ao lançamento de uma única moeda simples, que pode ou não estar viciada. 

Este é um caso particular de HMM onde temos apenas 1 estado escondido (n = 1) e 2 

estados observados (m = 2), que chamaremos de H (head ou cara) e T (tail ou coroa). 

Neste caso, então, apenas dois parâmetros serão aprendidos: a probabilidade do estado 

H ser emitido, que simbolizaremos por ~H, e a probabilidade do estado T ser emitido, 

simbolizada por ~T. 

Considere, agora, o evento no qual lançamos essa moeda e obtemos o estado H. Veja

mos como os parâmetros mudam segundo cada um dos algoritmos. 

5.3.1 BKL 

A nossa distribuição a priori para os parâmetros do HMM será uma Dirichlet de duas 

variáveis (também conhecida como distribuição Beta) 

R (I: 1:) = f(UH + UT) (I: )UH-l(1: )UT-l (5.39)o <"H, <"T f(UH)f(UT) <"H <"T . 

Sendo o resultado do lançamento igual ao estado H e simbolizando os novos parâme

tros após o aprendizado por U, obteremos o seguinte sistema digama de equações 

'IjJ(UH) 'IjJ(UH + UT) J.tH, (5.40) 

'IjJ(UT) - 'IjJ(UH + UT) J.tT, 

com 

J.tH = 'IjJ(UH + 1) 'IjJ(UH + UT + 1), (5.41) 

J.tT 'IjJ(UT) - 'IjJ(UH + UT + 1). 

A solução é facilmente obtida por inspeção e resulta nas seguintes fórmulas de atuali

zação para os dois parâmetros da distribuição: 

UH = UH 1, (5.42) 

UT = UT· 

Se os valores iniciais de UH e UT forem colocados como sendo iguais ao número já 

observado de caras e cúroas, respectivamente, em uma seqüência anterior ao lançamento, 

o resultado é que a estimativa para as probabilidades será simplesmente a sua freqüência 

relativa, o que é exatamente o resultado mostrado no Capítulo 2 de [95]. 
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5.3.2 PM 

Utilizando a mesma priori do algoritmo BKL, teremos que a distribuição posterior, após 

a obtenção de uma cara, será dada por 

1 
Q(~H,~T) = ZQ ~HPO(~H,~T), (5.43) 

ZQ = (~H), (5.44) 

onde a média é calculada na distribuição a priori. Sendo os novos parâmetros dados por 

U, temos 
(~H)Q - ((~H)2)Q 

(5.45)
Uo = UH + UT ((~H)2)Q ((~H)Q)2' 

((~H)2) 1 
(5.46)(~H)Q = (~H) 

((~H)2) = ((~H)3) = (UH + l)(uH + 2) (5.47)
Q (~H) (UH + UT 1)(UH + UT + 2)' 

e, portanto, 

Uo = UH + UT = UH UT + 1, (5.48) 

resultando em 

UH UH + 1, (5.49) 

UT = UT, 

que coincide com o resultado do algoritmo anterior. 

A aplicação dos dois algoritmos bayesianos tratados nesta tese (BKL e PM) a este 

problema simples deixa claro que as equações obtidas através deles fazem sentido in

tuitivamente, embora em situações mais complicadas elas introduzam refinamentos que 

podem ser considerados como correções aos algoritmos mais básicos. 

5.4 Conceitos Variáveis 
\. 

Existem situações de aprendizado onde o professor (ou a regra a ser aprendida) pode 

mudar com o tempo. lJm caso especial é o chamado Teste de Wisconsin [37, 101]. 

Originalmente criado para tentar detectar lesões no lobo pré-frontal de pacientes, o teste 

mede a capacidade de uma pessoa de inferir mudanças de regra. Daremos, a seguir, uma 

descrição resumida desse teste. 

\' 
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Consideremos um baralho onde as cartas contém um determinado conjunto de figuras 

desenhadas de tal maneira que as cartas possam ser arranjadas em diferentes categorias de 

maneiras variadas. Em um baralho comum, por exemplo, poderíamos classificar as cartas 

pelas suas cores (vermelhas/pretas), por seus números (pareslímpares) etc. O examinador, 

isto é, a pessoa que irá aplicar o teste, escolhe então uma regra de classificação e pede para 

o paciente tentar inferí-Ia e aplicá-la a uma seqüência de cartas que será mostrada. A cada 

carta mostrada, o examinador diz ao paciente se ele a classificou corretamente ou não. O 

examinador então, a qualquer momento, escolhe uma nova regra de classificação e mede 

o número de exemplos depois do qual o paciente é capaz de inferir a nova regra. ( 

Utilizamos uma forma adaptada desse teste para observar o comportamento dos dois 

principais algoritmos on-line estudados em nosso trabalho: BC e PM. Traçamos a curva 

de aprendizado para os dois algoritmos com os parâmetros Nr = 200, n = 2, m = 3 

e com alunos iniciais simétricos para um total de 3000 seqüências. Para o algoritmo 

BC, utilizamos .À 0.01 e 'f}BC = 10.0. A cada 500 seqüências, o professor inicial é 

reescolhido aleatoriamente. O gráfico resultante está mostrado na figura 5.9. 

Podemos observar que o algoritmo BC é surpreendentemente adaptativo quanto à mu

dança de regra, o que já não ocorre com PM. A cada mudança de professor, BC consegue 

rapidamente reduzir a distância entre o aluno e o professor quase ao mesmo valor do 

instante anterior à mudança na regra. Já PM mostra um efeito de persistência na regra an

tiga, apresentando um aprendizado cada vez mais lento após cada mudança, um efeito já 

observado em percéptrons na mesma situação [101]. A explicação desse efeito para o al

goritmo bayesiano PM é de que a covariância da distribuição posterior projetada diminui 

ao longo do aprendizado de forma rápida (um dos motivos pelo qual o seu aprendizado 

é melhor) e, no momento de uma mudança, ela já está estreita demais para conseguir se 

adaptar aos novos dados. O algoritmo BC, embora não tenha uma covariância explícita, 

provavelmente possui uma covariância efetiva que não estreita tanto e tão rápido como 

a de PM, resultando numa aprendizagem inferior em situações estáticas, mas em uma 

melhor adaptatividade em casos onde a regra varia. 

A figura 5.10 mostra o resultado da comparação entre PM e BC para o caso onde, a 

cada seqüência, o professor recebe um pequeno acréscimo aleatório. O acréscimo é feito 

somando ao professor um outro professor gerado aleatoriamente multiplicado por um 

fator que, para esta simulação, fixamos em 10-5• Nota-se, novamente, que BC é muito 

mais adaptativo que PM" cuja distância ao professor cresce muito rapidamente. 

Tanto a figura 5.9 q'llanto a figura 5.10 são qualitativamente idênticas a estudos simi

lares feitos para percéptrons [50, 101], mesmo sendo modelos de aprendizado completa

mente diferentes, o que sugere que esses possam ser comportamentos universais indepen
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•• <\	 Figura 5.9: Teste de Wisconsin para HMMs: Gráfico comparativo da performance 

de PM versus BC. A linha contínua representa ·PM e a linha tracejada representa BC. O 

professor é mudado aleatoriamente a cada 500 seqüências. 

dentes do modelo estudado. No entanto, para confirmar essa especulação seria necessária 

uma demonstração analítica embora testes numéricos com outros modelos possam ser 

realizados para verificar sua plausibilidade. 

" 5.5 Aplicação : Previsão de Indices 

r 

" 
Como aplicação do algoritmo PM que desenvolvemos neste trabalho, consideraremos 

uma versão simplificada de aplicação em bolsa de valores utilizando dados reais do índice 

da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA). 

Utilizaremos uma versão deftacionada do valor de fechamento desse índice obtida 

pelos autores de [102] e utilizada no artigo citado. Usamos as cotas referentes ao período 

desde janeiro de 1990 a janeiro de 2005. 
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f.Figura 5.10: Mudança Aleatória Contínua: Gráfico comparativo da performance de 

PM versus BC. A linha contínua representa PM e a linha tracejada representa BC. O 

professor sofre uma mudança aleatória pequena a cada seqüência. 

A situação analisada será bastante simplificada e idealizada. O objetivo é apenas es

tudar a performance dos HMMs quando utilizados para aprender uma série temporal real. 

Modelos mais realistas podem ser obtidos com as modificações das regras que usaremos 

a seguir. 

O procedimento consiste em: 

1) O investidor inicia com um montante M de dinheiro. 

2) Dada a série histórica do fechamento da bolsa até o dia t, o investidor deve escolher 

que posição irá tomar: se ficará comprado (C), vendido (V) ou fora do mercado (F) no dia 
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t + 1. 

3) Ao final do dia, o investidor realiza seus lucros de acordo com o valor de fechamento 

e soma o resultado ao seu montante original M. 

4) O investidor prossegue a partir do passo 2 indefinidamente, sempre tendo à sua dispo

sição o montante M. 

O passo 2 do procedimento acima descrito requer uma explicação mais detalhada. 

O investidor decide qual das três posições (C, V ou F) irá tomar de acordo com a sua 

previsão do índice dada por uma determinada estratégia E à sua escolha. 

Para que essa escolha seja tomada, a série temporal do índice analisado é transformada 

em uma série composta por esses três estados, tendo como significado a posição correta a 

ser tomada. Isso é feito calculando-se a variação percentual do índice para cada dia dada 

por 

---:1(,--t+_1-,-)_-,--I(:...:...t) = I (t + 1) _ 1ll(t) (5.50)
I(t) I(t) , 

onde I(t) é o valor do índice no dia t. Um limiar para a variação percentual, que chama

remos de 8 > O, é definido de tal forma que cada estado é definido comparando seu valor 

com o valor de ll:
,,' 

C: se II > 8, isso significa que a variação percentual do índice é maior que o limiar de

finido, ou seja, houve uma alta percentual no índice maior que 8. Quando um investidor 

assume essa posiçã, ele usa todo o dinheiro acumulado para comprar cotas do índice pelo 

preço de fechamento do dia t e as vende pelo valor de fechamento do dia t 1. 

V: se II < -8, isso significa que a queda percentual do índice ultrapassa o limiar defi

nido. Se assumir esta posição, o investidor fará dois acordos futuros que permitirão que 

ele use todo o seu dinheiro acumulado para comprar o índice pelo fechamento do dia t +1 

e vendê-lo pelo fechamento do dia t. 
\..: 

F: se -8 < II < 8, a variação percentual do índice, tanto para cima quanto para baixo, 

não será suficiente para justificar o risco de investir. Nessa posição, investidor permane

cerá fora do mercado, isto é, não tomará ação nenhuma. 

'""c_ ~. 
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Analisando a informação contida na série temporal transformada nessa série de es

tados, o investidor utilizará a sua estratégia para decidir qual deles assumirá em cada 

instante t. 

Essas situações são altamente idealizadas. Assumimos total liqüidez, isto é, sempre 

que queremos comprar ou vender há uma outra parte que irá fechar o negócio e que 

os acordos de compra e venda futuros são fechados sem nenhum custo. Assumimos, 

também, o valor de abertura de um dia como sendo o valor de fechamento do dia anterior. 

Além disso, não fazemos nenhuma aplicação com o dinheiro nos períodos em que ficamos 

fora do mercado. ( 

A figura 5.11 mostra o resultado da simulação de 4 diferentes estratégias utilizadas 

para a previsão do índice. As duas primeiras, descritas abaixo, são extremamente ingênuas 

e o objetivo é utilizá-las para comparação com as duas seguintes, baseadas no aprendizado 

de HMMs. As duas estratégias são: 

a) Aleatória: nesta estratégia, uma das três posições (C, V ou F) é simplesmente esco

lhida aleatoriamente a cada dia, sem nenhuma preocupação com o valor do índice ou de 

8. O gráfico mostra a média dos resultados obtidos em 27000 rodadas com os mesmos 

dados. 

A média mostrada no gráfico pode ser calculada analiticamente. Simbolizemos por 

G(t) o ganho do investidor no dia t. Caso ele fique fora do mercado (posição F), temos 

que G(t) O. Caso ele fique comprado (posição C) temos 

M . LlI(t)
G(t) (5.51)I(t-rjI(t) - M = M I(t _ 1)' 

onde LlI(t) = I (t) - I (t - 1). Por fim, caso o investidor fique vendido (posição V), seu 

ganho será 
M = _MLl1(t)

G(t) = ~)I(t 1) I(t) . (5.52) 

Como qualquer uma das três posições pode ser assumida aleatoriamente com proba

bilidade 1/3, o ganho médio em t é facilmente obtido 

1 M LlI(t) 1 M LlI(t) 
< G(t) > = (5.53)3I(t - 1) 3 I(t) 

M LlI (t) (1 1 ) 
3 I(t 1) I(t) 

M[LlI(t)]2 
3I(t)I(t - 1)' 

Se traçarmos a curva correspondente, ela coincide com a apresentada no gráfico. 
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b) Dia Anterior: essa estratégia supõe que a variação do índice em t + 1 será exatamente 

igual à variação em t e uma posição é tomada comparando essa variação com 8 da ma

neira já explicada. 

As outras duas estratégias consistem em treinar um HMM extremamente simples, com 

dois estados escondidos (n = 2), que podem ser interpretados como duas tendências dis

tintas do mercado (otimista ou bullish e pessimista ou bearish), e três estados observados 

correspondentes às três posições C, V e F. O HMM é treinado de forma on-Une utili
f'·· 
,~ ~ 	 zando os valores de fechamento do IBOVESPA sendo que uma das estratégias consiste 

em treiná-lo com o algoritmo BC (seção 4.5) e a outra com o algoritmo PM (seção 5.2). 

Pela seção anterior (seção 5.4), sabemos que BC se adapta melhor que PM a situações 

com professor variável. Devido ao fato do índice da bolsa estar sujeito a um número muito 

grande de influências e que essas influências podem mudar com o tempo, esperamos que 

BC forneça melhores resultados que PM nesse caso. Por exemplo, o comportamento do 

índice pode ser afetado por mudanças na política econômica ou alterações na sua carteira. 

A previsão com os HMMs é feita da seguinte forma: para que os algoritmos on

Une possam ser aplicados, quebramos a série de cotas em subseqüências de tamanho Ts • 

Assim, a última subseqüência aprendida sempre corresponde às Ts últimas cotas antes 

do dia da previsão. Após o HMM ter aprendido até o dia da previsão, calculamos a 

probabilidade P(YT.+IIY'[·) do próximo estado observado dada a última subseqüência. 

\,~ 	 Isso pode ser obtido facilmente através de 

P(y'[8+l) = P(YTs+lly'[s)'P(y'fs), 	 (5.54) 

e, portanto, 
T _ P(y'fs+l)s 	 (5.55)P(YTs+lIYl ) - P(y'fs) 

Calculadas essas probabilidades para cada um dos três estados observados, a nossa 

previsão será o estado de maior probabilidade, isto é, denominando a previsão de y* , 

y* = argmaxP(YTS+l = oly'fs). 	 (5.56) 
o 

~~"~" 
'\;.,- Em todas as simulações o investidor começa com uma quantia M = 10000 unidades 

monetárias e o tamanho das subseqüências dos HMMs utilizado foi Ts = 2. Pode-se ob

servar que durante aproximadamente os primeiros 11 anos, a estratégia de usar o resultado 

do dia anterior é melhor que qualquer outra, mas após esse período, os HMMs começam 

a aprender melhor e ultrapassam essa estratégia. Como previsto, BC se adapta antes de 

PM. A estratégia aleatória é, como esperado, a pior de todas. 

,~ . ' 
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Figura 5.11: Previsão do Ibovespa: a) Gráfico comparativo da performance de 4 dife

rentes estratégias: apos~ando aleatoriamente (Aleat.), apostando de acordo com o resul

tado do dia anterior (Dia Ant.), e usando os HMMs treinados pelos algoritmos PM e BC 

com subseqüências de tamanho 2. b) Gráfico mostrando a evolução no tempo do índice 
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Simulações para tamanhos diferentes de subseqüências nos algoritmos BC e PM indi

cam pouca variação nas conclusões: BC continua tendo um desempenho melhor que PM. 

Observa-se que o gráfico de PM é praticamente o mesmo independentemente do tama

nho da subseqüência, enquanto BC apresenta variações um pouco maiores, porém pouco 

importantes na prática. 

5.6 Aprendizado e Quebra de Simetria 

As simulações que apresentamos durante a análise dos algoritmos de aprendizado mos

traram valores médios da distância dKL entre o HMM aluno e o HMM professor durante 

o processo de aprendizado para um número Nr de professores gerados aleatoriamente e, 

em alguns casos, também para um número Nu de alunos gerados aleatoriamente. Tais 

médias têm como objetivo a obtenção de curvas de aprendizado suaves, isto é, que não 

apresentem quedas abruptas na generalização. 

Embora tenhamos estudado médias com a finalidade dessas quedas não aparecerem 

em nossos gráficos, a existência delas está associada a um fenômeno fundamental no 

aprendizado, a quebra de simetria nos parâmetros do aluno, e que é um objeto importante 

de estudo no aprendizado on-line [41]. 

As partes das curvas de aprendizado que são praticamente planas antes ou depois de 

uma queda são chamadas de platôs e correspondem a uma situação onde é difícil quebrar 

a simetria entre os parâmetros do aluno durante o aprendizado. 

A seguir, para visualizarmos tais quebras de simetria, mostraremos simulações dos 

algoritmos estudados nesta tese com um aluno inicial simétrico aprendendo de apenas 

um único professor. Mostramos, então, sua curva de aprendizado e os valores de seus 

parâmetros à medida que o aprendizado acontece. Os gráficos mostram claramente que 

os pontos onde acontece um salto na generalização do aluno são exatamente os momentos 

onde ocorre uma quebra de simetria em seus parâmetros: eles deixam de ter o mesmo 

valor para adquirirem valores diferentes entre si. 

Em todos os casos, o HMM professor possui n = 2 e m = 3 com parâmetros dados 

por 

~=(~), A=(O 1) B=(l OO) 
 (5.57)
10' O O 1 ' 

e o tamanho das seqüências é T = 2, de tal forma que o professor gera apenas a seqüência 
y {1,3}. ' 

O gráfico 5.12 mostra o resultado para o aprendizado de 3000 seqüências através do 

algoritmo BC com parâmetros ..\ = 0.01 e f!BC = 1.0. O gráfico mostra duas grandes 

'. 
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Figura 5.12: Quebra de Simetria: Gráfico mostrando a distância entre aluno e profes

sor e os valores das entradas dos parâmetros do HMM aluno em função do número de 

seqüências aprendidas para o algoritmo BC. 

quedas em dKL : urna logo no início do aprendizado e urna em torno de 1000 seqüências. 

Os graficos de 'Ir e A só apresentam quebra de simetria nos parâmetros na segunda queda, 

já o gráfico de B, onde é mostrada apenas urna das linhas dessa matriz, pois a outra só 

difere por urna permutação, nota-se claramente que cada queda em dKL representa uma 

quebra de simetria em suas entradas e que as regiões de platô representam intervalos de 

tempo em que o aluno hão consegue aumentar a separação entre os parâmetros restantes 

que, embora já sejam diferentes, continuam muito próximos até a próxima quebra de 

simetria. No gráfico 5.13, que mostra a mesma situação de aprendizado para o algoritmo 

( , 
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Figura 5.13: Quebra de Simetria: Gráfico mostrando a distância entre aluno e profes

sor e os valores das entradas dos parâmetros do HMM aluno em função do número de 

seqüências aprendidas para o algoritmo PM. 

PM, a segunda queda é muito mais acentuada e nota-se que a quebra de simetria não 

ocorre apenas em B, mas também em A. Para fins de comparação, o gráfico 5.14 mostra 

\~, 	 a mesma situação para o algoritmo BWO com uma taxa de aprendizado fJBW = 0.01. 

Nesse algoritmo, diferentemente dos outros dois, só ocorre quebra de simetria no começo 

do aprendizado e apena~ na matriz B, sendo que as matrizes 'Ir e A continuam com o 

mesmo valor ao longo de todo o aprendizado. 

Podemos notar, comparando os três algoritmos acima, que quanto mais simetrias são 

quebradas, melhor é a generalização do algoritmo, 
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Figura 5.14: Quebra de Simetria: Gráfico mostrando a distância entre aluno e profes

sor e os valores das entradas dos parâmetros do HMM aluno em função do número de 

seqüências aprendidas para o algoritmo BWO. 

Através desse processo de quebra de simetria, podemos também explicar o porquê da 

curva de aprendizado da média nos alunos de BW ficar acima do aluno inicial simétrico 

e a de BWO ficar abaixo. Em BW, a simetria das entradas das matrizes é quebrada nas 

iterações do algoritmo para cada exemplo, o que faz com que o aluno simétrico não seja 

necessariamente pior qQe os outros não simétricos. Já em BWO, a simetria demora mais 

a ser quebrada, o que faz com que o aluno simétrico fique em desvantagem. Isso significa 

que, quanto mais o algoritmo demora para quebrar a simetria, pior é o resultado do aluno 

inicial simétrico em comparação com os outros e quanto antes o algoritmo quebrar a 
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simetria, menos relevante é a simetria do aluno inicial. 

".~ 

~:~ 
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Capítulo 6 

Conclusões e Perspectivas < 

6.1 Conclusões 

Apresentamos, neste trabalho, um estudo comparativo da performance de cinco diferentes 

algoritmos de aprendizado para HMMs, dois deles já existentes na literatura (BW e BC) e 

três deles sugeridos por nós (BWO, BKL e PM). Esses estudos foram feitos utilizando-se 

duas diferentes medidas de distâncias entre o HMM professor e o HMM aluno durante o 

aprendizado, a saber, dKL e dE' 

6.1.1 Distâncias entre HMMs 

Com relação às distâncias utilizadas, podemos dizer que dKL é a mais apropriada para as 

análises devido à sua base teórica mais firme. Podemos dizer que a distância dE é uma 

boa aproximação para ser usada quando queremos comparar a performance de algoritmos 

diferentes, principalmente em casos onde dKL.é muito custosa computacionalmente ou 

quando não fornece a informação desejada devido ao fato das distribuições comparadas 

não serem absolutamente contínuas uma em relação á outra. No entanto, as simulações 

mostraram que precisamos ter cautela com a interpretação dos resultados de dE pois, no 

caso do algoritmo PM, por exemplo, o resultado assintótico dado por dE é completamente 

diferente daquele dado por dKL . A nossa sugestão é que dE, com os cuidados descritos 

acima, sej a usada quando dK L é inviável de ser calculada, mas que esta última sempre 

tenha preferência para a,nálises mais precisas como comportamentos assintóticos do erro 

de generalização. 

No entanto, ambas as distâncias citadas só são úteis quando temos acesso ao profes

sor. Durante o nosso trabalho observamos que talvez seja possível utilizar as variações nas 

111 
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matrizes de emissão do aluno como uma aproximação para essas medidas, mas poucos 

testes foram feitos e precisamos trabalhar mais nesse ponto para podermos fazer afirma

ções mais concretas. 

6.1.2 Algoritmos 

t~., 	 Quanto aos algoritmos analisados, concluímos que, apesar de mais custoso computacio

nalmente que os algoritmos não bayesianos, o algoritmo bayesiano aproximado PM leva 

a uma melhor generalização em uma situação estática e possui uma performance pra

ticamente igual, com um tempo de computação muito inferior, ao algoritmo bayesiano 

BKL. 

Em situações onde existe uma mudança na regra a ser aprendida durante a fase de 

aprendizado, o algoritmo bayesiano PM tem uma performance inferior ao algoritmo BC. 

O primeiro demora a se adaptar à nova regra, o que o segundo faz com uma grande rapidez 

para mudanças bruscas e, embora não consiga seguir o professor no caso de mudanças 

contínuas, se afasta dele mais lentamente que PM. 

Comparando os gráficos obtidos nesta tese com resultados de estudos análogos feitos 

para percéptrons com camadas escondidas [83, 104, 110], tanto em situações estáticas 

quanto em situações onde o professor varia, notamos uma semelhança qualitativa entre 

as curvas de aprendizado nos dois modelos. Levando em conta a grande diferença entre 

percéptrons e HMMs, esses resultados parecem sugerir que o comportamento qualitativo 

das curvas de aprendizado apresenta um caráter geral que parece independer do particu

lar modelo utilizado estando relacionado mais diretamente com a situação e o algoritmo 

utilizado para o aprendizado. No entanto, esta afirmação precisa de muito mais testes e 

frisamos que é apenas uma especulação baseada nas nossas simulações aqui apresentadas. 

,\'.:, 

6.2 Perspectivas 

Durante o trabalho tivemos idéias para vários estudos e desenvolvimentos futuros com os 

quais, por motivos diversos, não tivemos tempo de prosseguir. A seguir, apresentamos 

uma lista deles com alguns comentários. 

( 
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6.2.1 Estudos Teóricos 

Generalizações 

• Levando-se em conta que HMMs são casos particulares, existe a possibilidade dos 


algoritmos desenvolvidos nesta tese poderem ser generalizados de tal forma que 


possam ser aplicados a Modelos Gráficos gerais. 


Análise dos Algoritmos 

't, 	 ' • 	 Uma possibilidade que nos ocorreu inicialmente, mas que postergamos com o in
" 

tuito de fazer um estudo computacional mais detalhado dos algoritmos, foi a de 

utilizar técnicas de réplicas. Isso é uma possibilidade interessante para um trabalho 

futuro. 

• 	Um outro estudo interessante é sobre a possibilidade de encontrarmos um fator de 


escala, a exemplo do a em redes neurais, nas curvas de aprendizado. Como em 


redes neurais temos que p aN, onde p é o número de exemplos e N a dimensão 


dos vetores de entrada, esse fator nos HMMs deve estar relacionado ao número de 


seqüências, ao tamanho delas e ao número de estados escondidos e observados. Não 


fizemos testes a esse respeito ainda, mas pretendemos estudar essa possibilidade no 


futuro. 


• Gostaríamos de entender melhor o que acontece com a média nos alunos para o 


algoritmo BW para podermos compreender o porquê de um aluno inicial simétrico 


ser sempre a melhor escolha. 


• Os algoritmos estudados envolvem uma série de parâmetros, por exemplo, em BWO 


temos rJBW, em BC temos À e rJBC e em PM temos a escolha de qual covariância 


usar na distribuição projetada. Gostaríamos de estudar mais a fundo a influência 


desses parâmetros em cada algoritmo não só do ponto de vista numérico como 


também, se possível, analiticamente. 


• 	Pretendemos estudar com mais detalhes como os algoritmos se comportam quando 


variamos n, m e o tamanho das seqüências aprendidas. As simulações parecem 


mostrar que os aspectos qualitativos não mudam, mas acreditamos que um estudo 


mais rigoroso se Íaz necessário. 


• 	A relação entre aprendizado e quebra de simetria parece ter implicações profun


das e acreditamos que resultados gerais. aplicáveis a qualquer espécie de máquina, 
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possam ser obtidos com um estudo mais aprofundado. Esse é um tema ao qual 

pretendemos estender nossas pesquisas futuramente. 

6.2.2 Aplicações 

Bioinformática 

Apesar de termos estudado a possibilidade, não tivemos tempo suficiente para aplicar os 

algoritmos aqui estudados em problemas de análise de DNA e proteínas. Como essas 
(~~ aplicações têm um interesse tecnológico muito grande, pretendemos começar os testes 

com elas assim que possível. 

Computação 

HMMs podem ser utilizados para geração de programas usando uma representação para 

estes análoga à utilizada em [72] se observarmos que a seqüência de instruções que forma 

um programa em LISP pode ser interpretada como uma seqüência de estados. 

Econometria 

Observamos que a aplicação de HMMs à previsão de um índice econômico leva a resul

tados interessantes. Uma direção futura seria aplicar modelos mais complexos de HMMs 

treinados com os algoritmos apresentados para tentar prever situações um pouco mais 

complexas e realistas. 

Existe, também, um controverso "método" para previsão em economia chamado de 

"Elliot Waves" [71], que é baseado na observação de que certos padrões se repetem nos 

gráficos dos Índices. Pode-se pensar em utilizar HMMs para verificar se esses padrões 

realmente existem e utilizá-los de forma mais eficiente. 

Linguística 

A medida de quão fonética é uma língua talvez possa ser obtida utilizando-se a topologia 

do HMM aluno após o aprendizado. 
t~~ 

t· 




Apêndice A 

o Método de Descida pelo Gradiente 

o método de descida pelo gradiente, também chamado de método do máximo declive 

ou pelos nomes em inglês steepest descent method e gradient descent [79], é um método 

numérico geral para a obtenção de um mínimo local de uma função f(x) (e, portanto, do 

máximo de - f (x)). Sua aplicação na área de aprendizado em máquinas se faz como um 

algoritmo para implementação de técnicas que visam a extremização de alguma função 

de custo, como mínimos quadrados ou máxima verossimilhança. 

Considere uma função f : ]Rn f-t:IR. O gradiente dessa função, dado por 

\7f(x) = (Ôf(x) ôf(x) ôf(x)) (A.l)ÔXl ' ÔX2 , ... , ôX ' n 

indica a direção na qual a função cresce mais rápido. 

A descida pelo gradiente é um método iterativo que visa ir caminhando, a cada passo 

de iteração na direção contrária ao gradiente calculado no ponto em questão até que um 

mínimo local seja atingido, ou seja, a cada passo temos 

xp+l xP- f} \7 f(xP), (A.2) 

onde f} > Oé geralmente chamada de taxa de aprendizado na maioria das aplicações em 

aprendizado de máquinas. 

Manter f} constante ao longo da minimização geralmente não é uma estratégia muito 

eficiente e existem métodos denominados de métodos de gradiente conjugado [11, 79] 

que resultam em algoritmos mais eficientes computacionalmente. No entanto, tais méto

dos não serão por nós urilizados e uma descrição detalhada está fora do objetivo principal 

deste trabalho. 

115 




ApêndiceB 

~~ Distribuições de Dirichlet 

B.1 Definições 

A Distribuição de Dirichlet para um vetor n-dimensional x (Xl, X2, •.. , X n ) que obedeça 

aos vínculos 
n 

O~ Xi ~ 1, L Xi 1, 	 (B.l) 
i=l 

é dada por 

V(xlu) Z(lu) fI ~~i-l, Ui > O, 	 (B.2) 
z=l 

onde a normalização é dada por 

Z(u) = n~=l r(Ui) (B.3)
r(uo) , 

com 
n 

Uo = 	LUi. (B.4) 
i=l 

l~ 

B.2 Normalização 

A seguir, mostraremos como é obtida a normalização da Distribuição de Dirichlet. Pro

cedemos integrando a distribuição não normalizada com a medida correta, isto é, obser

116 

e 
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vando os vínculos aos quais o vetor x deve obedecer 

Z(u) f dxo (~x, 1) IfO(x,)xy,-l = (B.5) 

J~: eik UJdX/J(xi)e-ikXixri-l 
~ 

Jdk ikI1
2?re . I(Ui), 

~ 

onde () é a função degrau de Heaviside (:' 

Cx;:::: O, 
(B.6)O(x) = 

x < O, 

e 
00 

I(u, k) = Jdx(}(x)e-ikXxu-1 =1 dxe-ikxxu-l. (B.7) 

Fazendo a mudança de variáveis y ikx, a integral se toma 


l ikoo 


I(u, k) = 1 (B.8)
(ik)u o dye-yyu-l. 

Precisamos analisar separadamente os casos k > O e k < O. Para k > O, utilizaremos 

o contorno de integração no plano complexo indicado na figura B.I formado pelas três 

partes C1 , C2 e C3 • A função a ser integrada é 

f(z) = e-~zu-l, (B.9) 

que não possui pólos no interior do contorno completo, que chamaremos de C = C1 + 
C2 + C3 , e, portanto, tem como resultado o valor zero 

ffW~=ffW~ f f(z)dz + f f(z)dz = O. (B.1O)
k l~ lC2 lCa 

Fazendo-se R -+ 00, a integral em C3 tende a zero. A integral em C2 é feita em:IR e 

nada mais é que a representação integral da função gama com um sinal negativo devido à 

orientação do contorno. Assim, temos que 

1_ t koo __ _y u-l _ r(u) (B.1I)I(u, k) - (ik)U lo dye y - (ik)u l 

para k > O. O caso k -;:: O pode ser analisado analogamente simplesmente utilizando o 

contorno mostrado na figura B.2, com o mesmo resultado. Substituindo em Z(u), obte

mos 
II~=l r(Ui) A(uo), (B.I2)Z(u) 2?riUQ 

(. 
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Im 

C3 

kR -------

C1 

(1 

kR ReC2 

Figura B.I: Normalização da Distribuição de Dirichlet: Caminho de integração no 

plano complexo utilizado para o caso k > O. 

onde 

J 
00 . 

e~k 

A(x) = dk kx ' (B.I3) 

-00 

Usando o fato de que 
\-: 1 d 1 

(B.I4)
kX x 1 dfí; kX - 1 ' 

podemos escrever 

00 . 00 

ik :':- .A(x) ~ Jdke ik d 1 x ~ 1 Jdke 1 (B.I5) ;'

x-I dk kx-l 
-00 -00 

onde, na última passagem, fizemos uma integração por partes. Portanto, podemos obser

var que A(x) satisfaz à relação de recorrência 

i
A(x) = ~A(x - 1), (B.I6) 

e, portanto, temos que «
'<c., 

(B.I7)A(x) 

o valor da constante'c pode ser obtido observando-se que A(I) = ic. A integral em 

A(I) é imediata e tem como resultado o valor 27ri. Assim, chegamos ao resultado final 

27rix 
A(x) (B.I8)

r(x) . 

cix 

t· 
<.•:. 
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Im 

C3 -kR 

C2 

Re 

C1 

kR--

Figura B.2: Normalização da Distribuição de Dirichlet: Caminho de integração no 

plano complexo utilizado para o caso k < O. 

Substi tuindo em Z (U ), reproduzimos o resultado conhecido, 

Z(u) = rr=l r(Ui). (B.19)
r(uo) 

B.3 Momentos 

Os momentos da Distribuição de Dirichlet são facilmente calculados. Consideremos o 

caso geral 

a1In ai) J dx ('"' ) nO( ) Ui- + i (B.20)
\ í Xi Z(U) U 

À L;'Xi -1 i Xi Xi , 

que, dada a integral calculada na seção anterior, nada mais é que 

Inx~i) = TIir(Ui ai) r(uo) (B.21) 
\ i ~ r(uo ao) TIi r(Ui) , 

onde ao Eí ai' 
Por meio dessa fórmula, podemos obter as médias 

r(Ui + 1) r(uo) = (X;) (B.22)[gr(Uj) r(uo + 1) TI r(Uj)
j1 


r(Ui + 1) r(uo) 
r(Ui) r(uo 1)' 
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resultando em 
Ui

(Xi) , 	 (B.23)
Uo 

que, obviamente, satisfazem à relação 

L (Xi) 1, 	 (B.24) 

como esperaríamos 

As variâncias são dadas por 

K::. 	 Var (Xi) = (x~) (Xi)2. (B.25) 

Calculando 


r(Ui + 2) r(uo)
(Xf) 	 - (B.26)
r(Ui) r(uo 1) 

Ui(Ui + 1) 
uo(uo 1)' 

temos, então 

Uí(Ui + 1) u;
Var (Xi) - -2= 	 (B.27)

uo(uo + 1) Uo 
2 2 2UiUo +	UiUO - UiUO - Ui 

U~(Uo + 1) 
resultando em 

Ui(UO - Ui)1> 	 Var (q:i) = 2( , . (B.28)
Uo Uo 

Um outro momento muito útil de ser calculado é dado pela fórmula geral 

(B.29)li = ( ( IJ Xj') In Xi) , 
que pode ser calculado recorrendo-se a uma aplicação extremamente elementar do truque 

de réplicas (ou simplesmente uma continuação analítica) 

(B.30)li = [:n ((g xji) xri+n ) Lo 
:ç, 	 â [TI#i r(Uj + aj)r(Ui + ai +n) r(uo) l}

{ ân r(uo + ao + n) TIj r(Uj) n=O 

r(uo) rr r(Új + aj) [r'(Ui ai + n) _ r(Ui ai + n)r'(uo ao + n)]
TIj r(Uj) r(Ui ai + n) f2(uo ao + n) n=O 

r(uo) TIj r(Uj aj) [r'(Ui + ai) r'(uo + ao)] 
TIj r(Uj) r(uo ao) r(Ui ai) r(uo + ao) , 

.I.i 
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Apêndice C 

o Sistema Digama ·c· 

o sistema de equações que chamamos de sistema digama aparece na obtenção do algo

ritmo bayesiano on-line para HMMs que derivamos na seção 5.1, equação (5.12) e é dado, 

de forma geral, por 

7j;(Ui) 7j; (t Ui) = J-Li, i 1, ... , n, (C.1) 
J=l 

onde Ui > O são as incógnitas e J-Li são constantes dadas. 

A solução desse sistema pode ser obtida transformando-o em um problema de en

contrar um ponto fixo da forma que explicaremos a seguir. Primeiramente, definimos 

Uo = Li Ui e isolamos Ui em cada uma das equações para obtermos ,t 

Ui = 7j;-1 (J-Li 7j;(uo)). (C. 2) 

Somamos, então, sobre i 

Uo = L 7j;-l(J-Li + 7j;(uo)), (C.3) 

que é equivalente ao problema de achar o ponto fixo da função 9 dada por 

g(x) = L 7j;-l(J-Li 7j;(x)). (C.4) 

Para achar as soluções desse problema, utilizamos a estratégia de iterar o mapa 

Xt+1 = L 7j;-l(J-Li 7j;(Xt)), (C.5) 

o que converge rapidamente para o ponto fixo. 
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ApêndiceD 

-(\ Projeção de uma Distribuição em uma 

Fannlia Paramétrica 

Neste apêndice apresentaremos o resultado geral para a projeção de uma distribuição 

qualquer em uma distribuição paramétrica que minimize a distância de Kullback-Leibler 

entre as duas. Para o resultado que apresentaremos, a distribuição paramétrica pertencerá 

a uma família que possa ser obtida através do Princípio da Máxima Entropia. 

C:, 
D.I Obtenção da Fannlia Paramétrica via Máxima En

tropia 

Simbolizando um membro geral da fannlia paramétrica que queremos obter por P(x), 
o nosso objetivo é deduzir a forma funcional das distribuições dessa fannlia através do 

Princípio da Máxima Entropia. Assumiremos que a fannlia é definida através de um 

conjunto de n vínculos dados por 

Ui(X))p = / dx fi(x)P(x) = /li. (D.I) 

(:' 

o Princípio da Máxima Entropia diz que a forma funcional procurada é a solução da 

extremização da lagrangeana 

c / dxPlogP À (/ dx P 1) +I; Ài (/ dx fi P  /li) . 
2 

(D.2) 

Essa extremização tem como resultado 

P(x) = exp [-(H 1) ~'\"i(X)]. (D.3) 
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A distribuição ainda pode ser escrita como 

1P(x) = _e-L,;>.;/;(x)
Z ' (DA) 

com 

Z = eH1 , (D.S) 

que pode ser obtido usando-se a condição de normalização resultando em 

Z = f dx e- L,; >.;/;(x). (D.6) (-. 

D.2 Projeção de uma Distribuição na Fanulia Paramé

trica 

Considere a distribuição de probabilidades arbitrária Q(x). Queremos aproximá-la por 

uma distribuição P(x) pertencente à faml1ia paramétrica obtida na seção anterior minimi

zando a divergência de Kullback-Leibler entre as duas 

DKL(QI/P) = f Q(x)
dx Q(x) log P(x)' (D.7) 

A distribuição P(x) é caracterizada pelas constantes Ài e para as encontrarmos de tal 

forma que DK L seja minimizada, temos que extremizá-Ia com respeito a essas constantes 

;' 

Ô 

ÔÀ. 
DKL 

J 
Ô~j f dxQlogP 

-fdxQ~IOgp
ÔÀ·J 

- (a~j log P ) Q = o. 

(D.8) 

o logaritmo da distribuição paramétrica é obtido através de sua forma funcional dada 

pela equação (DA) e nos dá 

logP = -logZ  2: Àdi, (D.9) 

cuja derivada é 
Ô 1 ôZ

logP (D.1O)
ÔÀ· = ZÔÀ- -fj·

J J 
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.'

'~ 

. 

'. 

A derivada de Z tem como resultado 

1 oZ 
(D.11)- Z oÀ. = Uj) p' 

J 

e, substituindo-o na equação (D.1O), obtemos para a derivada logarítmica de P 

o 
oÀ. logP = Uj) p - fj, (D.12) 

J 

onde, como na seção anterior, o índice P na média indica que ela é tomada com relação à 

distribuição P(x). 

Usando esse resultado na equação (D.8), obtemos como solução do problema da pro

jeção as condições 

Uj) p = Uj) Q , (D.13) 

com o índice Q indicando que a média correspondente deve ser tomada com relação à 

distribuição Q(x). As constantes Ài são obtidas através da solução dessas equações que 

podem ser diretas, como no caso da projeção em uma gaussiana como no trabalho de 

Opper [74], ou requererem uma solução numérica como no caso de nossa projeção em 

distribuições de Dirichlet que resultam no sistema digama (ver apêndice C). 

( 
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Apêndice E 


Notação 


E.1 Abreviações 

A seguir, estão tabeladas as siglas utilizadas neste trabalho. 

BC Algoritmo de Baldi-Chauvin 

BKL Algoritmo Bayesiano On-line 

BW Algoritmo off-line de Baum-Welch 

BWO Algoritmo Baum-Welch On-line . 

GP Gaussian Process - Processo Gaussiano 

HMM Hidden Markov Model - Cadeias de Markov com Variáveis de Estado Escondidas 

MAP Maximum a Posteriori - Posterior Máxima 

ML Maximum Likelihood - Máxima Verossimilhança 

PM Algoritmo Posterior Média 

RNA Rede Neural Artificial 

E.2 Símbolos ~ 

A seguir, listamos os símbolos mais comuns que aparecem ao longo desta tese. 
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d Nos gráficos, simboliza a distância entre o HMM professor e o HMM aluno 

dE Distância Euclideana entre HMMs 

dKL Distância de Kullback-Leibler entre HMMs 

m Número de estados observados de um HMM 

n Número de estados escondidos de um HMM 

q Estados escondidos de um HMM ou estados de uma cadeia de Markov 

y Estados observados de um HMM 

fJBC Taxa de aprendizado para o algoritmo BC 

fJBW Taxa de aprendizado para o algoritmo BWO 

À Temperatura efetiva no algoritmo BC 

7r Vetor de probabilidades iniciais em um HMM ou em uma cadeia de Markov 

e Conjunto de parâmetros de uma distribuição de probabilidades 

A Matriz de transição de um HMM ou de uma cadeia de Markov 

B Matriz de emissão de um HMM 

D p Conjunto dos P dados observados em um determinado experimento 

DKL Distância de Kulback-Leibler entre duas distribuições de probabilidades. 

M Número de variáveis escondidas em um modelo 

N Número de variáveis observadas em um modelo 

Na Número de alunos em uma simulação 

Nr Número de professores em uma simulação 
~',. ; O Conjunto dos estados observados de um HMM 

P Número de dados para um determinado aprendizado 

S Conjunto dos estados escondidos de um HMM ou de uma cadeia de Markov 

T Tamanho da seaüência observada 

Pais do vértice V 

N Conjunto dos números naturais 

]i Conjunto dos números reais 

P Operador probabilidade, isto é, P (a) indica a probabilidade de ocorrência de a 
Q Conjunto das variáveis escondidas de um modelo, mistura de Dirichlets 

x Conjunto de todas as variáveis de um modelo 

", 
y Conjunto das variáveis observadas de um modelo 
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