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"O esforço é grande e o homem é pequeno. 

A alma é divina e a obra é imperfeita. 

E a cruz ao alto diz que o que me há na alma 

E faz a febre em mim de navegar 

Só encontrará de Deus na eterna calma 

O porto sempre por achar" 

- Fernando Pessoa - 
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RESUMO 

Métodos para extração de características têm como objetivo selecionar, a partir de um 
conjunto de dados, características que representem informações relevantes ou que sejam 
básicas para diferenciar uma classe de objetos de outras. 

Neste trabalho, são apresentadas duas metodologias que podem ser usadas para 
extração de características. A primeira utiliza métodos estatísticos clássicos como Análise de 
Componentes Principais (PCA), Análise Discriminante Linear (LDA) e Análise de Cluster. 

A segunda consiste na utilização de arquiteturas de Redes Neurais Artificiais (RNA) que 
implementam os mesmos métodos estatísticos. 

O desempenho dos modelos de RNA apresentados são avaliados, considerando-se a 
utilização destes na extração de características de um pequeno conjunto de dados e, para 
investigar a aplicabilidade desses modelos na área de processamento de imagens, uma das 
redes que implementa PCA é utilizada na tarefa de compressão de algumas imagens médicas. 

Os resultados obtidos pela rede PCA são comparados com outros provenientes da 
aplicação da análise PCA clássica e do padrão JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
para o mesmo conjunto de imagens. 



ABSTRACT 

Methods for feature extraction are used to select from an initial data set, some features 
that represent the most important information of this set or that are essential to differentiate 
one class of objects from other. 

In this work, two methodologies that can be used for feature extraction are presented. 
The first uses classical statistical methods such as Principal Component Analysis (PCA), 
Linear Discriminant Analysis (LDA) and Cluster Analysis. The other approach is based on 
Artificial Neural Networks architectures that implement the same statistical methods. 

The performance of the presented neural network models is appraised considering the 
use of these in the feature extraction of a small data set. Also, to investigate the usability of 
these models in applications of image processing, one of the neural networks that 
implements PCA is used for compressing some medical images. 

The results obtained by the PCA network are compared with others obtained by 
applying classical PCA and JPEG compression standard to the same group of images. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Uma das questões importantes em análise de dados e reconhecimento de padrões é o 
pré-processamento de um conjunto de dados de forma que este se torne mais adequado para 
o processamento computacional. Para isso, deve-se especificar um método através do qual os 
dados sejam descritos de maneira que as suas características mais importantes sejam 
ressaltadas. 

São inúmeras as áreas que necessitam de dados pré-processados para a realização de 
uma determinada aplicação. Entre estas podemos citar: Aprendizado de Máquina [CIOS-92], 
Processamento de Imagens [GONZ-93], [RUSS-95] Reconhecimento de Voz [SHIG-93] e 
Estatística [JONH-82]. Extração de características tem como objetivo selecionar, a partir de 
um conjunto de dados, características que representem informações relevantes ou que sejam 
básicas para diferenciar uma classe de objetos de outras. 

Algumas das vantagens da utilização de métodos para extração de características é 
que estes podem melhorar a habilidade de generalização dos classificadores e reduzir o 
volume dos dados a serem tratados em análises e classificação de informações. 

Duas metodologias podem ser utilizadas para extração de características. A primeira 
consiste na utilização de métodos estatísticos clássicos, dentre os quais podemos destacar 
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alguns métodos de análise multivariada tais como Análise de Componentes Principais 
(PCA), Análise Discriminante Linear (LDA) e Análise de Cluster. 

A segunda metodologia consiste na utilização de arquiteturas de Redes Neurais 
Artificiais (RNA) e algoritmos de treinamento que implementam métodos estatísticos que se 
enquadram na primeira metodologia para extração de características. 

Várias abordagens de Redes Neurais e algoritmos de treinamento para extração de 
características têm sido propostas na literatura, tais como, [ABBAS-92], [BALD-89], 
[FOLD-89], [HORN-92], [KOHO-82], [KUNG-90], [MA0-93], [OJA-89], [RUBN-90], 
[RUBN-89], com a finalidade de estabelecer ligações entre métodos estatísticos clássicos e 
Redes Neurais Artificias. 

Algumas aplicações de Redes Neurais para extração de características podem ser 
citadas: identificação de faces [AUGU-92], [ABDI-95], compressão de texto [SCHM-96] e 
compressão de imagens [HAYK-94]. 

• Motivação e Objetivos 

A utilização de métodos para extração de características objetiva basicamente o pré-
processamento de dados para que estes se tornem mais adequados para uma aplicação 
específica. Por exemplo, suponha que os dados sejam fornecidos na forma de uma cadeia de 
caracteres e as entradas para os módulos do sistema precisam ser do tipo binário, ou ainda, 
que o exemplo dado seja uma imagem médica. Neste último caso, se a dimensão dessa 
imagem for pequena, pode ser que apenas a eliminação dos pixels próximos à cor branca e o 
escurecimento dos pixels cinza seja suficiente para se detectar as características mais 
importantes dessa imagem. Entretanto, se este não for o caso, e houver necessidade de se 
reduzir as dimensões das entradas para os módulos, então outras técnicas deverão ser 
utilizadas. Ainda, se o objetivo do sistema for classificar imagens, devemos utilizar um pré-
processamento que selecione, a partir das imagens fornecidas, características que 
possibilitem diferenciar uma classe das outras. 
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Dentre as duas metodologias existentes para extração de características, a que utiliza
RNA possui algumas vantagens sobre os métodos clássicos. Primeiramente, os algoritmos de

aptendizagem utilizados para o treinamento de redes neurais são adaptativos por natureza,
sendoo portanto, adequados a ambientes onde a distribuição de padrões muda de acordo com
o tempo. Além disso, RNA podem resolver problemas inerentes aos algoritmos cliâssicos,

oferecendo habilidade de generalização para novos dados, propriedade ausente nos

algoritmos tradicionais.

O objetivo deste trabalho é utilizar abordagens de Redes Neurais Artificiais para
extração de características de um conjunto de dados, investigando a sua apticabilidade na
área de processamento de imagens médicas.

Dessa forma, são apresentados, neste trabalho, modelos de redes neurais que

implementam os métodos estatísticos clássicos PCA, LDA e Análise de Cluster. Tais
modelos são avaliados através da utilização destes na extração de características de um
determinado conjunto de dados e posterior comparação dos resultados por eles obtidos com
aqueles provenientes da aplicação da metodologia clássica.

Uma vez que o desempenho e a aplicabilidade dos modelos são avaliados,
considerando-se o conjunto de dados escolhido, uma das redes que implementa PCA é

utilizada na tarefa de compressão de algumas imagens médicas, as quais foram obtidas a
partir do tomógrafo por Ressonâ¡rcia Magnética desenvolvido pelo Instituto de Física de São

Carlos (IFSC-USP).

Para avaliar a qualidade dos resultados obtidos pela abordagem de redes neurais na
compressão das imagens consideradas, estes serão comparados com os resultados
provenientes da aplicação da análise PCA clássica e do padrão de compressão JPEG (Joint
Photographic Experts Group) [LUCC-94] para as mesmas imagens.

Este trabalho contribuirá para o desenvolvimento de um sistema para recuperação,
manipulação, análise e visualização de imagens médicas atualmente sendo desenvolvido pelo
grupo de Computação Gráfica e Processamento de Imagens do Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos (ICMSC-USP). Tal sistema poderá ser classificado entre os

sistemas denominados de Picture Archiving and Communications Systems (PACS) TFINL-
90]. Os sistemas PACS são sistemas inovadores para suporte a diagnósticos médicos e têm
como objetivo auxiliar o gerenciamento e recuperação de imagens referentes a pacientes e
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quadros clínicos. Esse tipo de sistema requer ferramentas necess¿irias para rcalizar
processamento de imagens, além de um gerenciador de banco de dados que o suporte.

O presente trabalho pretende, portanto, acrescentar ao sistema PACS, em
desenvolvimento no ICMSC, um módulo que utilizaráRNA para extração de caràcterísticas
em imagens médicas.

Além disso, este trabalho também faz parte de um outro projeto que está sendo

desenvolvido no Labic - Laboratório de Inteligência Computacional do ICMSC, cujo título é:

"Ambiente Híbrido de Aprendizado de Móquina". Tal projeto consiste na integração de duas

diferentes abordagens de aprendizado de máquina (simbolista e conexionista) que

necessitarão de dados previamente pré-processados.

O presente trabalho está organizado como segue:

No capítulo 2, algumas técnicas clássicas de análise multivariada são apresentadas,

discutidas e utilizadas para extração de características de um determinado conjunto de dados.

A seguir, no capítulo 3, alguns modelos de redes neurais que implementam os métodos

clássicos descritos no capítulo 2 são apresentados e analisados, considerando-se a aplicação

destes para o mesmo conjunto de dados utilizado na abordagem clássica. Uma das redes

neurais apresentadas no capítulo 3, a rede PCA Adaptativ a, é utilizada para tarefa de

compressão de algumas imagens médicas, o que pode ser visto no capítulo 4. Os resultados

por esta obtidos são comparados com outros provenientes da aplicação da análise PCA
clássica e do padrão de compressão JPEG para o mesmo conjunto de imagens. No capítulo 5,

são rcalizadas algumas discussões sobre os resultados apresentados no capífulo 4.

Finalmente, no capítulo 6, conclusões e algumas direções de continuidade deste trabalho são

apresentadas.



Capítulo 2

Principais Métodos de Análise Multivariada

Pode-se definir Análise Multivariada como o ramo da estatística responsável por

examinar como variáveis dependentes relacionam-se dentro de um determinado conjunto de

dados. Para isso, deve ser considerado um conjunto de n observações, cada qual contendo

valores para pvariáveis [JOHN-S2].

Apesar de existirem muitos métodos de análise multivariada, todos eles, basicamente,

têm como objetivo a redução e simplificação da complexidade do problema em questão. Na
prártica, esses métodos podem reduzir o número de variáveis a serem computadas ou eliminar
variáveis dificeis de serem observadas ou medidas, garantindo, ainda assim, que informações

relevantes não sejam perdidas. Do ponto de vista teórico, esses métodos podem reduzir a

dimensão dos dados, ainda que seja necessária a perda de algumas informações.

Dentre os objetivos da análise multivariada, podemos citar alguns mais importantes:

l. Redução de dados. Com a finalidade de tornar a interpretação dos dados mais flícil,
estes são reduzidos para a forma mais simples possível, sem sacrificar informações

relevantes. Isso pode ser feito, por exemplo, transformando um conjunto de variáveis

interdependentes em variáveis independentes, ou reduzindo a dimensão do conjunto de dados

em questão.
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2. Agrupamento dos dados. Grupos de variáveis ou objetos "simila¡es" sâo criados,

baseando-se em medidas de características.

3. Investigação de dependência entre variáveís. É, estabelecida a natvreza do

relacionamento entre as variáveis, isto é, se as variáveis são mutuamente independentes ou se

existem uma ou mais variáveis que dependem de outras.

4. Previsão. Os relacionamentos entre as variáveis devem ser determinados com a
finalidade de prever os valores de uma ou mais va¡iáveis de interesse.

A seguir serão apresentados alguns métodos de análise de dados multivariados que

são considerados importantes na extração de características e classificação de padrões

[RrPL-e6].

2.1. Anâlise de Componentes Principais (PCA)

Extração de características refere-se a um processo através do qual um espaço de

dados é transformado em um espaço de características que, teoricamente, tem exatamente a

mesma dimensão do espaço de dados original. Todavia, a transformação pode ser projetada

de modo que o conjunto de dados possa ser representado por um número reduzido de

características relevantes que retêm a maioria da informação contida no conjunto de dados;

em outras palavras, o conjunto de dados sofre uma redução de dimensionalidade. Mais
especificamente, suponha que temos um vetor x de dimensão p e desejamos transmití-lo
usando m variëxeis, onde m < p. Se simplesmente truncarmos o vetor x, iremos causar um

erro quadrático médio igual à soma das variâncias dos elementos eliminados de x [JOHN-
82]. Portanto, façamos a seguinte pergunta:

"Existe uma transformação linear inversível T tal que o truncamento de Ti seja ótimo

no que diz respeito ao erro quadrático médio?" Para isso, a transformação T deveria ter a
propriedade de que alguns de seus componentes tenham variâ¡rcia baixa. Análise de

Componentes Principais (também conhecida como Transformacão de Karhunen - Loève)

maximiza ataxa de diminuição da variância e é, portanto, a escolha adequada.

6
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Análise de Componentes Principais (PCA) é, talvez a mais antiga e bem conhecida

técnica da análise multivariada [JOHN-82]. Eta foi descrita primeiramente por Karl Pearson

em 1901 [PEAR-OI]. Ele acreditava, aparentemente, que essa era a solução correta para

alguns problemas de interesse dos biomédicos da época, apesar de não chegar a propor um
método prático para calcular a análise para mais de duas variáveis. Uma descrição de

métodos computacionais veio mais tarde com Hotteling [HOTE-33] que utilizou PCA em um

trabalho rcahzado em psicometria. Mesmo assim, os cálculos eram extremamente exaustivos

quando o problema envolvia muitas variáveis, já que estes cálculos tinham que ser feitos

manualmente. Somente depois do advento dos computadores eletrônicos, essa técnica

tornou-se amplamente utilizada.

2.1.1. Definição da Técnica PCA

Análise de Componentes Principais é um dos métodos estatísticos multivariados mais
simples, consistindo de: dadas p variátveisX,,X2,...,Xp, deseja-se achar combinações

lineares dessas, para produzir índices Z1,Z2,...,Zpque sejam não correlacionados.

A falta de correlação é uma propriedade útil pois significa que os índices estão

medindo diferentes "dimensões" dos dados. É importante ressaltar que os índices são

ordenados de forma que Zrrepresenta a maior quantidade de variação, 22 representa a

segunda maior quantidade de variação, e assim por diante. Isto é,

var( Z, ) 2 var( Z, ) >...> var( Z 
o )

onde var(2,)denota avariânciade Z, no conjunto de dados em questão. Os índices Z,são

chamados de componentes principais.

Ao realizar uma análise de componentes principais, espera-se sempre que as

variâncias da maioria dos índices sejam tão pequenas que possam ser desprezadas. Nesse

caso, a variação do conjunto de dados pode ser descrita adequadamente pelas poucas

variáveis Z cujas variâncias são consideradas não desprezíveis. Um certo grau de economia é

então atingido, já que a variação nas p variáveis originais X fica representada por um menor
número de variëryeis Z.

7
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Deve ser enfatizado que a PCA nem sempre reduz um grande número de variáveis

originais a um pequeno número de variáveis transformadas. De fato, se as variáveis originais

são não correlacionadas, a análise não produz efeito algum. Os melhores resultados são

obtidos quando as variáveis originais são altamente correlacionadaso positivamente ou

negativamente. Nesse caso, por exemplo,20 ou 30 variáveis originais podem perfeitamente

ser representadas por duas ou três componentes principais, deixando clara a existência de

grande redundância nas variáveis originais, onde muitas destas medem características

similares.

2.1.2. Procedimento para PCA

Suponhamos que dispomos de n observações representadas por p variáxeis, como

indicado na Tabela l. A primeira componente principal é, portanto, a combinação linear das

variáveis X r, Xr,..., X o dada por:

8

Z, = arrX, * arrXr+. ..+aroX o,

que retem amáximavariação para as n observações e é sujeita à condição

al, + a',r+ +a?n=l

Eq.1

Eq.2

Observação xl x2 Xp

I

2

x

xzt

ttl

xtz

xrr.

xto

)c2p

xilpxn xrz

Tabela 1. Dados para uma Análise de Componentes Principais.

Portanto, a variância de Zr, var(Zr),é a maior possível considerando essa restrição

para as constantes aü. A restrição é introduzida porque, caso contrário, var(Zr)pode



PRINCIPAIS MÉTODOS DE ANÁLISE MULTIVARIADA

aumentar simplesmente por consequência do aumento de qualquer um dos valores au. A

segunda componente principal,

Z, = arrX, + arrXr+...+arnX o, Eq.3

é aquela cuja variância,var(Zr), é a maior possível sujeita à restrição:

a'r, + aT+.-.+alo - r, Eq.4

e também à condição de que Zte Zrsejam não correlacionadas. A terceira componente

principal,

Z, = arrX, * arrXr+...+aroX o Eq.5

é aquela cuja variância, var(Zr) ,é amaior possível sujeita à restrição:

a'r, + qI+...+alo -1 Eq.6

e também à condição de que Z, não é correlacionada com Zre Zz. As outras componentes

principais são definidas de maneira anâloga. Se existirem p variitveis originais X, poderão ser

encontradas p componentes principais.

2.1.3. Autoestrutura da PCA

Para utilizar os resultados de uma Análise de Componentes Principais não é

necessário saber como foram derivadas as equações para as componentes principais.

Todavia, é útil entender a natureza dessas equações. De fato, uma PCA resume-se em

encontrar os autovalores da matriz de covariância dos dados.

Amatriz de covariância dos dados é simétrica e tem a forma:

C_

ctt ctz ctn

t:' 
":' 

c'.,

9

cpt cpz cno
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onde o elemento da diagonal principal c,,é a variância de X,e c, (i + j ) ét a covariância das

variáveis X, e Xr.

É importante observar, porémo que as variáveis X1,X2,...,Xo devem ser padronizadas

para que tenham média igual a 0 e variância igual a I antes de proceder com a análise para

evitar que uma determinada variável tenha uma influência excessiva nas componentes
principais. Dessa forma, após feita a codificação dos dados, amatriz de covariância C terát a

forma

cr,ctz1

czt c ¿̂p1C:

cpt cpz 1

que coincide com amatriz de correlação dos dados, onde cu =c¡¡é a correlação entre X,e
Xt. Em outras palavras, a PCA é realizada sobre a matriz de correlação dos dados. Nesse

caso, a soma dos elementos da diagonal principal é igual ap, ouseja, ao número de variáveis
originais.

Nesse caso, o problema de autovalor, comumente encontrado em âlgebra linear

[GRAY-83], resume-se em resolver a seguinte equação:

C a: )"a Eq.7

O problema tem soluções não triviais (isto é, a * 0) somente para valores especiais de

À os quais são chamados de autovalores da maftiz de correlação C. Os valores de ø
associados aos autovalores são chamados de autovetores. A matriz de correlação é

caracterizada por autovalores reais não negativos.

Da álgebra linear, tem-se que, se autovalores são distintos, os autovetores associados

são únicos.

sejam 1r,2r,...,2, os autovalores da matriz de correlação c e at,az,...,dp os

autovetores associados respectivamente, pode-se, então, escrever:

Ca, = )" ,a, j =1,2,...,P Eq.8
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Supondo-se que os corespondentes autovalores sejam aranjados em ordem

decrescente:

1r21rr..., )"ir...r.Ln Eq.9

de modo que )'r=Lr*e que os autovetores associados sejam usados para construir uma

matiz de dimensão (1t x p)

A= [a1,cr2,...,cr¡,...,dr| Eq.l0

Pode-se, portanto, combinar o conjunto das p equações representadas na Eq.8 em uma

única equação:

CA:AA Eq.ll

onde .r1 é uma maúz diagonal definida pelos autovalores damaúz c:

A=diog[Xr,1r,...,1j,...,10J Eq.I2

A matiz A obtida pela técnica PCA é uma matnz ortogonal, no sentido em que suas

colunas (isto é, os autovetores de C) satisfazem as condições de ortogonalidade:

oj=al 1, i=j
0, i*j Eq.13

o que significa que as colunas da matriz r4 representam vetores linearmente independentes.

Equivalentemente, pode-se escrever:

ATA=I Eq.l4

onde I éamañz identidade. A partir disso, deduz-se que a inversa damatnzA éígml a sua

transposta, como mostrado por:

Ar = A-t Eq.l5

Isso, por sua vez, significa que podemos reescrever a Eq.l l em uma forma conhecida

como transformação de similaridade ortogonal:

ATCA-A Eq.t6

ou, na forma expandida,
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a,Tcao -
4,, k=j
0, k+ j Eq.17

A partir da autoestrutura da análise de componentes principais, alguns resultados

importantes são obtidos [MANL-S6] :

o As variâncias das componentes principais são iguais aos autovalores da matriz de
correlação Ç onde .l', é o autovalor relativo à Èésima componente principal,

Z, = o,rX, + a,rXr+...+a,oX o. Eq.lS

Em particalar, vor(Z, ) = 2,

. Da álgebra linear tem-se que, se os autovalores são distintos, então os autovetores

coffespondentes são linearmente independentes. Então, usando este resultado, conclui-se que

para se obter a maúz A de acordo com a 8q.13, uma condição necessária é que os

autovalores sejam distintos. Portanto, a variância de cada componente principal é única.

. As constantes o¡1,ct¡2,...,dip são os elementos do Èésimo autovetor coffespondente.

Uma propriedade importante dos autovalores é que eles somados correspondem à soma dos

elementos da diagonal principal (faço) de C. Isto é,

),r+ )"r+...+),p = crr * c22+...+cpp. Eq.19

Desde Que c¡¡ é a variância de X, ê ),, é a variância de 2,, a soma das variâncias das p
componentes principais é igual à soma das variâncias das variáveis originais.

2.1.4. Reconstrução do Vetor de Dados Original

Para reconstruir o vetor de dados original X, exatamente a partir das componentes
principais Z¡ procede-se como segue. Primeiramente, combina-se o conjunto de

componentes principais {Z,li = 1,2,..., p} em um único vetor, como mostrado por:

Z = [Zt,Z2,...,ZoJ'

= [ Xr a1, XT a2,..., X' a 
o_, ]'

: AT X EqZO
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A seguir, multiplicando-se ambos os lados da 8q.20 pela matiz A e usando o

resultado da Eq.15, o vetor X de dados originais pode ser reconstruído da seguinte forma:

x:Az:fz,o, Eq.2l
,=l

Desse modo, os vetores unitários a¡ represeiltam uma base para o espaço de dados e a

Eq.2I nada mais é do que uma transformação de coordenadas, de acordo com a qual um

ponto Xno espaço de dados é transformado em um ponto conespondente Z em um espaço de

características.

2.L.5. Redução de Dimensionalidade

Do ponto de vista do reconhecimento de padrões estatístico, o valor prático da técnica

PCA é fornecer uma técnica efetiva para redução de dimensionalidade. Em particular, pode-

se reduzir o número de características necessárias para representação efetiva dos dados

descartando-se aquelas combinações lineares da Eq.2l com baixas variâncias e retendo-se

somente aqueles termos que tiverem variâncias significativas.

Sejam 1r,12,...,1^ os m maiores autovalores da matriz de correlação C. Pode-se

aproximar o vetor de dados Xtruncando-se a expansão daBq.2l depois de m termos, como

segue:

X'=it,o, m<p 8q.22
t=l

Nota-se que os maiores autovalores 2r,1r,...,.L^ não são incluídos na computação do

vetor aproximado X'; eles meramente determin¿Lm o número de termos retidos na expansão

para computar X' .

O erro que ocotre nesta aproximação é dado por:

e=X-X' 8q.23

onde xé o vetor de dados originais e x'é o vetor de dados aproximados.
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Substituíndo-se as Eqs. 2l e 22 em23, tem-se:

, - fz,o, 8q.24
i=m+l

Como dito anteriormente, a variância da Ëésima componente principal é igual ã 1,.
Portanto, a variância total dasp componentes principais do vetor X é dadapor

pp

Zo? =ZA, 8q.25
t=l i=l

onde ø,2 é a variância da ¡-ésima componente principal 2,. Damesma forma, variância total

dos m elementos do vetor aproximado X, é:

ir? =it, 8q.26
¡=1 i--l

A variância total dos (m-p) elementos no vetor de erro de aproximação X - X' é,

portanto:

-"P

,ài? = ,à:, Eq27

Os autovaloÍes Â'^,...,),0 são os (m-p) menores autovalores da matriz de correlação

C, eles correspondem aos termos descartados da expansão da 8q.22 usada para construir o

vetor aproximado X'. Quanto mais próximos esses autovalores estiverem de zero, mais

efetiva será a redução de dimensionalidade (resultante da aplicação da análise de

componentes principais ao vetor de dados X) na preservação da informação contida nos

dados de entrada.

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

l. Padronize os dados correspondentes às variáveis Xr,X2,...,Xo para que estes

tenham média igual a 0 e variância igual a l.

2. Calcule amatriz de correlação C.

3. Encontre os autovalores 1r,12,...,Xp da matnz C e seus correspondentes

autovetores d¡,Q2,...,op.Os coeficientes da iésima componente principal são dados poÍ cti

enquanto )", é a sua variância.
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4. Descarte as componentes que acumulem uma pequena proporção da variação dos

dados. Por exemplo, se os dados originais tiverem 20 variáveis e as três primeiras

componentes principais forem responsáveis por 90o/o do total da variância, as outras 17

componentes principais podem ser ignoradas.

Maiores detalhes podem ser encontrados em [KEND-75], UOHN-821, [MANL-86], e

IMORR-671.

2.1.6. significado Geométrico das componentes principais

Até então, as componentes principais foram apresentadas como combinações lineares

das variáveis originais, sendo essas componentes responsáveis por representar porções

progressivamente menores da variância total do conjunto de dados em questão. Agora, será

discutida a interpretação geométrica das componentes principais sendo estas vistas como

variáveis correspondendo aos eixos principais do gráfico de dispersão das observações no

espaço [MORR-67].

Imagine que uma amostra de n observações tenha o seu corespondente gráfico de

dispersão mostrado na Figura l, onde a origem dos eixos coincide com a média das

variáveis. A concentração de pontos apresenta-se com uma forma elipsoidal tendo um eixo
principal em Ií e dois eixos menores menos definidos Y, eYr. Concentrando-se a atenção no

eixo principal, pode-se denotar seus ângulos com os eixos das variáveis originais por ø,,
Ø2, a3. Se Yr passa pelo ponto médio da amostra, sua orientação é completamente

determinada pelos cossenos das direções

otr=cosdr dzr=cosq2 d3t=cosq3 8q.28

onde al, + al, + al, - 1. É conhecido da geometria analítica [EISE-60] que o valor da
observação [r,, ,x¡2,x,-fno novo eixo de coordenadas f, será

!¡t = orr(r,, - r,)* orr(*,, -îr) + arr(x,, - tr) 8q.29

onde x-,,î2,î3 representam as médias das variáveis X, ,X2,X3, respectivamente.
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ts3

//Yr

xz Y"

Figura 1. Gráfico de Dispersão da Amostra

Nota-se que a média da variável Y, é::

1
¡r

7, I,v,,

xr

N i=l

I ¡Í3
ZZot,N i=l j=l

= Q Eq.30

Pode-se explicar a noção de eixo principal de um aglomerado de pontos discretos,

definindo-se aquele eixo que passa através da direção de maior variância dos pontos. Nesse

caso, considerando-se observaçõ es tr iv ar iadas essa variância é:

(*, -',)

;!å,i=*få[å,,,( .,-r)f Eq31

e os ângulos de { seriam encontrados através da diferenciação dessa expressão com respeito

& ct¡f posterior solução dos valores de a¡r que tornam a derivada da expressão igual a zero
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MORR-671. A solução encontrada seria igual ao autovetor da maior raiz da'ma¡¡iz de
correlação de C dos dados originais xu. Em outras palavras, os cossenos das direções do

eixo {, corespondente à primeira componente principal do sistema, seriam os elementos do
autovetor corespondente ao maior autovalor da maftiz C. A variância maximizada de {
seria determinada pelo maior autovalor da matriz C, o que coffesponderia ao comprimento
do eixo no gráfico de dispersão da amostra. Os outros autovalores e autovetores de C
determinam os comprimentos e orientações das demais componentes principais.

A prova de que essas afirmações são válidas para o caso geral de p variétveis originais
pode ser encontrada em [MORR-67].

Esses resultados podem ser resumidos na seguinte definição geométrica das

componentes principais :

As componentes principais da amostra de n observações p-dimensionais stío as novas

variáveis especificadas pelos eixos de uma rotação rígida do sistema de coordenadas das

varióveis originais em uma orientação correspondente às direções de máxima varíância na

configuração do grófico da amostra. Os cossenos da direção dos novos eixos são os

autovetores normalizados correspondentes aos autovalores sucessivamente menores da

matriz de correlação C.

2.1..7. Exemplo

Para ilustrar o funcionamento desta técnica foi utilizado o software estatístico SAS
(Statistical Analysis System), o qual contém um procedimento específico que realiza tal
análise para um determinado conjunto de dados.

Foi escolhido para a análise o conjunto de dados iris (ver Tabela 2), que contém 150

observações de 3 diferentes tipos de flores iris, cada qual contendo valores para quatro
variáveis (Xt: comprimento da sépala, Xr: largara da sépala, Xr: comprimento da
pétala e X¿: largura da pétala). As 150 observações estão divididas em três grupos (iris
setosa, iris versicolor e iris virginica), cada qual com 50 observações.
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t.9
2.t
l.$
2.2
2.t
1.7

t.8
1.8

2.5
2.0
1.9

2.1
2.0
2.4
2.3
1.8

2.2
2.3
1.5

2.3
2.0
2.0
1.8

2.t
1.8

1.8

1.8

2.1
1.6

1.9
2.0
2.i
1.5

1.4

2.3
2.4
1.8

1.8

2.1
2.4
2.3
1.9

2.3
2.5
2.3
1.9
2.0
2.3
1.8

5.1

5.9
5.6
5.8
6.6
4.5
6.3
5.8
6.1

5.1

5.3
5.5
5.0
5.1

5.3
5.5
6.7
6.9
5.0
5.7
4.9
6.7
4.9
5.7
6.0
4.8
4.9
5.6
5.8
6.1

6.4
5.6
5.1

5.6
6.1

5.6
5.5
4.8
5.4
5.6
5.1

5.1

5.9
5.7
5.2
5.0
5.2
5.4
5.1

2.7
3.0
2.9
3.0
3.0
2.5
2.9
2.5
3.6
3.2
2.7
3.0
2.5
2.8
3.2
3.0
3.8
2.6
2.2
3.2
2.8
2.8
2.7
3.3
3.2
2.8
3.0
2.8
3.0
2.8
3.8
2.8
2.8
2.6
3.0
3.4
3.1

3.0
3.1

3.1

3.1

2.7
3.2
3.3
3.0
2.5
3.0
3.4
3.0

5.8
7.1
6.3
ó.5
7.6
4.9
7.3
6.7
7.2
6.5
6.4
6.8
5.7
5.8
6.4
6.5
7.7
7.7
6.0
6.9
5.6
7.7
6.3
6.7
7.2
6.2
6.1

6.4
7.2
7.4
7.9
6.4
6.3
6.1

7.7
6.3
6.4
6.0
6.9
6.7
6.9
5.8
6.8
6.7
6.7
6.3
6.5
6.2
5.9

1.5

1.5

1.3

1.5

1.3

l.ó
1.0

1.3

t.4
1.0

1.5

1.0

t.4
1.3

t.4
1.5

1.0
1.5

l.l
1.8

1.3

1.5

t.2
1.3

t.4
t.4
1.7

1.5

1.0

l.l
1.0

1.2
1.6

1.5

l.ó
1.5

1.3

1.3

1.3

t.2
t.4
1.2

t.0
1.3

1.2

1.3

1.3

l.l
1.3

4.5
4.9
4.0
4.6
4.5
4.7
3.3
4.6
3.9
3.5
4.2
4.0
4.7
3.6
4.4
4.5
4.1
4.5
3.9
4.8
4.0
4.9
4.7
4.3
4.4
4.8
5.0
4.5
3.5
3.8
3.7
3.9
5.t
4.5
4.5
4.7
4.4
4.t
4.0
4.4
4.6
4.0
3.3
4.2
4.2
4.2
4.3
3.0
4.1

3.2
3.1
2.3
2.8
2.8
3.3
2.4
2.9
2.7
2.0
3.0
2.2
2.9
2.9
3.1

3.0
2.7
2.2
2.5
3.2
2.8
2.5
2.8
2.9
3.0
2.8
3.0
2.9
2.6
2.4
2.4
2.7
2.7
3.0
3.4
3.1

2.3
3.0
2.5
2.6
3.0
2.6
2.3
2.7
3.0
2.9
2.9
2.5
2.8

6.4
6.9
5.5
6.5
5.7
6.3
4.9
6.6
5.2
5.0
5.9
6.0
6.1
5.6
6.7
5.6
5.8
6.2
5.6
5.9
6.1

6.3
6.1

6.4
6.6
6.8
6.7
6.0
5.7
5.5
5.5
5.8
6.0
5.4
6.0
6.7
6.3
5.6
5.5
5.5
6.1

5.8
5.0
5.6
5.7
5.7
6.2
5.1
5.7

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1

0.2
0.2
0.1
0.1

0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.2
0.5
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.1

0.2
0.1

0.2
0.2
0.1

0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

1.4

t.4
1.3
1.5

1.4

t.7
l:4
1.5

t.4
1.5

1.5

r.6
1.4

l.l
1.2

1.5

t.3
t.4
t.7
1.5

t.7
1.5

1.0

t.7
1.9

1.6

1.6
1.5

t.4
1.6

1.6

1.5
1.5

t.4
l:5
t.2
1.3

1.5

1.3

1.5

1.3

1.3

t.3
l.ó
1.9

t.4
1.6

1.4

1.5

1.4

3.5
3.0
3.2
3.1

3.6
3.9
3.4
3.4
2.9
3.1

3.7
3.4
3.0
3.0
4.0
4.4
3.9
3.5
3.8
3.8
3.4
3.7
3.6
3.3
3.4
3.0
3.4
3.5
3.4
3.2
3.1

3.4
4.t
4.2
3.1

3.2
3.5
3.1

3.0
3.4
3.5
2.3
3.2
3.5
3.8
3.0
3.8
3.2
3.7
3.3

5.1
4.9
4.7
4.6
5.0
5.4
4.6
5.0
4.4
4.9
5.4
4.8
4.8
4.3
5.8
5.7
5.4
5.1

5.7
5.1

5.4
5.1

4.6
5.1

4.8
5.0
5.0
5.2
5.2
4.7
4.8
5.4
5.2
5.5
4.9
5.0
5.5
4.9
4.4
5.1

5.0
4.5
4.4
5.0
5.1
4.8
5.1
4.6
5.3
5.0

xtl&.&&xrx2&x,xrx2x3& Iris VirginicaIris VersicolorIris Setosa

Tabela 2: Conjunto de dados Iris

Antes de proceder com a análise, verificou-se que as medidas para esse conjunto de

dados possuíam médias e variâncias iguais às apresentadas na Tabela 3. Então, a
padronização das medidas foi realizada para transformá-las num conjunto de dados com
média igual a 0 e variância igual a l, assegurando, dessa forma, que estas teriam peso



PRINCIPAIS MÉTODOS DE ANÁLISE MULTIVARIADA l9

equivalente durante a análise. Se a padronização for omitida, da Tabela 3, tem-se que as

variáveis Xt e X, tenam as maiores variâncias sobre as 150 observações e dominariam as

componentes principais.

Ainda antes de iniciar a análise, os valores das variáveis padronizadas foram
normalizados para ficarem no intervalo [0,1]. Na verdade, isso não é uma exigência para a
aplicação do método; contudo, essa nonnalização foi feita porque pretende-se utilizar RNA
para esse mesmo conjunto de dados.

Média

Variância

0.739662

0.010987

0.386s83

0.003012

0.47578t

0.049882

0.151731

0.009332

Estatísticas X1

Variável

Yq X3 X4

Tabela 3: Média e Variância para os Dados Originais

Em seguida, o cálculo da matnz de covariância para as variáveis padronizadas foi
realizado e esta é apresentada na Tabela4.

r.0000

-0.1094

0.8718

0.8180

-0.1094

1.0000

-0.4205

-0.3565

0.8718

-0.4205

1.0000

0.9628

0.8180

-0.356s

0.9628

1.0000

X1

Y9

X3

X4

X1 Y9 X3 X4

Tabela 4: Matriz de covariância para as variáveis padronizadas.

Os resultados da técnica PCA são apresentados na Tabela 5. Verifica-se que a soma

dos autovalores da matriz de covariância dos dados é igual a 4, ou seja, igual à soma dos

termos da diagonal principal (traço) damatriz de covariância. Os autovetores associados aos

autovalores estão normalizados de forma que, para cada um deles, a soma dos quadrados dos

coeficientes seja igual a 1. Esses autovetores fomecem os coeficientes para as componentes

principais.
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I

2

3

4

2.91082

0.92t22

0.14735

0.02061

0.522371

0.372320

-0.72t01s

-0.261998

-0.263356

0.925556

0.242033

0.124137

0.5812s4

0.021094

0.140889

0.801155

0.565611

0.06s417

0.633804

-0.s23543

Componente Autovalor X1

Autovetores (coeficientes)

Yq x3 X4

Tabela 5: Resultado da PCA para o Conjunto de Dados iris.

O autovalor para uma componente principal indica a variância que a mesma acumula

dentro de um total de variâncias igual a 4. Portanto, a primeira componente principal é

responsável por (2.91082/4) 100% : 72.77%o do total da va¡iância do conjunto de dados, a

segunda por 23.03Yo, a terceira por 3.68%o e a quarta por 0.52%o.

Fica claro, portanto, que as duas primeiras componentes principais são bem mais

importantes do que as outras componentes pelo fato de acumularem juntas 95.8% do total da

variância do conjunto de dados.

Pode-se, portanto, representar a primeira componente principal como a seguinte

combinação linear das variáveis originais:

Zt = 0.52237|Xt -0.263356X, *0581254X3 +0.565611X0

que é responsável por 72.77% da variação dos dados.

De forma análoga, a segunda componente principal é:

Z z = 0.37 2320 X | + 0.925 5 5 6 X, + 0.021094 X 3 + 0.065 417 X 4

As componentes principais Z, e Zo podem ser definidas de maneira análoga.

Os valores das componentes principais são muito úteis em análises futuras.

Observando-se os valores para as variáveis originais padronizadas, temos que, para a
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primeira flor, x1  = 1.03453, x, = 0.1061685,x3  = 0.3634719 e x, = 0.2638593. O valor da 
primeira componente principal para essa flor é, portanto: 

Z1  = 0.522371 x 1.03453 +(-0.263356) x 0.106168 

+0.581254 x 03634719 +0.565611x 02638593 = 0.8729597 

A segunda componente principal para a primeira flor é: 

Z2  = 0.372320 x 1.03453 + 0.925556 x 0.106168 

+0.021094 x 0.3634719 + 0.065417 x 0.2638593 = 0.508368 

As outras componentes principais podem ser calculadas de maneira análoga. 

A seguir é apresentada a representação gráfica dos dados iris para as suas duas 
primeiras componentes principais. 
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Nota-se a partir desse gráfico que, de fatoo a primeira componente principal é

responsável pela maior variação dos dados transformados.

2.2. Análise Discriminante Linear

A Análise Discriminante Linear (LDA) MANL-S6I é voltada para a solução de

problemas que têm como objetivo separar dois ou mais grupos de indivíduos tendo como

dados medidas desses indivíduos paravârias variáveis. O propósito dessa análise é encontrar

um ou mais dos seguintes itens:

. uma regra matemática, ou função discriminante, paÍa avaliar a qual grupo uma

observação pertence, baseando-se somente nos valores das suas variáveis quantitativas.

. um conjunto de combinações lineares das variáveis quantitativas que revela as

diferenças entre os grupos.

. um subcgnjunto das variáveis quantitativas que revela as diferenças entre os grupos.

É importante ressaltar que todas as variedades de análise discriminante requerem

conhecimento a priori sobre os grupos (ou classes).

A descrição "Análise Discriminante Linear"(LDA) denomina uma análise que se

baseia em encontrar funções discriminantes canônicas, as quais serão descritas na seção

2.2.2. sendo, as observações, associadas a classes de acordo com a menor distância de

Mahalanobis, como será discutido na seção 2.2.1.

No caso geral, existem m amostras aleatórias para diferentes grupos, de tamanhos
/ty,/t2,...,/ta, e valores que estão disponíveis para p variáveis X1,X2,...Xp, para cada

membro da amostra. Portanto, os dados para uma análise de função discriminante têm a
forma mostrada na Tabela 6.

Os dados para uma LDA não necessitam estar normalizados para ter média.igual a 0 e

variância igual a l, antes do começo da análise como é comum na Análise de Componentes

Principais porque os resultados de uma análise de função discriminante não são afetados pela

escala das variáveis dos indivíduos.
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Observação Xl x2 xp

1

2

nr

I

2

Jrrr

xztt

xtzt

xzzt

xl.l

x2^r

n
m xnhmt

xn ll

xttz

xztz

xl^2

x2.z

xtro

xrto

x\lp

xto
xrro

X,,,,

x lmp

x2^p

xn.mP

Classe 1

Classe 2

Classe

X n1l2

xtzz

xzzz

X n227
n2 X n222

I

2

xn^m2

m

Tabela 6. Dados para uma Análise de Função Discriminante

2.2.1. Discriminação usando distância de Mahalanobis

Uma abordagem para discriminação é baseada nas distâncias de Mahalanobis. Nessa

abordagem, os vetores média para as m arnosfias podem ser considerados como estimativas

dos verdadeiros vetores média para as classes. As distâncias de Mahalanobis enfte os

indivíduos e os centros de cada classe podem então serem calculadas e cada indivíduo pode

ser alocado na classe cuja distância for a menor. Essa classe pode ou não ser a classe a qual

o indivíduo realmente pertença. A porcentagem de alocações corretas é uma indicação de

quão bem as classes podem ser separadas levando em conta as variáveis disponíveis.



pRrNcrpArs nffi rooos nn l¡Ár,rsn MULTTvARTADA 24

Esse procedimento é mais precisamente definido como segue.

Sejam îi =(îr,,î2,,...îp,) o vetor de valores média para as observações do i-ésimo grupo,

C, amatnz de covariância para a mesma amostra e C amañzde covariância para o total de

amostras. A distância de Mahalanobis de uma observação x' : (xt, x2,..., *o)' à média

(centro) do grupo I é estimada como

D? -(x-î,),C'(x-î)

-- II (x, -în)c" (x, - r-o)
PP

r=l s=l
8q.32

onde c'" é o elemento da r-ésima linha e s-ésima coluna de C-'. A observação x é alocada
no grupo para o qual Di tem o menor valor.

2.2.2. F unções Discriminantes Canônicas

A utilização de firnções discriminantes canônicas é, na maioria das vezes, útil para

que se possa separar várias classes da melhor maneira possível. A determinação de tais

funções pode ser efetuada através do método clássico de discriminação linear, primeiramente

descrito por Fisher [FISH-36] para separar duas classes e posteriormente expandido para o

caso de várias classes [RAO-48]. Tal abordagem resume-se em encontrar uma combinação

linear das p variáveis X
Z = otX, * orXr+...+a eX e. Eq.33

tal que arazão F [FISH-36], definida como sendo arazão entre a variância entre as classes e

a variância dentro das classes, seja maximizada.

Esses termos são provenientes de uma análise de variância multivariada (MANOVA)

[MANL-86] e estão definidos na Tabela 7.
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Portanto, as classes podem ser bem separadas utilizando a combinaçio Z se o valor

associado à sua média muda consideravelmente de uma classe para outra e se os valores de Z

para uma mesma classe são praticamente constantes.

Fonte de

vanaçao

Soma de

Quadrados

Graus de

Liberdade

Quadrado

Médio

Razão F

Entre Classes B:T-W

Dentro w =ll{xo -r),
de Classes

m- l

n-m

M, = Bl(m-I)

Mz =lYl@ - m)

M,lM,

Total r =ll(xo -r )' n-I

Tabela 7. Resultados para uma análise de variância.

onde: n¡ é, o tamanho do7-6r¡tto grupo;

n =Zn¡ é o número total de observações;

xj

x¡¡ é a r-ésima observação na7-{5i-a amostra;

Zro ln, é a nrédia da7-ésima amostra;

mßJ

t=>> xrfn é amédiatotal.

j=l

j=l ¡=l

Quando essa abordagem é utilizada, torna-se possível determinar várias combinações

lineares para separar classes. Essas combinações são conhecidas como funções

discriminantes canônicas. A primeira função

Zr=orrX, *orrXr+...+a.tpx o 8q.34

fornece a máxima razão F possível para uma análise de variância calculad a para as variações

dentro das classes e entre as classes. Se existir mais de uma função, então a segunda,
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Z, = orrX, * orrXr+...+aroXo Eq.35

fornece a máxima razão F possível para uma análise de variância sujeita à condição de que
não existe correlação entre Z, e Z, e dentro das classes. As demais funções são definidas da

mesma maneúa.

Dessa forma, a l-ésima função discriminante canônica,

Z, =a,rX, + o,rXr+...+qoXo 8q.36

é a combinação linear para a qual a razão F em uma analise de variância é maximizada,
sujeita à condição de que não existe correlação entre Z, e 2,2r,...,2,_, dentro das classes.

Encontrar os coeficientes das frrnções discriminantes canônicas é um problema de

autovalores. Primeiramente, a partir das matrizes W (soma de quadrados dentro da amosfia) e

Z (soma de quadrados para o total de amostras) definidas na Tabela 7, define- se a mafriz B
(soma de quadrados entre as amostras) como:

B:T-W 8q.37

A seguir devem ser enconüados os autovalores e autovetores da matiz W-r B. Sendo os
autovalores l'1,1r,...,1r, (s : min{p,m-}) então )", é arazão entre a soma de quadrados

entre classes e a soma de quadrados dentro das classes para a Èésima combinaçãolinear, 2,,
enquanto os elementos dos autovetores conespondentes oi=(o,,,a,2,...,d,e) são os

coeficientes de 2,.

As funções discriminantes canônicas, 2,,22,...,2", são, portanto, combinações

lineares das variáveis originais escolhidas de forma que Z, representa o máximo possível as

diferenças entre as classes; Z, representa o máximo as diferenças entre as classes não

representadas por Zr; Z, reflite o máximo possível as diferenças não capturadas por Z, e

Zr, e assim por diante. Espera-se que as poucas primeiras funções sejam suficientes para

representar as mais importantes diferenças entre as classes.

Para saber o quão significativas são as funções Z encontadas, deve-se fazer um teste

de significância, conforme será explicado na próxima seção.

Em geral, se na amostra em questão, as observações estiverem divididas em m classes,

as m médias referentes às classes escontrar-se-ão em um subespaço de dimensão m-1. De
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fato, frequentemente pode acontecer que as classes formem algum tipo de sequência de

modo que as médias das amostras encontram-se distribuídas ao longo de alguma curva em

um espaço å-dimensional, onde & < m-1. O caso mais simples ocorre quando fr: 1 e as

médias das amostras podem ser dispostas ao longo de uma linha reta [MICH-94].

Em particular, se apenas a primeira ou as duas primeiras funções forem significativas,
é possível visualizar os relacionamentos entre as classes aûavés de uma representação

gráffrca simples, levando-se em conta os valores dessas funções para cada observação.

As funções discriminantes canônicas representam, portanto, uma maneira sistemática
para projetar os vetores média das amostras de uma forma ótima para maximizar a razão

entre as variações entre as classes e as variações dentro das classes, sendo essas funções

sucessivamente ortogonais às encontradas anteriormente.

Comparando-se os procedimentos para PCA e LDA, observa-se, então, que as frrnções

discriminantes canônicas diferem das componentes principais apenas pela matriz a partt da

qual são calculados os seus coeficientes, os quais são iguais aos autovetores da matnz
W-LB, no caso das firnções discriminantes ou da matiz de correlação dos dados, no caso

das componentes principais.

2.2.3. Testes de Significância

Vários testes de significância podem ser utilizados em uma análise de função

discriminante [MANL-S 6].

Em particular, pode-se utilizar o seguinte teste estatístico para verificar se uma função
discriminante canônica Z¡ varia de forma significativa de uma classe para outra:

^ (^ ìø',=12r,-t-*(p**)llog"(l+Å,,), Eq.38
['J )
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que é testado com uma distribuição qui-quadrado com p * m - 2j graus de liberdade. Um

valor significativamente grande para Vt, ndica qae Z, é capaz de representar diferenças

importantes entre as classes.

A seguir, apresentamos e discutimos, para o mesmo conjunto de dados utilizado no

exemplo da seção 2.I.7, os resultados obtidos para a análise discriminante canônica através

do SAS.

2.2.4. Exemplo

Utilizando o procedimento CANDISC (Canonical Discriminant) do SAS, encontrou-

se que os autovalores e autovetores da matiz W-r B para o conjunto IRIS são,

respectivamente, Àr : 32.272, X2 : 0.2776 e dt = (-0.678408, -0.671149, 3.855154,

2. L7 7 9 46), o 2 = Q .027 210, 0 .93 427 0, - 1.64 13 46, 2. 14 1432).

Realizando o teste de significância de acordo com a Eq. 38, obteve-se:

6i = {tSO - I - i(4 + 3)llog"(I + 32.272 ):509.93602, com grau de liberdade:5

62, = {t S 0 - I - i ( 4 + 3 )l tog 
"( 

I + 0.2 77 6 ) - 35.645072, comgrau de liberdade : 3.

Nota-se, que somenteÓt, é signifrcativamente grande. Portanto, as diferenças enfie as

três classes podem ser adequadamente descritas apenas por:

Zt = -0.678408Xr - 0.671149X2 + 3.855I54X3 +2.I77946X 4

Dessa forma, pode-se afirmar que a projeção das médias para as três classes presentes

no conjunto de dados recaem sobre uma linha reta. Tais valores são apresentados na Tabela

8.

0.485267

t3.4247

19.350985

Setosa

Versicolor

Virginica

7,Classe

Tabela 8. Valores Médios de Z,
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Já que os valores de Z, variam consideravelmente de uma classe para ouüa podemos

usar o critério da distância de Mahalanobis mínima calculada apartt de Z, para alocar uma

nova observação a uma das três classes UOHN-821.

2.3. Análise de Cluster

Suponha uma amosüa de n objetos, cada qual contendo valores para p variáveis. A
Análise de Cluster tem como objetivo básico descobrir agrupamentos naturais desses objetos

ou variáveis tal que objetos ou variáveis "similares" estejam na mesma classe, sendo, para

isso, necessário definir, primeiramente, uma escala quantitativa para medir a associação

(similaridade) entre os objetos.

É, importante uão confundir Análise Discriminante com Análise de Cluster. A
primeira requer conhecimento a priorl sobre as classes, geralmente na forma de uma amostra

pa/3 cada classe. Jâ na segunda, os dados disponíveis não incluem informações sobre os

membros das classes.

Classificação e Clustering são, portanto, métodos distintos. O objetivo operacional da

classificação é, dadas ru classes, sendo m conhecido, associar cada nova observação a uma

dessas classes. Já a Análise de Cluster é uma técnica na qual não é feita nenhuma suposição

envolvendo o número ou a estrutura das classes. Os agrupamentos são feitos com base em

similaridades ou em distâncias. As entradas requeridas para essa análise são, portanto,

medidas de similaridades ou dados a partir dos quais possam ser computadas tais medidas.

Na seção 2.3.1 serão discutidas algumas das medidas de simitaridade mais utilizadas.

Devido à dificuldade em explicar explicitamente o significado de "cluster", foram
propostos vários métodos que realizam tal análise. Em [CORM-7l] são descritos alguns dos

métodos mais utilizados. Duas abordagens importantes serão apresentadas na seção 2.3.2.
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2.3.1. Medidas de Similaridade

Define-se uma medida de "proximidade" ou "similaridade" com o objetivo de

produzir uma estrutura de grupos a partir de um conjunto de dados. A escolha de uma
medida de similaridade envolve considerações importantes como: a nafineza das variáveis
(discreta, contínua, binaria) e a escala das medições.

Quando o objetivo da Anális e de Cluster é agrupar objetos, a proximidade é quase

sempre indicada por algum tipo de distância. Já quando a meta for agrupar variáveis,
geralmente os coeficientes de correlação são levados em conta.

A distância mais uttlizada para a análise de cluster é a distância euclidiana enûe duas
observações (objetos)p-dimensionais x=[Í,,)(2,...,Jcpf'" y=f!r,!r,...,!o]', a qual é da

forma:

d(x,y) - (r, - y,)' +(*, - t,)'+...*("" - yo)'

(x-y)'(x-y) Eq.39

Antes do cálculo das distâncias, é usual padronizar as variáveis para que todas elas

tenham importância equivalente na determinação dessas medidas. Isso pode ser feito
codificando as variáveis para que essas tenham média 0 e variância 1. Alternativamente,
cadavanáryel pode ser codificada para ter o mínimo de 0 e o máximo de 1.

Quando os objetos não puderem ser representados por medidas p-dimensionais
significativas, as distâncias entre pares de objetos podem ser calculadas com base na
presença ou ausência de certas características. Obviamente, objetos similares terão mais

características em comum do que os objetos não similares. A presença ou ausência de uma
característica pode ser descrita matematicamente através da introdução de uma variável
binrária que assume valor I se a característica estiver presente e valor 0 se a característica
estiver ausente.

Seja ;u o valor (0 ou l) da7-ésima variável binrária para o r-ésimo objeto e xø o valor

(0 ou 1) da7-ésima variável para o È-ésimo objeto,T : 1,2, ..., p. Consequentemente,
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(x,, - xr)' =
0,

l,
SE

SC

xr=Xn=l ou x,,=xn=0
x- + x..

U ICJ

Eq.40

p

e a distância euclidiana ao quadrado,|@r-*r)', fornece o número de características
j=l

presentes em um dos objetos mas ausentes no outro [JOHN-82].

Em algumas aplicações, é necessário agrupar variáveis ao invés de objetos. Medidas

de similaridade para variáveis quase sempre tomam a forma de coeficientes de correlação.

2.3.2. Tipos de Análise de Cluster

Apesar de terem sido propostos muitos algoriûnos para a Analise de Cluster, podem

ser destacadas duas abordagens em particular. Primeiramente, existem técnicas hierárquicas

que produzem'rdendrggamA! [MANL-S6]. Esses métodos começam com o cálculo das

distâncias entre cada objeto a todos os outros objetos do conjunto. As classes são então

formadas por um processo de aglomeração ou divisão.

Se o processo escolhido for o de aglomeração, todos os objetos começam isolados em

classes de um. Classes "similares" são, então, gradualmente fundidas até que todos os

objetos estejam em uma única classe. Já no processo de divisão, todos os objetos começam

em uma única classe. Essa classe é, então dividida em duas que são, por sua vez, também

divididas e assim por diante até que todos os objetos estejam isolados em classes de um.

A segunda abordagem para Análise de Cluster envolve o conceito de particionamento,

com os objetos sendo movidos de uma classe para oufta durante os diferentes estágios da

análise. Para começar, são escolhidas classes arbin¿árias. A seguir, os objetos são alocados na

classe à qual seja mais próximo. Novas classes são, então, calculadas. Um objeto é movido

para uma classe nova se a sua distância a esta for menor do que a distância entre tal objeto e

a sua classe atual. Classes "próximas" são fundidas enquanto classes dispersas são divididas.

O processo continua iterativamente até que a estabilidade, com um predeterminado número

de classes, seja atingida.
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2.3.3. Problemas da Análise de Cluster

Como já foi dito anteriormente, existem muitos algoritnos para a Análise de Cluster.

Todavia, não se pode afirmar que um método é melhor do que outro, já que algoritnos
diferentes não produzem necessariamente os mesmos resultados para um dado conjunto de

dados.

Um bom teste para um algoritno de Analise de Cluster é considerar um conjunto de

dados com uma estrutura de classes conhecida e verificar se o algorifno consegue reproduzir

essa estrutura. Esse tipo de teste, porém, só funciona nos casos onde as classes são bastante

distintas. Se existir uma sobreposição considerável entre as classes iniciais, a Análise de

Cluster pode produzir uma solução um pouco diferente da situação verdadeira.

2.3.4 Exemplo

A seguir são apresentados os resultados obtidos através da attlização do SAS para a
Análise de Cluster dos dados iris, apresentados naTabela2.

As observações rotuladas com 1 pertencem à classe iris setosa, as rotuladas com 2 à
classe iris versicolor e as de rótulo igual a 3 pertencem à classe iris virginica.



PRINCIPAIS MÉTODOS DE ANÁLISE MULTIVARIADA 	 33 

CAN21 
4± 

1 

Plot of CAN2*CAN1. Symbol is value of CLUSTER. 

2 
2 

1 2 
1 

2+ 1 2 
1 1 22 

1 2 	2222 2 	2 
111 1 22222 2 	22 
11 	11 2 	2 2 2 	2 2 

1 1111 2 	22 	22 2 
0± 1 2222 2222 	222 

11 3 2 	2 	222 
111 333 	222 	2 
1 111 33 32 	22 
1 3333 	3 	2 

1 	1 3333 	32 
-2± 3333 	3 

3 
3 33 

3 

-4+ 
+  	+ 	 + + 	+ 	+  	+ + 	+ 

-8 -6 -4 -2 O 	2 	4 6 8 

CAN1 



Capítulo 3 

Modelos de Redes Neurais para Análise Multivariada 

3.1. Uma Breve Introdução a Redes Neurais Artificiais 

Redes neurais artificiais (RNA) são sistemas de processamento de informações que 
possuem características em comum com os sistemas neurais biológicos, sendo estes 
desenvolvidos como generalizações de modelos matemáticos baseados nas seguintes 
suposições [FAUS-94]: 

1. O processamento das informações ocorre em vários elementos simples chamados 
de neurônios. 

2. Sinais são passados entre os neurônios através de conexões de ligação. 

3. Cada conexão possui um peso a ela associado. 

4. Cada neurônio possui uma função de ativação (quase sempre não linear) que é 
aplicada à sua entrada (soma ponderada dos sinais de entrada do neurônio) para determinar o 
seu sinal de saída. 
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Consequentemente, uma rede neural é cancterizada por seu padrão de conexão entre

os neurônios (arquitetura ou topologia da rede), seu método para determinar os pesos das

conexões (algoritmo de treinamento ou aprendizado) e pela função de ativação de seus

neurônios.

Modelos de RNA têm grande potencial em diversas iireas tais como reconhecimento

devoz e imagem, processamento de sinais, otimização e controle. Isso se deve ao fato que,

ao invés de realizar um programa de instruções sequencialmente, redes neurais exploram

muitas hipóteses simultaneamente, usando redes altamente paralelas, compostas de muitos

elementos computacionais (neurônios) conectados por ligações com pesos variáveis [LIPP-
871.

O interesse por RNA deve-se ao fato que desempenhos próximos do humano

requerem grandes quantidades de processamento. Redes neurais fornecem uma técnica para

obter a capacidade de processamento requerida jâ que utiliza muitos elementos operando em

paralelo, oferecendo, ainda, um alto grau de robustez e tolerância a falhas já que existem

muitos nós processando, cada qual com suas conexões locais. Falhas em poucos neurônios

ou ligações, portanto, não impedem o desempenho da rede em geral.

Além do mais, a maioria dos algoritmos de aprendizagemutilizados em redes neurais

são adaptativos por natureza, sendo, portanto, adequados para ambientes reais cujas

condições mudam com o passar do tempo. Esses algoritmos especificam o conjunto iniciat

dos pesos e indicam como esses pesos devem ser adaptados para melhorar o desempenho da

rede. Considerações a esse respeito são feitas na próxima seção.

3.2 Processo de Aprendizado para Redes Neurais

A propriedade mais importante de uma rede neural é a habilidade para aprender e

melhorar o seu desempenho através do aprendizado. Uma rede neural aprende através de um
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processo iterativo de ajustes aplicados aos seus pesos sinápticos, tornando-se mais

conhecedora de seu ambiente a cada iteração.

Existem muitas noções associadas ao conceito de aprendizado, o que torna dificil a

sua definição de uma maneira precisa [MINS-61]. Como o interesse deste trabalho está no

estudo de redes neurais, uma definição de aprendizado proposta por TMEND-7O] é

apresentada a seguir:

"Aprendizado é um processo pelo qual os parâmetros liwes de uma rede.neural são

adaptados através de um processo contínuo de estímulo pelo ambiente no qual a rede está

incorporada. O tipo de aprendizado é determinado pela maneira na qual as mudanças nos

parâmetro s é rcalizada."

Essa definição implica nas seguintes etapas de eventos:

1. A rede neural é estimulada por um ambiente.

2. A rede neural muda como resultado desse estímulo.

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

que oconeram na sua estrutura interna.

Considerando-se um par de neurônios ro e Íj conectados por um peso sináptico wre
denotando wn(n) como o valor do peso sináptico w,s- no tempo n e Awn(n) como o ajuste

a ser aplicado a esse peso, tem-se:

wn(n+I) - wu(n) + Aw"^(n) Eq.41

onde wry(n) ewg(n+ l) podem ser vistos como os valores antigo e novo do peso sináptico

wn. Em particular, o ajuste Aw,r(n) é computado como resultado de um estímulo do

ambiente (evento 1), e o valor atualizado w,o(n+ l) define a mudança feita na rede devido a

esse estímulo (evento 2). O evento 3 acontece quando a nova rede, operando com os pesos

sinápticos atualizados, é reavaliada.
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Um conjunto prescrito de regras bem definidas para a solução de um problema de

aprendiza<lo é chamado de algoritmo de aprendizado. Existem viirios algoritmos de

aprendizado que podem ser utilizados em projetos de redes neurais, diferindo uns dos outros,

basicamenteo pela maneira através da qual é formulado o ajuste Aw¡oØ) aplicado ao peso

sináptico wn. Um outro fator a ser considerado é o paradigma de aprendizado, ou sejao o

modelo do ambiente no qual a rede neural está operando. Nesse contextoo o aprendizado

pode ser supervisionado, não supervisionado ou com reforço os quais serão descritos a

seguir.

o Aprendizado Supervisionado

A disponibilidade de um professor externo caracteriza o aprendizado supervisionado.

Em termos conceituais, pode-se dizer que o professor é aquele que tem conhecimento do

ambiente o que é representado por um conjunto de exemplos entrada-saída.

Durante o processo de aprendizado, o professor é capaz de fornecer à rede neural a

resposta desejada para um determinado conjunto de treinamento. Tal resposta representa a

ação ótima a ser executada pela rede.

Os parâmetros da rede são ajustados levando-se em conta o vetor de treinamento e o

erro, sendo que o erro pode ser a diferença entre a resposta atual e a resposta desejada. Esses

ajustes são realizados, quase sempre, iterativamente, passo a passo, com o objetivo de fazer

com que a rede emule o professor. Em outras palavras, o conhecimento disponível ao

professor é transferido para a rede neural da forma mais completa possível. Quando essa

condição for atingida, pode-se dispensar o professor e deixar que a rede, completamente por

si só, lide com o àmbiente.
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• Aprendizado Não Supervisionado 

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

Nas seções 3.2.1 e 3.2.2 serão apresentados dois algoritmos (regras) de aprendizado 
não supervisionados que são utilizados em redes neurais que implementam métodos 
estatísticos multivariados. 

• Aprendizado com Reforço 

No aprendizado com reforço, a aprendizagem é realizada através de mapeamentos 
entrada-saída que caracterizam um processo de tentativa e erro projetado para maximizar um 
determinado critério de desempenho chamado de sinal de reforço. Se uma ação executada 
pela rede neural é seguida por um estado satisfatório, então, a tendência da rede para 
produzir aquela ação é fortalecida ou reforçada. Caso contrário, a mesma tendência é 
enfraquecida [HAYK-94]. 

3.2.1 Aprendizado Hebbiano 

O postulado de Hebb [HEBB-49] é o mais antigo e famoso entre as regras de 
aprendizado e consiste em: 

"Quando um axônio da célula A está suficientemente próximo para excitar uma célula 
B e repetidamente tenta excitá-la, algum processo crescente ou mudanças Metabólicas 
ocorrem em ambas as células." 
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Transformando a declaração acima em duas regras [STEN-73], [CHAN-76], segue

que

1. Se dois neurônios ligados por uma sinápse são ativados simultaneamente

(sincronamente), a intensidade dessa sinápse (conexão) é aumentada.

2. Se dois neurônios ligados por uma sinápse são ativados assincronamente, a

intensidade dessa sinápse é diminuída ou eliminada.

Tal sinápse é chamada de sinápse de Hebb.

o Modelos Matemáticos de Modificações Hebbianas

De acordo com Hebb, o ajuste aplicado ao peso sináptico wu no tempo n é expresso

na forma:

awn(n) = Wt (n)xt(n) 8q.42

onde 4 é uma constante positiva que determina a velocidade do aprendizado, yofu) é a
saída do neurônio k no tempo n e x j (n) o j-ésimo elemento do vetor de entrada no.tempo n.

Földiak, [fOfn-t11, denominou como regra Anti-Hebbiana o ajuste do peso

sináptico wu no tempo n expresso na forma:

Awn(n) = -Wt,(n)xr(n) 8q.43

A partir daBq.42, nota-se que repetidas aplicações do sinal de entrada x, pode causar

um crescimento exponencial, saturando o peso sináptico wr. Uma maneira de evitar essa

situação é impor um limite para o crescimento dos pesos sinápticos. Um método para fazer

isto é introduzir um fator de esquecimento não linear naBq.A2 de ajuste dos pesos.
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Dessa forma, pode-se redefinir Aw¡r(n)como segue [KOHO-8S]:

Awn = rTyo(n)xr(n)- awb.fu)yo@) 8q.44

onde a é uma nova constante positiva. Essa regra é chamada de regra de Hebb Modificada

[HAYK-e4].

Como será mostrado na seção 3.3.1, essa forma modificada daregra de Hebb pode ser

usada para treinar uma rede neural composta de uma única camada de neurônios linea¡es

cujo objetivo é realizar a Análise de Componentes Principais para um determinado conjunto

de dados [SANG-89].

Na seção 3.3.2, a rcgra de aprendizado Anti-Hebbiana IFOLD-S9] tarrbém será

utilizada. Esta reþa tem como objetivo inibir conexões laterais entre os neurônios de saída

de uma rede neural adaptativa que também implementa a técnica PCA [RUBN-S91.

3.2.2 Apren dizado Competitivo

No aprendizado competitivo, os neurônios de saída de uma rede neural competem

entre si para ser o neurônio que será ativado. Ao contrário de uma rede neural baseada no

aprendizado de Hebb, onde viários neurônios podem ser ativados simultaneamente, no

aprendizado competitivo, apenas um neurônio é ativado por vez. Tal característica torna esse

tipo de aprendizado bastante adequado para realizar extração de características em um

conjunto de dados com a finalidade de classificar os padrões de entrada THAYK-94].

Existem três elementos básicos em uma regra de aprendizado competitivo IRUME-
851:

o Um conjunto de neurônios que são idênticos, diferindo-se uns dos outros somente

pelos seus pesos sinápticos distribuídos aleatoriamente. Devido a essa diferença, os

neurônios da rede respondem de forma diferente a cadapadrão de entrada.



MODELOS DE REDES NETJRAIS PARA ANÁLISE MULTryARIADA 4t

o Um limite para a "intensidade" de cada neurônio.

o Um mecanismo que permite aos neurônios competirem para responder corretamente

a um dado subconjunto de entrada, tal que somente um neurônio de saída seja ativado por

vez. O neurônio que ganha a competição é chamado de neurônio vencedor.

O neurônioT,vencedor, é aquele cujo o nível de atividade u¡, pila uma determinada

entrada, é o maior entre todos os neurônios da rede. O sinal de saíday¡ é, então, colocado em

1 e saídas dos outros neurônios são colocadas em 0. De acordo com o aprendizado

competitivo padrão, a mudança Lw¡r¡(n) aplicada ao peso sináptico wkj@) é definida por

[trAYK-ea]:

Ar,,
r1(x, -w6),

0,

se j þrovencedor
se j for perdedor

Eq.45

onde r1 é o parâmetro de velocidade de aprendizado. Essa regra tem o efeito de mover o peso

sináptico do neurônio vencedorT em direção à entrada r. Os neurônios individuais aprendem,

dessa formao a se espe cializar em conjuntos de padrões similares, tornando-se, assimo

detectores de características.

Uma das redes neurais que utiliza aprendizado competitivo é a rede de Kohonen. Essa

rede tem sido utilizada com sucesso para reconhecimento de voz e será utilizada neste

trabalho para implementar a Análise de Cluster.

Na próxima seção serão apresentados alguns modelos de redes neurais que

implementam métodos de análise multivariada cujo objetivo é realizar extração de

características a partir de um conjunto de dados.

3.3. Utiluação de Redes Neurais para Análise Multivariada

Extração de características pode ser formulada como um mapeamento Y de um

espaço de entradap-dimensional em um espaço de saída z-dimensional.

V: RP + R' (m <p) Eq.aà
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A Eq.46 é similar a um problema de aproximação de função utilizando redes neurais.

Todavia, ao contrario de um problema de aproximação de função, onde a firnção de

mapeamento é estimada a partir dos padrões de treinamento þares entrada/saída), ou seja, as

saídas desejadas são sempre conhecidas, na extração de características, as saídas desejadas

quase sempre não estão disponíveis.

As abordagens para extração de características diferem umas das outras pelas

características da função de mapeamento Y, que pode ser linear ou não linear, e pela maneira

como Y é aprendida, isto é, através de métodos supervisionados ou não supervisionados. A
combinação de tais fatores resultam em quatro categorias de métodos para extração de

características :

/ linear não supervisionado

íii) não linear supervisionado

ií) linear sup ervi sionado

iu) não linear não supervisionado

Rede paraAnálise
Discriminante

Não Linear

Rede de KohonenRede para Análise
Discriminante

Linear

Rede paraAnálise
de Componentes

Principais

zupervisionadonão superuisionadosupervisionadonão supervisionado

linear não linear

eurals pâfaRedes N
Extração de Característrcas

Figura 2. Uma taxonomia de Redes Neurais para
Extração de Características
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A Figura 2 ilustra algumas redes neurais representativas para cada uma das quatro

categorias.

Portanto, a escolha de um método para extração de características de um conjunto de

dados, tanto para abordagens clássicas como para redes neurais, é orientada por:

y' existência de informação disponível (supervisionado ou não supervisionado).

i/ conhecimento a priori sobre a distribuição dos dados (linear ou não linear).

Baseando-se na taxonomia ilustrada na Figura 2, serão apresentadu, ,ru, próximas

seções, quatro redes neurais escolhidas, neste trabalho, para realizar extração de

características de um conjunto de dados.

3.3.1. Rede PCA Auto-Organizante

Neste trabalho serão apresentadas duas redes neurais que implementam a técnica

PCA. A primeira consiste de uma rede feedþrward composta de uma única camada de

neurônios lineares cuja topologia é ilustrada na Figura 3. De acordo com [SANG-89], esta

rede, denominada de rede PCA auto-organizante, realiza a Análise de Componentes

Principais de tamanho arbitrário para um vetor de entrada e é baseada na seguinte descoberta

feita por [OJA-82]:

'oO vetor peso w(n) em um neurônio linear auto-organizante, operando sob a regra de

aprendizado de Hebb modificada, dada por:

w,(n+I):W(n)+ry(n)[x,(") - y(r)w,(n)J 8q.47

converge com probabilidade I para um vetor de comprimento unitario, que tem a mesma

direção do autovetor máximo da matriz de correlação do vetor de entrada".

Uma generalização da regra de aprendizado da 8q.47 é utilizada para treinar a rede

PCA auto-organ izarúe I SANG- 89 ].
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Considerando-se a rede feedþrward apresentada na Figura 3, duas suposições de

natureza estrutural podem ser feitas:

1. Cada neurônio da camada de saída da rede é linear.

2. A rede possuip unidades de entrada e mwidades de saída (m <p).

yo

Yt

xg

xI

a

a

x Yrl

Figura 3. Rede PCA Auto-Organizante

O único objeto de treinamento da rede é o conjunto de pesos sinápticos

conectando os nós de entrada i aos nós de saída7.

pl

wij

A saída l¡(n) do neurônio 7 no tempo n produzida em resposta ao conjunto de

entradas {x,@)li = 0,1,,...,p- 1} é dada por

p-l

l¡fu) -lwu(n)x,(n), i :0,1,...,m-l Eq.48
i=0

O peso sináptico wufu) é adaptado de acordo com a regra generalizada de

aprendizado de Hebb,

j
tw¡(n)= rt[yj(nþciØ) - y¡(n)lw*(n)yo@)J , í: 0,I,...,p'1, i:0,1,...,m'l 8q.49

onde Awo é amudançaaplicadaaopeso sináptico wr(n) notempo ne\ é oparâmetro de

taxa de aprendizado. Pode-se rescrever aBq.49 na forma:

Awr(n) = w jfu)[*i @) - wu(n)lr(n)J , i:0,1,...,p-r, j:0,1,...,m-r Eq.50
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onde *i( r) é uma versão modificada do i-ésimo elemento do vetor de entrada x(n) e uma

fi.rnção do índicej dado por:

j-r
x!(n) = x¡(n) -}**(r)yoØ). Eq.5l

k=0

Para entender a heurística com a qual o algoritmo de Hebb realmente opera, uma

notação de matriz é usada para rescrever a versão do algoritmo definido na Eq.50, como

segue:

Aw,(n) = w¡(n)xi@) - w',(n)w,(n), 8q.52

onde, x'(n) - x(n) -f*r(r)yr(Ð, sendo que o vetor x'(n) representa uma forma
k=0

modificada do vetor de entrada. Baseando-se na representação dada pela Eq.51, podemos

fazer as seguintes observações:

1. Para o primeiro neurônio da rede, tem-se:

j : 0: x'(n) - x(n) Eq.53

Este primeiro neurônio irá descobrir a primeira componente principal (isto éo o maior

autovalor e o autovetor associado ao vetor de entrada x(n).

2.Para o segundo neurônio da rede:

j : I: x'(n) - x(n) - wo(n)yr(n) 8q.54

Dado que o primeiro neurônio já convergiu para a primeira componente principal, o

segundo neurônio vê um vetor de entrada x'(n) para o qual o primeiro autovalor da matriz

de correlação C foi removido. O primeiro neurônio, portanto, extrai a primeira componente

principal de x'(n), a qual é equivalente à segunda componente principal (isto é, o segundo

maior autovalor e o autovetor associado) do vetor de entrada original x(n) .

3. Para o terceiro neurônio, escreve-se

j : 2: x'(n) - x(n) - wo(n)yo(n) - w,(n)y,(n) Eq.55
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Suponha que os dois primeiros neurônios já convergiram p?na a primeira e a segunda

componentes principais. O terceiro neurônio agoravê um vetor de entrada x'(n) para o qual

os dois primeiros autovetores já foram removidos. Portanto, ele exhai a primeira componente

principal do vetor x'(n), eue é equivalente à terceira componente principal (isto é, o terceiro

maior autovalor e o autovetor associado) do vetor de entrada original x(n) .

Procedendo dessa forma para os neurônios remanescentes da rede, fica claro que cada

saída da rede treinada de acordo com o algoritmo generulizado de Hebb representa a resposta

para um particular vetor da matnz de correlação do vetor de entrada e que as saídas

individuais são ordenadas por ordem decrescente de autovalores.

Na prática, todos os neurônios do algoritmo generalizado de Hebb tendem a convergir

juntos, e o tempo de treinamento total é menor do que se todos os neurônios fossem

treinados um de cada vez. Todavia, o segundo neurônio provavelmente não converge

corretamente até que o primeiro neurônio esteja pelo menos em parte na direção do primeiro

autovalor pfeVf-941.

O seguinte teorema de convergência para essa rede foi proposto e provado por

[sANG-8e]:

"Se a matriz de pesos sinápticos W(n) for associada a valores aleatórios no tempo n :
0, então, com piobabilidade l, a rcgra generulizada de Hebb irá convergir na média, e

W'(n), no limite, irâ se aproximar de uma matriz cujas colunas serão os primeiros m

autovetores da matriz C de correlação dos vetores de entrada x(n),ordenados por ordem

decrescente de autovalor." Portanto, no limite, pode-se escrever:

Awr(n)+0 e wj+aj, j:0,1,...,m-l Eq.56

tal que llwr(n) ll : I para todo 7. Os valores es,a1,...,em-r representam os autovetores

normalizados associados aos lø maiores autovalores da matriz C de correlação dos vetores de

entrada x(n),estando esses autovalores ordenados em ordem decrescente.
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Dessa forma, pode-se resumir o algoritmo de aprendizagem para a rede PCA auto-

organizarúe da seguinte forma:

o Algoritmo PCA Auto-Organizante

Início

1. Inicialize todos os pesos de conexões com valores aleatórios e escolha o valor para o parâmetro de

aprendizagem 4.

2. Repita

2.2 Selecione aleatoriamente um padrãop-dimensional e apresente-o à rede.

2.3 duste os pesos das conexões de acordo com a regra generalizada de Hebb (Eq.a9).

2.4 Normalize os vetores-peso.

Até que um número máximo de iterações seja atingido.

Fim.

O algoritmo corespondente à rede PCA auto-organizante foi implementado em

linguagem C e os resultados obtidos pela rede utilizando como entrada os dados iris são

apresentados na Tabela 9.

Vale a pena obseryar que, nesse experimento, o número de iterações e o parâmetro de

velocidade de aprendizagem foram iguais a 100.000 e 0.2, respectivamente.

-0.256973

0.116538

0.800551

-0.528680

-0.721003

0.237t20

0.143713

0.63s039

0.370254

0.927409

0.015795

0.050756

0.488899

-0.282562

0.590409

0.s76674

a3a2arao

Tabela 9. Resultados da Rede PCA Auto-Organizante
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Fazendo uma comparação entre os resultados da Tabela 9 e os resultados obtidos pela

PCA clássica para o mesmo conjunto de dados (ver Tabela 5), pode-se observar que a rede

PCA auto-organizante de fato fornece um método para obter aproximações dos autovetores

encontrados pela abordagem clássica.

É importante lembrar que, assim como na análise cliissica, também foi necessiário,

antes de iniciar o treinamento da rede, padronizar os dados, fazendo com que as médias e os

desvios-padrões referentes a cada variável do conjunto tivessem valores iguais a 0 e 1o

respectivamente. Além disso, após a padronização, os valores das variáveis do conjunto

também foram normalizados pelos seus valores máximos, sendo esta mais uma forma de

evitar a saturação dos pesos das conexões durante o treinamento da rede.

3.3.2 Rede PCA Adaptativa

Uma outra arquitetura de rede neural que incorpora a técnica de análise de

componentes principais foi proposta por [RUBN-89] e é ilustrada pela Figura 4. Assim como

a rede PCA auto-organizarúe, esta consiste dep neurônios de entrada e z neurônios de saída,

onde cada unidade de entrada i estâ conectada a cada neurônio de saída7, com peso de

conexão wu.

yo

Y

x
Êl

Y'Dl

Figura 4. Rede PCA Adaptativa.
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Do ponto de vista estrutural, a rede PCA adaptativa pode ser considerada como uma

expansão da rede neural apresentada na seção anterior através da inclusão de conexões anti-

hebbianas entre as unidades de saída.

Neste caso, as unidades de saída dessa rede são organizadas de forma que o neurônio

de saída i é conectado ao neurônio de saídaj através da conexão com peso uij se, e somente

se, i <7.

A saída l¡(n) do neurônio 7 no tempo n produzida em resposta ao conjunto de

entradas {x,@)li = 0,1,..., p- 1} é dada por:

p-I
y,(n) -lwu(n)*,(n) +\uo(n)!,(n), i :0,1,...,m-r 8q.57

i=0 l<j

Os pesos das conexões wij entre a camada de entrada e a camada de saída são

ajustados de acordo com a regra de aprendizado de Hebb, ou seja,

hvo(n)=rtr,fu)y¡(n), i:0ol,...,p-1, i :0,1,...,m-l 8q.58

onde r1 é o parâmetro de velocidade de aprendizado.

Os pesos sinápticos laterais, por sua vez, são ajustados de acordo com a rcgra Anti-

Hebbiana, isto é,

Aur(n) = -wt(n)1,(n) l<j Eq.59

onde ¡r é outro parâmetro de aprendizagempositivo.

Devido à regra de aprendizado Anti-Hebbiana, a tendência dos pesos laterais é

diminuir assintoticamente. Por esse motivo, quando esses pesos sinápticos tiverem atingido

um valor suficientemente pequeno, a rede terá convergido para um estado no qual os m

vetores-peso associados às m unidades de saídas são os m autovetores da matriz de

correlação dos dados de entrada com autovalores 1o> lr)..) X^_t.
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Pode-se acelerar a convergência da rede introduzindo um termo momentum þ e

deixando que os parâmetros de aprendizagem e o momentum diminuam com o tempo. Em

[MAO-95 ], utilizou-se:

Awu(n+ 1) - ry(n)x,t¡ + B(n)Awr(n) Eq.60

Auo(n+ 1) - -p(n)y,!¡ + B(n)Auo(n) Eq.6l

onde r1(z + l) .: max(cl;q(n), 0.000U, pfu + 1) : max(a¡t(n), 0.0002), þ(n + I) :
max(aþ(n), 0.0001) e a é o fator de diminuição.

Pode-se, dessa forma, resumir o algoritmo proposto por [RUBN-89] como segue:

Após a convergência do algoritmo, a matriz dos pesos das conexões pode ser

analisada da mesma maneira utilizada na seção anterior.

o Algoritmo PCA Adaptativo

Início

1. Inicialize todos os pesos de conexões com pequenos valores aleatórios e escolha os valores para os

parâmetros de aprendizagem.

2. Repita

2.2 Selecione aleatoriamente um padrãop-dimensional e apresente-o à rede.

2.3. duste os pesos das conexões entre a camada de entrada e a camada de saída de

acordo com a 8q.60.

2.4. Normalize os vetores-peso.

2.5. Aþ¿alize os pesos laterais de acordo com a Eq.6l.

2.6. Modifique os parâmetros F, ¡1, e p.

Até que {todos os pesos laterais sejam suficientemente pequenos (a soma de seus valores absolutos

seja menor que algum threshold a)) ou {um número de iterações miâximo seja atingido}.

Fim.
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Assim como para a rede PCA auto-organizante, o desempenho da rede PCA

adaptativa foi testado parc o mesmo conjunto de dados (iris). Os resultados obtidos são

apresentados na Tabela 10.

Os parâmetros de aprendizagem para esse experimento foram especificados da

seguinte forma: n(0) : 0.2, p(0) : 0.5, p(0) : 0.1, a :0.99999. Nessa avaliação, o processo

de aprendizagem prára quando a soma dos valores absolutos dos pesos das conexões laterais

for menor que o threshold e: 0.00001 ou o número máximo de iterações igual à 100.000 for

atingido.

-0.723t20

0.238417

0.141955

0.632s38

0.383352

0.920919

0.02652t

0.065160

-0.26959

0.118567

0.800430

-0.524957

0.522249

-0.2692t6

0.580671

0.563560

a3cl2arao

Tabela 10. Resultados da Rede PCA Adaptativa

Fazendo agora uma comparação mais ampla, levando-se em conta os resultados da

Tabela 10, os resultados obtidos pela rede PCA auto-organizante (ver Tabela 9) e aqueles

obtidos através da aplicação da metodologia clássica (ver Tabela 5), nota-se que, apesar da

rede PCA auto-organizartte ter conseguido boas aproximações dos autovetores resultantes da

análise estatística, a rede PCA adaptativa obteve estimativas ainda melhores no sentido que

seus resultados estão ainda mais próximos daqueles referentes ao método clássico.

Uma outra vantagem da rede PCA adaptativa em relação à rede PCA auto-organizante

diz respeito ao tempo de convergência da rede. Devido ao fato que, durante o treinamento, a

soma dos valores absolutos dos pesos das conexões laterais pode atingir um valor inferior ao

threshold escolhido antes que o número máximo de iterações pré-estabelecido seja
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alcançado, a rede PCA adaptativa pode concluir o seu treinamento antes da rede PCA auto-

organizante.

Baseando-se nessas considerações a respeito do desempenho de ambas as redes,

optou-se por utilizar a rede PCA adaptativa na tarefa de compressão de algumas imagens

médicas, conforme será visto no próximo capítulo.

3.3.3 Rede Neural para a Técnica LDA

Uma arquitetura de rede neural e um algoritmo de aprendizado envolvendo etapas

supervisionada e auto-organizante para realizar anéäse discriminante linear multivariada

foram propostos' por Mao e Jain MAO-95]. Eles utilizaraÍn uma variação da LDA

apresentada na seção 2.2. Ta[ variação consiste em utilizar como coeficientes das funções

discriminantes os menores autovetores da matriz R-ÐtlEr, onde as matrizesE*,

E r = Ew * Z n e åu estão definidas da seguinte forma:

o Matriz de Covariância dentro das classes (E *):

I
8q.62uw Im (*{,,-îØ)(xr) -7ot)r

n¡I
i=l

Er =:ääþ.,, -¡)(.{,, -r)' = Ew + E n

=-
tl t=t

o Matriz de Covariância entre as classes (E n):

I m

2B 2,, (rr,, -r)(rot -r)'
n l=l

o Matriz de Covariância para a amostra total (E r):

Eq.63

F,q.64
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onde,

. m é o número de classes do conjunto;

*!') =(*{l',*{l',...,*{;') denota o i-ésimo padrão

I = 1,2,...,m;

a

. n =Zr, e o número total de padrões do conjunto;

na classe l, i = 1,2,...,n¡,

-------->
yo

y1

U
a)

Ypt

m

l=l

o 7(t) é o vetor média da classe /;

o î é o vetor média para a amostra total.

Como na Análise Discriminante Linear estão disponíveis informações sobre as classes

às quais os objetos pertencem, torna-se adequada autilização de um método supervisionado.

O algoritmo proposto por [MAO-95] utiliza a abordagem supervisionada apenas para

preparar um dos conjuntos de treinamento a serem apresentados à rede. Uma vez que esse

conjunto está formado, é conferido ao algoritmo um caráter completamente auto-organizante.

A rede LDA, apresentada na Figura 5, consiste de duas camadas, onde cada camada é

idêntica à rede PCA adaptativa proposta por [RUBN-89] descrita na seção anterior (ver

Figura 4).

w¡(1) *,fzl
xg

*r

xÞl

a

a

a

Figura 5. Rede para a técnica LDA
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Sejam w(o') (wl') ) os pesos das conexões entre a i-ésima unidade da camada de

entrada (intermediriria) e a7'-þsirna unidade da camada intermedirária (saída¡ e uf 
l(u[') ¡ os

pesos das conexões laterais entre a i-ésima e a 7'i-þ5i-a unidade da camada intermedäna

(saída). O padrão de entrada é denotado por r = (ro,r, ,...*o-r) e os vetores-saída da camada

intermediëma e camada de saída são dados, respectivamente, por p-
I =(10,1r,...,!o-r), onde essas saídas podem ser escritas como:

p-I

P¡ =Zrl"*, +luf,)P,,
i=0 lx j

n-I

!¡ =Zr(,1) P, +lu(y') 1,, j : o, l, ..., P - I
¡=0 læ j

(Po,Pr,..-,pot)

Eq.65

Eq.66

e

Antes de iniciar o algoritmo de aprendizagem para a rede LDA é necessária a

formação de dois conjuntos de treinamento T*o e Tro obtidos a partir do cònjunto de

padrões 7 = ¡x{t)¡t =1,2,...,n¡,1=I,2,...,m} daseguinte forma:

o O conjunto Tro é obtido subtraindo-se de cada padrão em I o o vetor média paru a

amostra total (x-);

o O conjunto T*o é formado subtraindo-se de cada padrão o vetor média da classe /

correspondente (îrt l, I : 1,2,...,m).

A informação a priori sobre as classes dos objetos é usada somente para formar o

conjunto T*o. Após isso ter sido realizado, o algoritmo de aprendizado torna-se

completamente auto-organizante.

O algoritmo de aprendizagemproposto por [MAO-95] é apresentado a seguir.
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Início

Fim.

1. Forme, a partir de 2i os conjuntos de treinamento T¡yç e Tro.

2. Treine a primeira camada da rede utilizando o algoriÍno da rede PCA adaptativa para o conjunto

Two

3. Apresente à primeira camada treinada todos os padrões pertencentes aT¡y6; compute.o

desvio padrão para cada unidade de saída; divida todos os pesos das conexões pelo desvio

padrão urroòiudo a sua unidade de saída.

*f)' =wf) / or, i, j = 1,2, "',P-l

4. Forme um conjunto de treinamento Ï¿obtendo as saídas da camadas intermediária quando o

conjunto T7gé apresentado à camada de entrada.

5. Treine a segunda camada da rede utilizando o algoritrno PCA para o conjunto de treinamento T¡¡.

Seja / - [r{r') J o* " þ s amatnz de pesos para aprimeira camada quando os passos 2

e 3 forem executados, respectivamente. Seja y= [r{l'Jo* amatriz de pesos da segunda

camada após o treinamento. O mapeamento que a rede LDA tealiza e yl" - A'*',, onde A :

ûsW

Segundo MAO-95], as colunas da matriz A são compostas dos autovetores damatriz

n= ZtlEr corespondentes aos autovalores em ordem decrescente. Esses autovalores

podem ser obtidos computando-se as variâricias das unidades de saída quando o conjunto de

treinamento Tro é apresentado aos nós de entrada.

Da mesma forma como para as redes que implementam a técnica PCA, este algoritmo

também foi imptementado para a LDA dos dados iris e os resultados correspondentes aos

dois primeiros autovalores e autovetores (utilizados como coeficientes para as duas primeiras

firnções canônicas) são apresentados na Tabela 11.

Analisando-se os autovalores encontrados pela rede LDA e os autovalores obtidos

pela aplicação da abordagem clássica utilizada para o mesmo conjunto de dados (ver seção
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2.2.4), pode-se notar que os autovetores obtidos pela rede LDA têm aproximadamente a

mesma significância daqueles encontrados para a LDA clássica, levando-se em consideração

o teste descrito na seção 2.2.3.

-0.162260

-0.031953

-0.41935r

0.602994

0.53t466

-0.2s7034

0.717886

0.754527

33.934513

L277932

X1

Autovetores (coeficientes)

Y9 X3 X4Autovalor

Tabela 11.. Resultados da Rede LDA

3.3.4 Rede de Kohonen

A Rede de Kohonen foi proposta por Teuvo Kohonen da Universidade de Tecnologia

de Helsinki, na Finlândia e surgiu devido ao interesse que o grupo de Reconhecimento de

Padrões desta Universidade, encontrou na tarefa de extrair características de um conjunto de

fonemas observados, usando elementos da Teoria de Probabilidades e da Teoria das

Decisões Clássicas.

O modelo de rede neural proposto por Kohonen [KOHO-88] baseia-se no.método de

Classificação do Vizinho mais Próximo. Este método interpreta um conjunto de dados como

padrões e usa estatísticas tradicionais para formar classes C, de padrões, onde cada classe é

representada por um pequeno conjunto de padrões P,. Cada novo padrão p pode ser

classificado através da identificação da classe C, para a qual p é mais próximo com respeito

a alguma métrica já definida.
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A Rede de Kohonen apresenta um exemplo de como Redes Neurais podem "aprender

sozinhas'o ou o'auto-organizar-se", sem que seja dado uma resposta correta para um dado

padrão de entrada.

O modelo de Kohonen nos oferece uma visão de como nosso cérebro pode realmente

trabalhar, uma vez que forma "mapas de preservação da topologia'', eus são também uma

característica dos cérebros biológicos.

A estrutura da rede proposta por Kohonen apresenta uma camada bidimensional de

neurônios baseada nas camadas presentes no córtex cerebral, as quais apresentam

características de auto-organização e memória associativa.

A Rede de Kohonen possui as seguintes características:

1. Estrutura não-hierárquica: todos os neurônios da rede são do mesmo tipo,

desempenham a mesma função e pertencem a uma única camada, chamada Camada de

Kohonen.

2. Aprendizado não supervisionado: a rede possui auto-organização; podendo

fornecer uma saída correta para uma dada amostra de entrada, sem que a saída esperada

tenha sido fornecida.

A camada de Kohonen é um arranjo de neurônios em duas dimensões, onde todos os

neurônios são conectados aos seus vizinhos mais próximos, respeitando sempre a estrutura

da rede. Esta estrufura pode ser uma estrufura retangular (ver Figura 6) ou uma estrutura

hexagonal (ver FiguraT), e é esta estrutura que define o conjunto de vizinhos mais próximos

de cada neurônio.
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Figura 6. Estrutura Retangular
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Figura 7. Estrutura Hexagonal

Na rede de Kohonen, todos os neurônios atuam como:

L. Unidades de Entrada: recebem os mesmos sinais de entrada em paralelo, além de

receberem os sinais de seus vizinhos (feedback) através de conexões laterais com outros

neurônios (ver Figura 8).

2. Unidades de Treinamento: cada neurônio da rede tem a ele associado, inicialmente,

um vetor-peso de valores reais aleatórios de mesma dimensão do vetor de entradas o qual

conterá, depois da estabilização da rede (treinamento), o conhecimento do problema dado.

O treinamento da rede de Kohonen consiste na tarefa específica de encontrar um

conjunto correto de vetores-peso que represente um dado conjunto de entradas.

3, Unídades de Saída.' fornecem em paralelo uma visão externa do resultddo obtido,

isto é, o resultadb obtido pelo treinamento da rede é visto na própria camada de Kohonen.

Tal resultado é um mapeamento das entradas n-dimensionais para o espaço bi-dimensional

de saída (ver Figura 8).

salba

x9 x¡ ln-t

ENTR A DAS

Figura 8. Rede de Kohonen

oooooo

ruós
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A Rede de Kohonen possui, portanto duas habilidades fundamentais:

l. Modelar a Distribuição das Entradas: a rede modela a função distribuição de

probabilidade dos vetores entrada usados durante o treinamento. Este modelo é representado

através da separação dos vetores-peso em diferentes agrupamentos. Cada agrupamento (ou

classe) representa entradas que são similares.

2. Criar Mapas que Preservam a Topologia da Rede: após o processo de

aprendizagem da rede, a matrtz que representa a sua topologia será vista como um

subconjunto discreto do espaço R2.

Assim, supondo que os vetores de entrada são de dimensão n (pertencem ao espaço

R" ) e arede é de dimensão 2 comr linhas e c colunaso aredetreinadaé um mapeamento

de

R' -> [r,1]x[,c]

Este mapeamento preserva a topologia natural dos dados, ou seja, caso dois vetores do

conjunto de entrada estejam geometricamente próximos um do outro, então, eles serão

mapeados em dois pontos também próximos um do outro (vizinhos) namatriz [r,1]x[l,c].

O aprendizado da rede de Kohonen é um método para classificação do tipo KNN

(vizinho mais próximo), no qual um número fixo de vetores-peso iniciais são

progressivamente modificados para mapear o espaço de entradas.

Durante o aprendizado da rede de Kohonen, todos os seus neurônios, QUo formam o

chamado mapa de preservação de topologia, recebem o vetor de entrada x n-dimensional. O

neurônio deste mapa que apresentar menor distância a esta entrada é dito neurônio escolhido

(vencedor). A partir dele uma vizinhança de raio progressivamente decrescente vai sendo

modificada, isto é, os pesos dos neurônios pertencentes a esta vizinhança são modificados

(ver Figura 9). Este processo é repetido para todas as entradas apresentadas a rede e por fim,
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o mapa bi-dimensional de saída representará o espaço de características das entradas n-

dimensionais.

Nc(trl--
Nc(t zl - -Nc(ts) --

Figura 9. Vizinhanças em torno do nó c

o Classificação de Padrões através da Rede de Kohonen

Existem duas fases distintas de classificação de padrões:

l. Primeira Fase (Treinamento ou Aprendizagen).' Nesta fase, os padrões de entrada

são apresentadas sequencialmente e formam sozinhos, após o aprendizado, classes distintas

(clusters), onde entradas semelhantes agrupam-se e entradas distintas afastam-se. Durante o

processo de aprendizado modificações ocorrem nos pesos para que estes possam representar

as entradas preservando sempre suas características principais.

A Rede de Kohonen utiliza o algoritmo de aprendizado competitivo apresentado na

seção 3.2.2.

2. Segunda Fase (Classificação): Classes distintas já foram definidas durante o

treinamento. Nesta fase, uma nova entrada apresentada à rede é comparada.às classes

existentes. A nova entrada é classificada como pertencente a classe que lhe for mais similar.

O Algoritmo Kohonen funciona como classificador devido ao fato de o treinamento

da rede estimular a competição pelas entradas num conjunto limitado de neurônios. Deste

modoo regiões de neurônios com vetores peso similares são criadas. Estas regiões tendem a

ser ordenadas topologicamente do mesmo modo que os corespondentes vetores de entrada.
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Assim, a rede pode ser vista como um classificador de vetores entrada em classes de

similaridade topológicas.

o Dinâmica da Rede de Kohonen

Cria-se uma matriz de r linhas por c colunas, que representaút a chamada camada de

Kohonen. Cada elemento desta camada teút a mesma dimensão do vetor de entrada. Deve-se

obsen¡ar que a camada de Kohonen deve ser suficientemente grande em relação ao número

de entradas.

Para cada vetor de entrada x( n), executa-se os seguintes passos:

1. Identifica-se um neurônio z com a entrada apresentada, isto é, o neurônio cujo

vetor-peso tiver a menor distância euclidiana em relação a entrada apresentada é escolhido.

2. Atualizar gradualmente este neurônio e sua vizinhança N,. Isto é atualizat desde

um raio inicial que é igual a largura da rede até um raio final igual azeto, que coriesponde a

atualizar somenté o neurônio escolhido.

A atualização do vetor-peso associado um neurônio j ocoffe na direção do vetor

entrada x pela seguinte formula geral:

| ø(x_w,) ,.Ì eN,
Aut -J .' r' 'r ' 8q.67-" i [O ,c.c.

onde ø é uma função do tempo e determina o quanto wj deve caminhar na direção de x.

Assumindo, também, uma discretização do tempo tem-se que a formula acima pode ser

reescrita na seguinte forma:

w,(n+o ={:;,,å,,. 
a(n)[x(n) - w,(n)] 

,,tr.- 

*,,r, 
Eq.68

onde n aumenta de uma unidade a cada variação de vizinhança e a cada noVa entrada

apresentada.
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o Critério de Convergência

Para assegurar convergência dos vetores-peso, dois requisitos devem ser satisfeitos:

l) a deve satisfazer os seguintes condições:

O<a(n)<1 + Vn

a(n) deve ser uma função decrescente

Quando cr atinge um certo limite, diz-se que o aprendizado ocorreu.

2) O tamanho da vizinhançaN, deve satisfazer duas condições:

I < Nr(n) < max(inha,coluna) + Vn

Ny'n) deve ser uma função decrescente

onde mm(inha,colunø) é considerado o diâmetro da rede.

o Critério de Parada

Como a(n) deve ser decrescente durante o processo de aprendizado, esta função deve

ser atualiz ada acada novo padrão (entrada) apresentado à rede. Depois que todas as entradas

foram apresentadas, verifica-se se um certo limite, que deve ser um valor bem próximo de

zero, foi atingido pela função decrescente a(n).Em caso positivo, a etapa de treinamento

está concluída; caso contriirio, as entradas devem ser reapresentadas à rede, até o limite

especificado seja alcançado.

Terminado o treinamento, à cada nova entrada é associado o neurônio que melhor a

represente de acordo com o critério da menor distância euclidiana. Cada neurônio no mapa

topológico deve representar apenas uma entrada.
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Assim, o resultado obtido na rede pode ser visualizado na matnz escolhida para

representar a topologia da rede.

A seguir serão apresentados os resultados da Rede de Kohonen para a tealização da

Análise de Cluster dos dados iris.

Comparando-se os resultados da rede de Kohonen, utilizando-se uma topologia

quadrada 13x13, com os obtidos pelo SAS quando da análise clássica para o mesmo

conjunto de dados (ver seção 2.3.4), pode-se observar que, de fato, a rede proposta por

IKOHO-SS] pode ser considerada uma abordagem alternativa aos métodos clássicos na

detecção dos agrupamentos existentes em um determinado conjunto de dados.

+ Classe I
ì* Classe 2

* Classe 3

Número de neurônios: 169

RESULTADOS DOS APREND\ZADOS FEITOS NAREDE DE KOHONEN

Diâmetro = 13

Calr¡r dllnicial

+ + 3ts3t**+++
*tß*3t*+ ++ì*+3t3t
*++3t$*+33ìF +jt
*ìt *ìl+3t+3t3tìt+
*++ ir*s+8t++
+*3t+ 3t+*3t*++3t
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+ ** *+ìf ++3t+
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Capítulo 4

Compressão de fmagens Através da Rede PCA Adaptativa

Como apresentado no Capítulo 3, duas abordagens de redes neurais artificiais podem

ser consideradas alternativas à utilização da metodologia clássica para realizar o método

estatístico PCA, o qual pode, em particular, ser utilizado para red:ir a dimensão de um

determinado conjunto de dados, de modo que suas características principais sejam

preservadas, ainda que utilizando um número menor de variáveis transformadas.

Dessa forma, como um dos objetivos deste trabalho é investigar a aplicação de redes

neurais artificiais para extração de características na ¿írea de processamento de imagens,

resolveu-se utilizar uma das redes neurais que implementam PCA para a tarefa de

compressão de algumas imagens médicas obtidas a partfu do tomógrafo por ressonância

magnética desenvolvido no Instituto de Física de São carlos (IFSC-usp).

Dentre as duas redes que implementam PCA, a rede PCA adaptativa foi escolhida

para essa tarefa devido ao fato que os seus resultados foram mais satisfatórios do que aqueles

obtidos pela rede. PCA auto-organizante, considerando-se autilização destas para a PCA dos

dados iris.

Em primeira instância, para observar o comportamento da rede quando o conjunto de

dados em questão trata-se de uma imagem, as duas abordagens para reaLizar PCA (clássica e
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rede PCA adaptativa) foram utilizadas para realizar compressão de algumas imagens

médicas consideradas nesse trabalho.

Uma comparação dos resultados obtidos pelas duas metodologias será apresentada na

seção 4.1.

Para avaliar qualitativamente o desempenho da rede PCA adaptativa na compressão

das imagens mencionadas, foi realizada, também, uma comparação entre os resultados

obtidos por esta com alguns resultados provenientes da aplicação do padrão de compressão

JPEG (Joint Photographic Experts Group) para o mesmo conjunto de imagens. Esses

resultados podem ser encontrados em [LUCC-94].

Breves considerações sobre o padrão de compressão JPEG serão feitas na seção 4.2,

na qual também será apresentado um estudo comparativo para ambas as abordagens de

compressão, levando-se em conta as imagens médicas utilizadas.

4.1 Rede PCA Adaptativa X PCA Clássica

O procedimento utilizado neste trabalho para rcalizar compressão de imagens

envolve, basicamente, as etapas ilustradas na Figura 10:

T

Imagem
ComprimidaImagem

Original
L---__

Figura 10. Esquema de Compressão para a Rcde PCA Adaptativa

Autovetores
Médias e Valores

Mriximos

PCA
Tranfomação

Treinamento
da Rede PCA
Adaptativa

Codificação
dos Dados
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É importante ressaltar que as imagens utilizadas nos experimentos deste trabalho
possuem dimensão 256x256, onde cada pixel é representado por 8 bits contendo o seu

correspondente valor de nível de cfuua.

Com o objetivo de diminuir a quantidade de cálculos necessaria para o treinamento da

redeo as imagens foram divididas em blocos. Dessa forma, foram realizados testes utilizando
blocos 8x8 e blocos l6xl6, onde cada coluna desses foi considerada como uma váriável do

conjunto de dados a ser analisado. Consequentemente, cada linha da matriz representando

um bloco foi tratada como sendo uma entradapana rede.

A primeiia etapa do processo de compressão rcalizado pela rede PCA adaptativa

corresponde à codificação dos dados contidos nos blocos da imagem original para que estes

se tornem adequados à fase de treinamento. Neste caso, como os dados considerados para a

análise envolvem variáveis contendo valores para uma mesma medida, ou seja, o valor de

nível de cinza de cada pixel, não foi necessiirio incluir o cálculo da variância destas na

codificação dos dados.

Assim sendo, foi suficiente subtrair de cada elemento do bloco da imagem o valor da

média corïespondente à sua coluna, fazendo com que cada variável de entrada ficasse com

média igual à zero. Assim como na utilização dessa rede para a PCA dos dados iris, foi
necessii¡io, também, normalizar as variáveis presentes nos blocos pelos seus valores

máximos.

Os valores das médias de cada variável, assim como os seus valores miiximos, devem

ser annazenados pois estes serão necess¿irios durante o estágio de descompressão da

imagem.

A próxima etapa a ser realizada conesponde ao treinamento da rede PCA adaptativa,

o qual foi descrito na seção 3.3.2. Os resultados dessa fase correspondem aos autovetores

associados aos maiores autovalores da matriz de covariância de cada bloco analisado.

O estágio seguinte, conespondente à realização da transformação PCA, tem como

objetivo comprimir efetivamente os dados presentes no bloco da imagem através da

transformação destes de acordo com as suas componentes principais, utilizando-se como

coeficientes dessas combinações lineares os autovetores encontrados na fase de treinamento
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da rede. Maiores detalhes quanto à obtenção das componentes principais de um conjunto de

dados podem ser encontradas na seção 2.1.3.

Em particular, se a imagem for dividida em blocos 8x8, as informações relevantes

contidas nestes podem ser rìnnazenadas em blocos de dimensão reduzida \xM, onde M<8
representa o número de componentes principais utilizadas na tansformação dos dados.

Quanto maior for o número de componentes principais utilizadas para annazenar a imagem
comprimidao menor será a taxa de compressão obtida e maior será a qualidade da imagem
recuperada.

A taxa de compressão obtida como resultado de um processo de redução de dados é

dada pela seguinte equação:

Taxa de compressão - ,-coltlrimento 
da cadeia de dados-comprimidos 

Eq.69
comprimento da cadeia de dados originais

Primeiramente, optou-se por utilizar a rede PCA adaptativa na compressão de

imagens divididas em blocos 8x8. Porém, notou-se, através dos experimentos realizados, gue

utilizando-se blocos com essa dimensão, estes atingiriam um nível de compressão miíxima
somente quando uma única componente principal fosse utilizada para, rnnazená-lo. Dessa

forma, a taxa de compressão máxima obtida foi equivalente a 87,5Yo, como pode ser

observado naTabela 12:

,-(%)=50264

t-(%)= 62,5?6
3

t-(%)=75eó2

t-(%)=t7,5eó1

Taxa de CompressãoNúmero de Componentes
Principais

Tabela 12. Taxas de Compressão para Blocos 8x8
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Com o objetivo de obter uma taxa de compressão superior, outros experimentos foram

realizados dividindo-se cada imagem em blocos 16x16. As taxas de compressão obtidas

dessa forma são apresentadas na Tabela 13.

,-(%à=87,5?62

,-(/ru)=e3,7526I

Taxa de CompressãoNúmero de Componentes
Principais

Tabela 13. Taxas de Compressão para Blocos 1.6x16

O processo de descompressão das imagens compactadas através rede PCA adaptativa,

segue o esquema da Figura 11:

Decodificador

Imagem
Comprimida Imagem

Recuperada

Figura 11. Esquema de Descompressão das Imagens Compactadas via Rede PCA

Adaptativa

No processo de reconstrução dos dados da imagem original, os autovetores

armazenados na etapa de compressão e as componentes principais que compõem a imagem

comprimida são utilizadas para reverter o bloco considerado à sua dimensão original. Essa

etapa é executada, basicamente como o inverso da transformação PCA aplicada na fase de

compressão. Considerações teóricas a esse respeito são encontradas na seção 2.1.4:

r

Médias e Valores
Máximos

Autovetores

Decodificação
dos dados

Reconstrução
dos dados
originais
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A etapa de decodificação dos dados reconstruídos tem o objetivo de recompor a

magnitude de cada elemento do bloco em questão. Para isso, deve-se realizar o procedimento

inverso à correspondente etapa no processo de compressão, ou seja, os valores médias de

cada coluna, armazenados na fase de compressão, devem ser somados aos elementos da

coluna corespondente na matnz dos dados reconstruídos. A seguir, todos os elementos do

bloco devem ser multiplicados pelos valores máximos de suas colunas, os quais t¿mbém

foram obtidos durante a compressão do bloco considerado.

Dessa forma, fica evidente que a desvantagem da utilização dos esquemas

apresentados para compressão e descompressão de imagens através da rede PCA adaptativa
reside na necessidade de manutenção de valores adicionais aos dados comprimidos. Ou seja,
para que os dados possam ser reconstruídos em sua dimensão e magnitude originais é

necess¿ário o acesso aos autovetores, médias e valores máximos calculados na fase de

compressão.

Após a descompressão das imagens procedeu-se com o cálculo dos erros quadráticos

médios (MSE) entre as imagens recuperadas e as correspondentes imagens originais. Tais

resultados são apresentados na Tabela 14.

0.991.802.964.32Imagem l0

r.402.494.075.8sImagem 9

1.102.003.344.90Imagem 8

1.262.243.745.61Imagem 7

0.96t.732.884.05Imagem 6

1.202.183.494.83Imagem 5

l.l52.t53.58s.39Imagem 4

1.272.434.296.62Imagem 3

1.372.564.517.08Imagem 2

0.731.19r.952.86Imagem 1

93,7syo

Ta:<a de Compressão

87,5o/o 75% 62,sYoMSE

Tabela 14. Resultados da Apticação da Rede PCA Adaptativa na Compressão de

Imagens
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Os resultados acima apresentados foram, primeiramente, comparados com os

resultados obtidos através da aplicação da metodologia clássica, a qual envolve o cálculo da

matnz de covariância para cada bloco da imagem e posterior obtenção dos autovetores

associados aos seus M maiores autovalores. Assim como na utilização da rede PCA para

compressão, esses M autovetores servirão como coeficientes prtra as M componentes

principais que rinnazenarão as informações mais rele¡¡antes do bloco considerado.

Dessa forma, o que difere as duas abordagens na realização de compressão das

imagens é somente o procedimento utilizado para obter os Mautovetores de interesse para as

componentes principais consideradas.

Na Tabela 15 são apresentados os resultados, em termos dos erros quadráticos médios

(MSE) entre as imagens originais e recuperadas, para ambas as abordagens:

0.88t.722.904.230.991.802.964.32Imagem 10

1.332.414.015.761.402.494.075.85Imagem 9

1.001.923.284.811.102.003.344.90Imagem.S

1.152.163.665.491.262.243.745.61Imagem 7

0.811.652.813.960.96t.732.884.0sImagem 6

t.t22.133.454.761.202.183.494.83Imagem 5

1.072.083.s25.29l.t52.t53.58s.39Imagem 4

l.t92.354.236.521.272.434.296.62Imagem 3

1.282.s24.456.981.372.564.517.08Imagem 2

0.s91.091.892.790.731.191.952.86Imagem I

62,syo75%87,syo93,750Á62,syo75%87,sYo93,7syo

PCA ClassicaRede PCA Adaptativa

Taxa de Compressão

MSE

Tabela 15. Resultados da Rede PCA Adaptativa e da Metodologia PCA Clássica
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Pode-se notar, comparando os resultados obtidos pelas duas abordagens, que a rede

PCA Adaptativa é tan:tr,ém adequada para realizæ PCA sobre uma imagem, já que, assim

como na aplicação dessa rede para os dados iris, seus resultados aproximam-se daqueles

obtidos através da utilização do método estatístico clássico.

Assim como para a análise dos dados iris, a metodologia cl¿ássica foi reahzáda através

do software SAS e a que utiliza RNA foi implementada em linguagem C para plataforma

UMX. Vale a pena ressaltar que ambas as abordagens foram implementadas à nivel
sequencial.

Deve-se enfatizar,entretanto, eüo uma melhoria no tempo de processamento poderia

ser atingida se a implementação para a rede neural seguisse os princípios de uma

programação em paralelo, com cada neurônio desta operando de forma simultânea.

Uma vez observada a usabilidade da rede PCA na compressão de imagens, tornou-se

também adequado avaliar a qualidade dos resultados por esta obtidos. Para isso, foi realizado

um estudo comparativo entre essa abordagem de compressão e o padrão intemacional JPEG,

utilizando, prã esse objetivo, alguns resultados obtidos através da aplicação desse padrão

para as mesmas imagens utilizadas nesse trabalho [LUCC-94]. Considerações a esse respeito

serão feitas na próxima seção.

4.2. Rede PCA Adaptativa X Padrão de Compressão JPEG

JPEG é um padrão internacional para compressão de imagens criado por duas

organizações de padronização importantes: ISO (International Organization þr
Standardízation) e CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative

Committee).

O algoritmo de compressão utilizado pelo JPEG envolve três estágios, incluindo

etapas de codificação com perda e sem perda. Tal esquema é ilustrado na Figura 12.
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Tabela de

Especificações
Tabela de

Especificações

Codificação de
EntropiaQuantizadorDCT

Codifìcador

Imagem
Original

Imagem
Comprimida

F'igura 12. Esquema de Compressão JPEG

No primeiro estágio do seu algoritmo, o JPEG utiliza uma transformação matemática

conhecida como Transformação do Cosseno Discreto (DCT) que tem como objetivo

transformar um conjunto de pontos do domínio espacial em uma representação idêntica no

domínio de frequência [NELS-92]. Outro aspecto importante associado a esse tipo de

transformação diz respeito à existência de uma firnção DCT inversa (IDCT) que pode

converter a representação no domínio de frequênciaparu o conjunto de pontos do domínio

espacial. As formulas para o cálculo das funções DCT e IDCT para uma imagem são

apresentadas a seguir:

o Transformação DCT:

DCr ( i, i ) = fi " 
r, ) c ,yy, pixet ( x, y )' "'l*, - l, "'1ry7

o DCT Inversa:

Eq.70

Eq.71píxet ( x, y )= # Ð, 
i, r, rc r i ) DCr ( i, i, *rY, * fr"rlryl
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onde:

o C(x) =
Sê x=0

se x>0

o Né dimensão da imagem a ser considerada

o i,j=0,1,...,N-l

Nesse caso, o "sinal" de entrada é uma imagem e os eixos X e Y representam as duas

dimensões da tela onde a imagem é exibida. A amplitude do "sinal" é, simplesmente, o valor
de cadapixel em um ponto particular da tela.

Portanto, a DCT é rcalizada sobre uma matriz quadrada .l/ x N de valores de pixel,
resultando em uma matiz de mesma dimensão contendo coeficientes de frequência. Essa

matnz resultante da transformação terâ apropriedade de que os componentes encontrados na

sua primeira linha e primeira coluna (chamados de componentes DC) representarão as

informações mais relevantes sobre a imagem. Por outro lado, quanto mais afastados

estiverem os outros valores damaffiz em relação aos componentes DC, menos importantes

estes serão paru a descrição da imagem.

Dessa forma, a transformação DCT identifica 'þartes" de informação contidas na

imagem que podem ser efetivamente descartadas sem comprometer a sua qualidade.

Deve-se ressaltar que, devida à grande quantidade de cálculos necessiária para se

realizar a transformação DCT para uma imagem inteira, o padrão JPEG divide cada imagem

a ser comprimida em blocos 8x8. Consequentemente, a partir desse ponto, deve ser

considerado N = 8.

Uma vez realizada a transformação DCT sobre cada bloco de dados da imagem

original, o próximo passo na execução do algoritmo de compressão JPEG é conhecido como

processo de quantização (ver Figura l2). Esse processo tem como objetivo reduzir o número

de bits necessários para arÍnazeîar amatrizresultante da DCT.

O algoritmo JPEG implementa o processo de quantização utilizando uma chamada

matnz de quantização, sendo esta também uma matiz quadrada,ò/ x N. Para cada elemento

(t
lJt
Ir,
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pertencente à matriz DCT, é calculado um valor quantum utilizando-se o valor

coffespondente à posição desse elemento namatnzde quantização.

O valor quantum indica com que precisão o elemento da matnz DCT deve ser

armazenado. Já que quanto mais distante da posição (0,0) da matnz DCT um elemento

estiver, menos importância efetiva este terá para a imagem, menos esforços devem ser

dispensados para manutenção rigorosa da precisão do seu coffespondente valor.

A formula utilizadano processo de quantização é a seguinte:

valor Quantizado(i, j)= 
='"T(L|l ,= i, j =0,1,...,N-t 8q.72
vuantum(r,J )

sendo que o resultado da divisão é arredondado para o inteiro mais próximo.

Nota-se, a partir daBq.72, que os elementos mais importantes para a imagem devem

ser associados a valores quantum próximos de l, garantindo uma rigorosa precisão no

armazenarnento de seus valores. Já os elementos menos relevantes paru a descrição da

imagem podem ser divididos por valores de quantum altos, fazendo com que estes sejam

a¡redondados para zetq o que eliminará o efeito desses elementos sobre a imagem

considerada.

Durante o processo de desquantização da imagem, a seguinte fórmula operará de

maneira reversa à8q.72:

DCT(i, i ) = Valor Quantizado(í, i )* Quantum(i, i ) i, j = 0,1,..., N - l 8q.73

Vários esquemas podem ser utilizados para definir o valor quantum associado a cada

elemento da imagem F{ELS-92]. Todavia, a organização ISO desenvolveu um conjunto

padrão de valores quantum baseando-se em testes para vários níveis de compressão.

As tabelas usadas nesses testes foram criadas utilizando-se um algoritmo muito

simples. Para determinar o valor quantum dos elementos da imagem, o usuário define um

fator qualidade o qual deve variar de 1 a 25. Quanto maior for o fator de qualidade escolhido

pelo usuário, maior será a taxa de compressão obtida pelo algoritmo e menor será a

qualidade da imagem recuperada.
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Os valores quantum são obtidos, dessa maneira, através da seguinte fórmula: 

Quantum(i, j)  =1+ ((1+ i + j )* qualidade) 	i, j = 0,1,...,N -1 	Eq.74 

Nota-se, a partir da Eq.74, que valores quantum iguais estarão à mesma distância da 
posição (0,0) na matriz, justificando a sua importância relativa na descrição da imagem em 
questão. 

O efeito da quantização sobre a matriz DCT é que, uma vez que esta foi realizada, os 
elementos da matriz que tiverem valores iguais à zero podem ser descartados, já que estes 
não terão mais efeito sobre a imagem. É nesse ponto que o algoritmo JPEG assume um 
caráter de método de compressão com perdas. 

O próximo e último passo no algoritmo de compressão JPEG é composto por um 
processo de codificação sem perdas, o qual combina duas etapas com o objetivo de 
comprimir, efetivamente, a imagem considerada. 

A primeira delas codifica o elemento da posição (0,0) da matriz, chamado agora de 
coeficiente DC, como sendo a diferença entre este e o coeficiente DC do bloco anteriormente 
codificado; os outros elementos da matriz são arranjados em uma sequência "zig-zag", como 
mostrado na Figura 13: 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

/ 
1.0 

V 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

V 

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  

3.0 

V 

3.1 3.2 3.3 . 	, 3.5  

A 

4.0/ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

6.0 5.1  

T 

6.0 6.1  

7.0 7.1  

Figura 13. Sequência "zig-zag" 



COMPRESSÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DA REDE PCA ADAPTATIVA 76

Dessa forma, os coeficientes da matriz são, então, passados para o estágio de

codificação de entropia (ver Figura l2), o qual consiste em se utilizar a codificação de

Huffman ou a codificação aritmética [NELS-92], a depender da escolha do implementador.

Deve-se ressaltar guoo qualquer que seja a opção escolhida, uma tabela contendo

especificações referentes ao método a ser utilizado deve ser fornecida ao codificador.

Maiores detalhes podem ser encontrados em [LUCC-94].

A Figura 14 ilustra as principais etapas para o processo de descompressão de uma

imagem compactada através do padrão JPEG. Cada estágio funciona, essencialmente, como

o inverso do processo conespondente na fase de compressão. O decodificador de entropia

decodifica a sequência "zig-zag" dos coeficientes quantizados. Após a desquantização, os

coeficientes DCT são convertidos de volta à representação de pontos do domínio espacial, ou

seja, a valores expressos por 8 bits representando os níveis de cir:r;a de cada ponto (pixet) da

imagem considerada.

Decodificador

Imagem
Comprimida Imagem

Recuperada

Figura 14. Esquema de Descompressão JPEG

O padrão JPEG acima descrito foi utilizado por [LUCC-94] na compressão das

mesmas imagens médicas consideradas neste trabalho. Em seus experimentos, tais imagens

foram comprimidas utilizando-se várias taxas de compressão, sendo posteriormente

recuperadas através do esquema proposto na Figura 14. A seguir foram calculados os erros

quadráticos médios (MSE) entre as imagens recuperadas e suas corespondentes imagens

tr

Tabela de
Especificações

Tabela de
Especificações

IDCTDesquantizador
Decodificador
de Entropia
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originais. Tais resultados, juntamente com os obtidos pela rede PCA adaptativa, são

apresentados na Tabela 16.

Comparações iniciais sobre essas duas abordagens para compressão de imagens

médicas podem ser encontradas em [OLIV-97].

Tabela 16. Resultados da Rede PCA Adaptativa e do Padrão JPEG

Pode-se notar através da tabela acima, que os resultados obtidos pela rede PCA

adaptativa foram melhores do que aqueles obtidos pelo padrão JPEG, no que diz rèspeito aos

erros quadráticos médios obtidos entre as imagens recuperadas e as imagens originais para

ambas as abordagens. Tal fato serye como uma indicação de que, redes neurais que

implementam PCA podem ser efetivamente utilizadas na compressão de imagens médicas,

4.322.967.635.78Imagem l0

5.8s4.079.186.6sImagem 9

4.903.348.186.17Imagem 8

5.613.748.866.47Imagem 7

4.052.887.2r5.44Imagem 6

4.833.498.396.05Imagem 5

5.393.s88.636.t7Imagem 4

6.624.299.126.48Imagem 3

7.084.5r9.716.72Imagem 2

2.86l.9s4.442.97Imagem I

93,7syo87,syo93-960/o88-92%

Rede PCA AdaptativaPadrão JPEG

Taxa de Compressão

MSE
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deixando clara a aplicabilidade dessa abordagem alternativa na área de processamento de

lmagens.

A seguir, são apresentas as imagens'originais utilizadas neste trabalho, assim como as¡

imagens recuperadas para as taxas de compressão apresentadas na Tabela 14.
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Capítulo 5

Discussão dos Resultados

Através dos experimentos realizados neste trabalho, tomou-se possível perceber

algumas vantagens e desvantagens de cada método abordado para rcalizar compressão de

imagens médicas. Algumas considerações a esse respeito serão apontadas a seguir:

o Vantagens da Rede PCA Adaptativa sobre a PCA Clássica:

- Na abordagem que utiliza RNA, não é necessário,pffir cada bloco da imagem,

o cálculo da matriz de covariância e dos seus respectivos autovalores e autovetores a

estes associados. Ao invés disso, computando-se apenas operações de soma e

multiplicação de matrizes, consegue-se atingir resultados bem próximos daqueles

obtidos pela PCA clássica.

o Vantagens da Rede PCA Adaptativa sobre o Padrão JPEG:

- A rede neural PCA utiliza cáúculos bem menos complexos do que aqueles

executados pelo JPEG, também envolvendo, em seus processos de compressão e

descompressão, um menor número de etapas a serem seguidas.

- Como pode-se notar a partir da Tabela 16 (seção 4.2), apresentada no capítulo

anterior, os erros quadráticos médios entre as imagens originais e as recuperadaso
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correspondentes à utilização da rede PCA, são menores do que os obtidos através da

aplicação do padrão JPEG.

- Através da possibilidade de uma implementação paralela para os neurônios da

rede neural PCA, uma boa melhoria no tempo de processamento poderia ser

alcançada.

o Desvantagens da Rede PCA Adaptativa sobre o Padrão JPEG:

- As taxas de compressão obtidas pela rede PCA são totalmente dependentes do

tamanho dos blocos nos quais as imagens são divididas. Dessa forma, para obter

maiores taxas de compressão, é necessiirio aumentar a dimensão dos blocos de

imagens processados.

- Durante a etapa de compressão realizada via rede PCA, é necessiirio annazenar

valores adicionais aos dados comprimidos, ou seja, médias e valores máximos de cada

coluna dos blocos processados devem ser consen¡ados para que estes blocos possam

ser recuperados em suas dimensões e magnitudes originais durante a fase de

descompressão.

Outro aspecto importante envolvendo os experimentos realizados neste trabalho diz

respeito à qualidáde visual das imagens recuperadas, as quais foram apresentadas no capítulo

anterior. Nota-se a partir destas que, utilizando-se apenas uma ou duas componentes

principais por bloco, consegue-se, de fato, representar as informações mais relevantes da

imagem considerada.



Conclusões e Propostas Futuras

Neste trabalho, foram apresentados alguns métodos importantes da análise

multivariada que podem ser utilizados para rcalizar extração de características de um

determinado conjunto de dados. Tais métodos puderam ser vistos sob duas diferentes

abordagens: abordagem clássica, que utiliza técnicas estatísticas bem conhecidas e uma

abordagem alternativa que utiliza modelos de RNA.

Considerando-se a abordagem clássica, três métodos da análise multivariada,

conhecidos como Análise de Componentes Principais (PCA), Análise Discriminante Linear

(LDA) e Análise de Cluster, foram discutidos e testados utilizando-se o sofüvare estatístico

SAS para a análise de um pequeno conjunto de dados.

Modelos de RNA que implementam as técnicas estatísticas acima citadas também

foram apresentados e utilizados para a análise do mesmo conjunto de dados usado pela

metodologia anteriormente abordada. Os resultados desses experimentos vieram a indicar

que, de fato, as arquiteturas de RNA apresentadas podem aproximar os resultados atingidos

pelos métodos clássicos.

Em particular, foi constatado que duas redes que implementam PCA são capazes de

realizar a redução de dimensionalidade de um determinado conjunto de dados.

Dessa forma, com o objetivo de avaliar o desempenho de abordagens de RNA em

uma aplicação na ërea de processamento de imagens, utilizou-se, paÍa atarefa de compressão

de imagens médicas, uma das redes neurais que implementam PCA.

Os resultados obtidos pela rede PCA foram comparados com outros provenientes da

utilização da metodologia clássica e da aplicação do padrão de compressão JPEG,

considerando-se algumas imagens médicas obtidas por ressonância magnética no IFSC-USP.
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Tais comparações foram de enorme relevância para este trabalho, no sentido que estas

seliram como uma indicação que, de fato, redes neurais que implementam PCA podem ser

consideradas para aplicações envolvendo imagens.

Através dos experimentos e estudos comparativos realizados tomou-se, também,

possível apontar algumas vantagens e desvantagens de cada método de compressão abordado

nesta dissertação.

Finalmente, a seguir, são indicadas algumas propostas futuras para continuidade deste

trabalho:

o Utilizar um maior número de imagens, assim como imagens de diferentes formatos

e procedências, com o objetivo de avaliar mais exaustivamente o desempenho das

técnicas de compressão abordadas.

. Proceder com a implementação em paralelo para a rede PCA Adaptativa,

averiguando as¡ consequentes mudanças no que diz respeito ao tempo de

processamento e aos resultados dessa forma obtidos.

¡ Realizar tarefas de classificação para imagens e outros conjuntos de dados,

utilizando para isso, por exemplo, as redes neurais LDA e Kononen.

o Avalia¡ o desempenho de outros modelos de RNA, tal como a rede Multilayer

Perceptron, em aplicações na ërea de reconhecimento de imagens.

¡ Acrescentar ao sistema PACS, atualmente sendo desenvolvido pelo grupo de

Computação Gráfica e Processamento de Imagens do ICMSC-USP, um módulo que

utilizarâ RNA para extração de características em imagens médicas. Na Figura 15, é

apresentada uma possível estrutura do sistema a ser implementado e a

funcionalidade principal de cada um dos seus módulos.

A primeira etapa do processo é a aquisição da imagem. Esta poderá ser uma

imagem jâ armazenada no banco de imagens, ou uma aquisição recente, ainda não

classificada pelo sistema.

Depois que a imagem foi obtida, o próximo passo é a leitura dessa imagem,

atribuindo valores de níveis de cinza para os elementos damatriz que a representa.
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Para se adequarem ao processamento de uma rede neural, os dados da imagem

devem ser codificados, passando, a seguir, por uma etapa de segmentação na qual a

imagem será dividida em blocos menores para diminuir o volume de dados que a

rede neural irá processar.

Após a etapa de segmentação, os dados estão prontos para ser processados pela

rede neural que extrairâ caracteristicas dos dados de acordo com uma aplicação a ser

realizada.

Se a tarefa for de classificação, o modelo de Kohonen ou a rede LDA poderiam ser

utilizados. Porém, se o objetivo for reduzir o conjunto de dados de maneira a obter

uma imagem compactada, um dos dois modelos de rede PCA pode ser usado. Caso a

restauração de uma imagem seja requisitada, entilo um processo de recuperação deve

ser aplicado com essa finalidade.

Imagem
Compactada

Imagem
Classificada

Banco de
Imagens

CompressãoClassificação

Modelo
RNA

Leitura da
Imagem

Segmentação

da Imagem
Nonnalização
dos Dados

Tabela de

Tons de Cinzr

F'igura 15. Descrição do Módulo RNA para o Sistema PACS
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