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Resumo 

As redes do tipo ART apresentam algumas vantagens: aprendizado online; convergência em poucas 

épocas de treinamento; aprendizado incremental, etc. Contudo, alguns problemas existem: 

proliferação de categorias, sensibilidade a ordem de apresentação dos padrões, escolha de um bom 

valor para o parâmetro de vigilância. O mais importante deles é o problema da proliferação de 

categorias e é provavelmente o mais crítico. Esse problema faz com que a rede crie várias categorias 

consumindo recursos (recursos para armazenar uma grande quantidade de categorias desnecessárias 

impactando negativamente ou até mesmo inviabilizando o tempo de processamento da rede) sem 

contribuir para a qualidade da representação do problema, ou seja, em muitos casos a quantidade 

excessiva de categorias geradas pelas redes ART faz com que a qualidade da generalização da rede 

seja inferior. Outro fator que leva a proliferação de categorias das redes do tipo ART é a dificuldade 

de aproximar regiões de classes que tem geometria não retangular, ocasionando uma generalização 

inferior a outros métodos de classificação. A partir da observação desses problemas, foi desenvolvido 

esse trabalho que propõe três metodologias. Duas dessas metodologias utilizam uma geometria mais 

flexível do que a geometria regular retangular presente nas redes ART tradicionais e minimizam o 

problema da proliferação de categorias. A terceira metodologia minimiza o problema da ordem de 

apresentação dos padrões e a proliferação de categorias. Com o objetivo de validar as novas 

abordagens, vários testes foram realizados. Os resultados obtidos nesses testes demonstram a 

viabilidade das metodologias propostas em reduzir o número de categorias e melhorar a qualidade da 

generalização. Em muitos desses testes a quantidade mínima de categorias necessárias para classificar 

corretamente as classes foi atingida após o treinamento, o que demonstra uma significativa melhora 

em relação aos métodos já existentes. Além disso, devido a nova geometria das categorias, utilizando 

politopos convexos, a qualidade da generalização melhorou em ralação ao estado da arte.    

 

Palavras-chaves: Fuzzy ARTMAP (FAM), proliferação de categorias, Politopos, Geometria das 
categorias, Teoria da Ressonância Adaptativa. 

 

 



7 

 

Abstract 

ART networks present some advantages: online learning; convergence in a few epochs of training; 

incremental learning, etc. Even though, some problems exist, such as: categories proliferation, 

sensitivity to the presentation order of training patterns, the choice of a good vigilance parameter, etc. 

Among the problems, the most important is the category proliferation that is probably the most 

critical. This problem makes the network create too many categories, consuming resources to store 

unnecessarily a large number of categories, impacting negatively or even making the processing time 

unfeasible, without contributing to the quality of the representation problem, i. e., in many cases, the 

excessive amount of categories generated by ART networks makes the quality of generation inferior 

to the one it could reach. Another factor that leads to the category proliferation of ART networks is 

the difficulty of approximating regions that have non-rectangular geometry, causing a generalization 

inferior to the one obtained by other methods of classification. From the observation of these 

problems, three methodologies were proposed, being two of them focused on using a most flexible 

geometry than the one used by traditional ART networks, which minimize the problem of categories 

proliferation. The third methodology minimizes the problem of the presentation order of training 

patterns. To validate these new approaches, many tests were performed, where these results 

demonstrate that these new methodologies can improve the quality of generalization for ART 

networks. 

  

Keywords: Fuzzy ARTMAP (FAM), categories proliferation, polytopes, geometry of 

categories, adaptive resonance theory. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A Teoria da Ressonância Adaptativa (ART) foi uma resposta ao dilema da estabilidade-plasticidade 

(como aprender um novo conhecimento sem esquecer o que já foi aprendido) [Carpenter 1988, 

Grossberg 1987] e desta forma soluciona o problema do esquecimento catastrófico presente em outros 

tipos de redes neurais, tais como o PMC (Perceptron de Múltiplas Camadas) treinado com o algoritmo 

da retropropagação. 

 

Dentre as diversas arquiteturas do tipo ART, uma das arquiteturas mais usadas é a fuzzy ARTMAP 

(FAM) [Carpenter et al, 1992]. A fuzzy ARTMAP é capaz de realizar treinamento não-supervisionado 

e supervisionado mapeando agrupamentos ao espaço de entrada através do uso de categorias internas. 

Isso é conseguido criando categorias de forma dinâmica através dos padrões de entrada e das 

respostas desejadas para determinado problema. Além disso, o treinamento das redes fuzzy ARTMAP 

é realizado com poucas épocas de treinamento, de forma rápida e com uma boa qualidade de 

generalização [Hernandez et al, 1999].  Outro fator que faz com que o uso das redes fuzzy ARTMAP 

seja interessante é a possibilidade criação de regras a partir dos ganhos sinápticos da rede. Essa 

geração em redes PMC treinadas com algoritmo da retropropagação do erro não é tão direta e fácil 

como nas redes fuzzy ARTMAP. A rede fuzzy ARTMAP é aplicada com sucesso em diversas áreas e 

problemas, tais como: Sensoriamento remoto [Carpenter et al, 1997]; Mineração de dados [Sumathi et 

al, 2000, Yang et al, 2009]; Diagnose médica [Carpenter 1998a, Andonie et al, 2011, Benkaci et al, 

2010]; Robótica [Azouaoui et al, 2001, Vircikova et al, 2012]; etc. 

1.1. Motivação 

As redes ART e mais especificamente as redes fuzzy ARTMAP apresentam alguns problemas, 

alguns deles são: o problema da proliferação de categorias que é provavelmente o mais crítico 

[Georgiopoulos et al, 2001, Sánchez et al, 2001]; o problema da sensibilidade à ordem de 

apresentação dos padrões de treinamento; o problema da escolha do valor do parâmetro de vigilância. 

Dentre esses três problemas o mais importante é o da proliferação de categorias. Esse problema faz 

com que a rede crie várias categorias consumindo recursos sem contribuir para a qualidade da 

representação do problema [Lin 1997], ou seja, em muitos casos a quantidade excessiva de categorias 

geradas pelas redes fuzzy ARTMAP faz com que a qualidade da generalização da rede seja inferior ao 
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que deveria ser. Outro problema das redes fuzzy ARTMAP é a dificuldade de aproximar regiões de 

classes que tem geometria não retangular, ocasionando uma generalização inferior a outros métodos, 

tais como: PMC e Máquina de Vetor de Suporte (SVM).  

 

A partir da observação desses problemas das redes fuzzy ARTMAP verificou-se que utilizar uma 

geometria irregular das categorias do que a geometria regular e mais precisamente retangular para as 

categorias da rede neural seria mais apropriado para representar diversos tipos de classes. O conceito 

de geometria irregular, utilizado nesse trabalho, é o do politopo convexo em oposição ao conceito de 

geometria regular (hipercaixa, elipsoide, gaussiana, etc) utilizado nas redes ART tradicionais. Assim, 

propõem-se nesse trabalho três soluções, sendo duas delas com a utilização de politopos convexos 

para representar a geometria de cada categoria da rede neural.  

1.2. Objetivos 

 

Conforme já mencionado, as redes fuzzy ARTMAP têm a tendência de criar um número excessivo 

de categorias em alguns tipos de problemas. Além disso, dependendo da geometria das classes dos 

problemas, a mesma pode perder performance em termos de capacidade de generalização, obtendo 

um erro mais elevado do que outros métodos. Esses problemas das redes fuzzy ARTMAP estão 

relacionados entre si e devem ser tratados em conjunto, pois em vários problemas quando se tem 

poucas categorias tem-se dificuldade em conseguir mapear o espaço de entrada no espaço de saída. 

Por outro lado, muitas categorias, às vezes desnecessárias, podem também levar a uma pobre 

generalização.  Uma categoria com geometria irregular pode, com um único elemento, cobrir regiões 

do espaço de entrada de forma muito mais eficiente do que outros tipos de categorias com geometrias 

regulares. Por exemplo, aproximar uma classe em formato de círculo com apenas uma categoria em 

formato de hipercaixa gera um erro de elevado. Por outro lado, aproximar uma classe no formato de 

círculo com várias hipercaixas gera uma quantidade excessiva de categorias. Uma solução que tenha 

uma geometria irregular pode aproximar uma classe em formato de círculo e ainda manter a 

quantidade de categorias baixa. Com isso, há um indício de que a substituição da forma das categorias 

das redes neurais fuzzy ARTMAP por categorias de geometria irregular pode realizar uma boa 

generalização com uma quantidade de categorias reduzidas. 

O uso de politopos para representação geométrica de categorias de redes neurais da família ART 

não é novidade. Em [Amorim et al, 2007] a rede PTAM foi proposta como uma alternativa a redes de 

categorias de geometria regular. Porém, o uso de vários politopos simplexos agrupados (sem 

sobreposição) para formar um politopo de geometria irregular não evitou uma quantidade excessiva 

de categorias e consequentemente uma limitada capacidade de generalização. 
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Ao se propor o uso de uma geometria irregular para representar as categorias de uma rede fuzzy 

ARTMAP espera-se que haja uma redução do número de categorias recrutadas, bem como uma 

melhora na qualidade da generalização da rede. Baseado nisso, esse trabalho tem como objetivos: 

Geral: 

Reduzir a quantidade de categorias recrutadas pela rede e melhorar a capacidade de 

generalização da mesma. 

Específicos: 

• Verificar o uso de politopos convexos como substitutos para representar a geometria interna 

das categorias das redes ARTMAP; 

• Estudar a colaboração e fusão de categorias similares entre redes neurais do tipo ARTMAP 

para a redução da quantidade de categorias. 

1.3. Estado da Arte 

Vários trabalhos tentam resolver o problema da proliferação de categorias das redes fuzzy 

ARTMAP. Esses trabalhos podem ser divididos em arquiteturas com geometria das categorias regular 

e irregular. Várias arquiteturas ART utilizam geometria regular, sendo as redes de geometria regular e 

retangular das categorias as mais comuns. Para os trabalhos com geometria regular destacam-se: 

 

 Em [Marriott et al, 1995] o PROBART tenta resolver o problema da proliferação de categorias 

substituindo o mapa competitivo por um mapa probabilístico que faz uma contagem de associações de 

frequência entre as categorias de 	�
� e 	�
�, ou seja, os ganhos sinápticos presentes no map field 

contém a informação de frequência da associação das categorias do lado-A e do lado-B. A associação 

das categorias é usada para encontrar o valor de saída mais provável. Além disso, há também a 

remoção do mecanismo de match traking. Com a remoção do match traking presente nas redes fuzzy 

ARTMAP, foi possível reduzir o problema do sobre aprendizado (overlearning) da rede e assim 

reduzir a quantidade de categorias geradas. 

 

  Em [Verzi et al, 1998] o BARTMAP (baseado no PROBART) foi proposto para reduzir a 

proliferação de categorias incluindo um mecanismo de reset acima de uma dada estimativa de erro 

máximo para cada categoria e criando um parâmetro de vigilância para cada categoria. A criação de 

um parâmetro de vigilância para cada categoria foi uma importante contribuição ao estudo das redes 

do tipo ARTMAP, pois permite que as categorias possam variar o seu tamanho de forma 

independente, tornando-as mais flexíveis e desta forma reduzindo o número de categorias necessárias 
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para representar um problema proposto.  

 

 A característica de criar um parâmetro de vigilância para cada categoria foi mais à frente utilizada 

com sucesso pelo 	�
�	� [Sanchez et al, 2000], assim como na sua extensão safe-

	�
�	�[Sanchez et al, 2001]. O 	�
�	�, utiliza o conceito de entropia conjuntamente com um 

mecanismo de poda para reduzir o número de categorias geradas. Com isso, o 	�
�	� permite que 

as categorias sejam tão grandes quanto possível e seleciona de forma adaptativa os parâmetros de 

vigilância das categorias. Essas características permitem que a 	�
�	� só recrute uma nova 

categoria quando ela for realmente necessária e com isso reduza de forma significativa à quantidade 

de categorias geradas, sendo, dessa forma, uma das mais importantes contribuições as redes 

ARTMAP com geometria interna regular e retangular das categorias.  

 

Em Lee [Lee et al, 1995] foi proposto uma alteração no modo de atualização dos ganhos sinápticos 

da rede com o objetivo de reduzir a proliferação de categorias. Essa alteração consiste em atualizar de 

forma diferente os ganhos sinápticos top-down e buttom-up. No modo convencional, os ganhos top-

down e buttom-up são alterados de forma similar através do operador E-fuzzy. No método proposto o 

ganhos top-down são atualizados pela soma ponderada do valor atual e do vetor de entrada, já os 

ganhos buttom-up são atualizados com um E-fuzzy entre o valor atual e o mais recente ganho 

sináptico top-down aprendido pela rede. Com isso, o método proposto pode prevenir a mudança 

abrupta de uma categoria e conseguir uma boa tolerância ao ruído presente nos padrões de entrada.  

 

 O ARTMAP-IC [Carpenter et al, 1998a] adiciona predição distribuída através de um sistema de 

votação que faz contagem de instâncias para um sistema fuzzy ARTMAP. Esse sistema torna a rede 

menos sensível a ordem de apresentação dos padrões de treinamento, uma vez que várias redes são 

treinadas com conjuntos de treinamento apresentados em ordem diferente. Além disso, propõe um 

novo mecanismo de match traking chamado match traking minus (MT-).  

 

O C-FART propõe um novo algoritmo para as redes fuzzy ART. Primeiro estabelece a conexão 

entre categorias similares e depois combina essas categorias quando estão sobrepostas [Isawa 2008]. 

Os resultados obtidos por C-FART foram comparados com a fuzzy ART convencional e 

demonstraram uma redução no número de categorias após o treinamento. 

 

O GFAM [Kaylani et al, 2007] combina algoritmos genéticos com ARTMAP para redução da 

proliferação de categorias e indiretamente escolher um bom valor para o parâmetro de vigilância. Este 

método baseia-se na evolução de uma população de redes ART que são treinadas com diversos 

parâmetros de vigilância e com os padrões de treinamento sendo apresentados a rede em ordens 
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diferentes. 

 

Em [Dagher et al, 1999] um algoritmo de ordenação dos padrões de entrada, baseado no algoritmo 

de agrupamento Min-Max [Simpson 1992], para melhorar a performance de generalização da rede 

fuzzy ARTMAP é proposto.  

 

Existem também vários trabalhos utilizando geometria regular não retangular para as categorias, 

pode-se destacar: 

 

Em [Williamson et al, 1996], a Gaussian ARTMAP (GAM) é uma síntese de um classificador 

Gaussiano e uma rede ARTMAP. Com isso, tem-se uma representação interna mais eficiente, 

tornando a rede mais resistente a ruído e generalizando melhor do que a rede fuzzy ARTMAP. 

 

Em Anagnostopoulos [Anagnostopoulos et al, 2000] é proposta uma nova arquitetura para rede 

ART (Hiperesfera ART e sua extensão Hiperesfera ARTMAP), onde a representação geométrica das 

categorias é na forma de uma hiperesfera. 

 

 Em [Anagnostopoulos et al,b 2001], foi proposta a rede Elipsoide ART e Elipsoide ARTMAP que 

tem uma representação geométrica interna das categorias através de elipsoides. Essas redes são 

generalizações de Hiperesfera ART e Hiperesfera ARTMAP, respectivamente. 

 

Em [Kaylani 2010], nesse trabalho os autores usam uma abordagem evolucionária  multiobjetivo 

que evolui os ganhos sinápticos e topologia de três arquiteturas ART; fuzzy ART (FAM), elipsoide 

ART (EAM) e Gaussian ART (GAM). Com isso, pretendem reduzir o número de categorias geradas 

pelas redes. 

 

Para geometria irregular tem-se: 

 Em [Amorim et al, 2007] foi proposta a rede PTAM, sendo a representação geométrica das 

categorias feita através de politopos. O PTAM representa uma importante contribuição as redes 

ARTMAP de geometria das categorias irregular, pois apresenta pela primeira vez o uso de politopos 

para as categorias internas da rede. Em PTAM foram utilizados politopos convexos do tipo simplexo 

(o simplexo representa o politopo mais simples para a dimensão � qualquer) para mapear uma 

determinada área não convexa, ou seja, vários simplexos unidos para formar um “politopo” não 

convexo que cobre uma determinada área do espaço de entrada. Outra característica do PTAM é que 

ele não permite que os simplexos sejam sobrepostos e com isso promovem uma indesejável 

proliferação de categorias, assim como perda na capacidade de generalização.  
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O foco principal desse trabalho é atacar o problema da proliferação de categorias das redes fuzzy 

ARTMAP, visto que esse é um dos seus principais problemas. Além disso, melhorar a qualidade da 

generalização. Para isso, foram propostas três soluções. Em duas dessas soluções a geometria das 

categorias da arquitetura original das redes fuzzy ARTMAP foi alterada através do uso de politopos 

convexos com o objetivo de alterar a geometria das categorias internas da rede neural, conseguindo 

assim representar as classes de diversos problemas com um número menor de categorias e com uma 

melhoria na qualidade de generalização da rede, que se reflete na diminuição do erro; substitui o mapa 

associativo presente no map field por um mapa probabilístico [Verzi 1998]. Como consequência 

disso, o espaço de entrada pode ser representado com um número menor de categorias e com um 

ganho na qualidade da generalização. 

 

1.4. Principais Contribuições do Trabalho 

 

• Uso de colaboração entre redes para a redução do número de categorias criadas; 

• Duas novas arquiteturas utilizando politopos convexos para redução de categorias e aumento 

da qualidade da generalização são propostas; 

• Novo método de criação dos politopos convexos através da intersecção de hipercaixas 

rotacionadas;  

• Estabelecimento de um novo teorema que prova que o uso de politopos como forma de 

representar a geometria interna das categorias da rede pode ser utilizado em conjunto com a 

estratégia de sobreposição de categorias das redes ARTMAP; 

• Diversos trabalhos publicados e/ou submetidos em anais de congressos e periódicos (Detalhes 

Anexo I) 

1.5. Organização do Trabalho 

 

O próximo capítulo explica os conceitos básicos sobre: fuzzy ARTMAP e analisa o problema da 

proliferação de categorias das redes fuzzy ARTMAP, 	�
�	� e Politopos. Esses conceitos 

proporcionam meios para um melhor entendimento das soluções propostas. O capítulo 3 descreve o 

algoritmo colaborativo, assim como as novas arquiteturas PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP. No 

capítulo 4, foram feitos vários testes para comprovar a eficácia dos modelos propostos. O capítulo 5 

discute aspectos relacionados às soluções propostas e trabalhos futuros. 



19 

 

Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

Neste capítulo, é abordada a fundamentação teórica utilizada nesse trabalho. Onde serão 

abordados os conceitos das redes ART e mais especificamente fuzzy ARTMAP: geometria das 

categorias internas; algoritmo de treinamento; problema de proliferação de categorias. Outra rede 

apresentada é a 	�
�	� que foi base para o desenvolvimento das três soluções propostas. Por fim 

o algoritmo do QUICKHULL é apresentado. 

2.1. ART  

A Teoria da Ressonância Adaptativa (ART) foi desenvolvida baseada na observação de 

fenômenos biológicos envolvendo visão, fala, o desenvolvimento cortical e as interações cognitivo-

emocionais [Silva et al, 2010]. As redes ART são uma resposta ao dilema da estabilidade-plasticidade 

(como aprender um novo conhecimento sem esquecer o que já foi aprendido) [Carpenter, 1987a] e 

desta forma soluciona o problema do esquecimento catastrófico presente em outros tipos de redes 

neurais, tais como o PMC (Perceptron de Múltiplas Camadas) treinado com o algoritmo da 

retropropagação. Uma característica das redes da família ART é que ela tem a capacidade de aprender 

as informações novas sem a necessidade de ter que ser reapresentada novamente informações já 

aprendidas anteriormente e desta forma satisfazendo o dilema da estabilidade-plasticidade. Esse 

dilema tem como suas principais questões: como um sistema de aprendizagem pode manter sua 

plasticidade a informações novas e manter sua estabilidade diante da apresentação de informações 

irrelevantes; Quando um sistema pode alternar de um estado de plasticidade a um estado de 

estabilidade.  

 

As redes ART foram desenvolvidas para permitir que o usuário controle o grau de similaridade 

dos padrões colocados em um mesmo agrupamento. Neste caso, existe um parâmetro livre da rede 

chamado de parâmetro de vigilância que pode ser definido e que interfere na forma como a rede fará o 

agrupamento dos padrões apresentados a ela. Assim, quando o parâmetro de vigilância está próximo 

de zero as categorias geradas são grandes. Por outro lado, quando o parâmetro de vigilância 

aproxima-se de um as categorias são pequenas e mais restritivas. 
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• Uma breve evolução da família ART 

– ART 1 é a mais simples rede da família ART e aceita só dados binários 

– ART 2 suporta dados contínuos e binários. A camada de entrada foi acrescida de 

várias unidades extras em relação a rede ART 1. 

– ART 3 apresenta princípios organizacionais ( incorpora no modelo transmissores 

químicos) que permite o processo de busca em uma estrutura hierárquica. 

– Fuzzy ART implementa lógica fuzzy no reconhecimento de padrões e trabalha de 

forma não supervisionada. 

– ARTMAP também conhecida como ART preditiva, combina duas redes ART (	�
� e 

	�
�) e um módulo chamado mapfield que mapeia (relaciona) os resultados das duas 

redes. 

– Fuzzy ARTMAP é um ARTMAP com unidades fuzzy ART. Essa rede pode trabalhar 

de forma supervisionada e não supervisionada. 

2.2. Fuzzy ARTMAP (FAM) 

 

A fuzzy ARTMAP é uma generalização da rede ART1 no sentido de ser capaz de aprender através 

de padrões binários e analógicos por intermédio do uso da teoria dos conjuntos fuzzy. Ela é composta 

por dois módulos (	�
� 	e o 	�
�) que são responsáveis por agrupar o espaço de entrada e o espaço 

de saída através da criação de categorias internas no espaço M-dimensional, onde M é a dimensão no 

espaço euclidiano. Em um treinamento supervisionado, os padrões de entrada � são apresentados à 

rede 	�
� e a resposta desejada � é apresentada a rede 	�
� (mais detalhes na seção B - 

Treinamento). Um pré-processamento, chamado código complemento, ocorre na entrada das redes 

	�
� e 	�
� e transforma o vetor de entrada � de tamanho M em um vetor 	 = (�, ��) de tamanho 

2M, onde �� = (1 − �) sendo definido como o complemento de � (o mesmo ocorre em 	�
�). Para a 

rede 	�
�	tem-se que: a saída da camada ��� é ��, sendo definida por �� = (��� , … , �� � ); a saída da 

camada ��� é !�, sendo definida por !� = ("��, … , "� � ); #$� = (#$�� , … , #$,� � ) representa os ganhos 

sinápticos de cada categoria j. Têm-se os mesmos elementos em 	�
�. Por fim, as categorias internas 

são ligadas através do terceiro módulo o Map field. Em casos onde a fuzzy ARTMAP é utilizada em 

problemas de classificação de padrões supervisionados, os padrões de entrada são mapeados em uma 

classe de saída diretamente, o que permite que a rede 	�
� seja suprimida e esses padrões de saída 

sejam mapeados diretamente no módulo Map field [Kasuba et al, 1993]. Essa rede é chamada de fuzzy 

ARTMAP simplificada e foi utilizada nesse trabalho. A figura 1, ilustra a arquitetura da rede fuzzy 

ARTMAP, onde é possível ver os módulos 	�
�, 	�
� e o módulo Map field. 
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Figura 1 - Arquitetura fuzzy ARTMAP. A camada �%� é responsável por pré-processar o padrão de entrada � de tamanho �� e transformá-lo em um vetor 	 = (�, ��) de tamanho 2��. O mesmo é feito para 	�
� e gerando o vetor ' = (�, ��). 
As camadas ���e ��� calculam a função de escolha de categoria e os neurônios das camadas ��� e ��� são acionados. Caso 
não haja correspondência entre o predito por 	�
� e 	�
� o mecanismo de match tracking é acionado elevando o valor 
do parâmetro de vigilância ( (�) adaptado de [Carpenter, 1992]. 

2.1.1 Representação Geométrica das Categorias  

Com a codificação em complemento pode-se interpretar geometricamente a categoria como sendo 

uma hipercaixa no espaço M-dimensional [Sit et al, 2009]. Analisando sob a ótica bidimensional, a 

representação geométrica de uma categoria toma a forma de um retângulo �$. Desta forma os ganhos 

sinápticos ou pesos de cada protótipo ou categoria podem ser escritos na forma de codificação em 

complemento como #$ = ()$ , )′$�), onde + representa a +-ésima categoria, )$ 	,	)′$	são dois vetores 

bidimensionais, sendo )$  o vértice inferior esquerdo do retângulo e )′$ o vértice superior direito desse 

mesmo retângulo (figura 2). Generalizando a ideia: O retângulo �$ define a região de uma dada 

categoria, pois )$- = min{�2-} e )$-4 = max	{�2-}, k=1..M e i representa o i-ésimo padrão de entrada. 

Cada categoria é construída a partir dos padrões que estão dentro ou na fronteira da hipercaixa que 

internamente é representada pelo vetor #. 
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A Figura 2 é uma representação geométrica de uma categoria no espaço bidimensional composta por 

cinco padrões de entrada (	�, 	�, 	7, 	8	,		9). Os limites da hipercaixa são determinados pelos 

padrões 	�, 	�		,		9. A fuzzy ARTMAP baseia-se na similaridade entre os padrões apresentados 		e 

os protótipos das categorias internas #$, onde 	 é o padrão de entrada codificado em complemento 

(	 = (�, ��)) e #$  a j-ésima categoria da rede. 

2.1.2 Treinamento 

O primeiro passo do treinamento do fuzzy ARTMAP (Figura 1) é a apresentação de cada padrão de 

entrada para a camada �%�. A camada �%� é responsável por calcular a codificação em complemento do 

padrão apresentado à rede, ou seja, o pré-processamento na camada �%� transforma o vetor de entrada 

� de tamanho M em um vetor 	 = (�, ��) de tamanho 2M, onde �� = (1 − �) sendo definido como o 

complemento de �. O vetor de ganhos sinápticos é inicializado #$-� = 1, onde + = 1,… ,:�, 

representa as :� categorias da rede 	�
� que inicialmente é zero e k=1,...,2M  representa cada 

elemento que compõem os ganhos sinápticos de cada categoria. Além disso, os ganhos sinápticos do 

Map field são colocados também em 1 (#$-�� = 1). Após o processo de inicialização, o vetor A é 

enviado a camada ��� para que seja calculado a função de escolha de categoria 
$(	) que pode ser 

definida como: 

 


$(	) = ;<^>?@;∝B;>?@; , + = 1,… , :� , 

 

onde o operador fuzzy E (^) é definido por 

 

(C^D)2 ≡ FGH(C2 , D2), G = 1, … ,� 

)′$ 

)$  
	7 	8 

	� 

	� 
	9 

Figura 2 - Representação geométrica de uma categoria fuzzy ARTMAP. 
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onde a norma |. | é definida por 

|C| ≡ K|C2| 
2L�

 

 

e ∝> 0 é um pequeno valor positivo. O processo de escolha da categoria vencedora + é iniciado 

fazendo com que o maior valor para 
$(	) seja escolhido através do processo de competição (WTA – 

winner take all) onde o vencedor leva tudo: 

 


OPQ� = maxR
$S , + = 1, . . , :� 

 

Após a escolha da categoria vencedora a verificação do critério de similaridade ou condição de 

ressonância deve ser realizada na camada ���: 

 

|	^#OPQ�� ||	| ≥ (� 

 

onde, (� é o parâmetro de vigilância e #OPQ��  representa os ganhos sinápticos. Se o teste da condição 

de ressonância falhar com a primeira categoria (vencedora), o mecanismo de reset é acionado e a 

categoria vencedora é inibida, então a segunda categoria (segundo lugar) é selecionada e o processo 

de verificação da condição de ressonância é refeito. Se não for possível encontrar uma categoria que 

passe no teste de similaridade para o padrão apresentado uma nova categoria pode ser criada e que 

inicialmente representa exclusivamente o padrão apresentado. Por outro lado, se a categoria promove 

uma ressonância com o padrão apresentado o processo de aprendizagem é acionado: 

 

#$�(H + 1) = (1 − V)#$�(H) + V W	^#$�(H)X 
 

onde 0 ≤ V ≤ 1 é a taxa de aprendizado. Um procedimento similar é realizado em 	�
�, gerando :� 

categorias que serão associadas às categorias de 	�
� através do map field que é responsável por 

manter a associação de predição entre as categorias das duas redes 	�
� e 	�
�. Esse módulo 

implementa o mecanismo de Match-Tracking que promove um aumento do parâmetro de vigilância 

(� = Z	^#$�Z |	| + [⁄  em resposta a uma associação incorreta entre categorias das redes 	�
� e 
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 	�
�. O processo de treinamento termina quando as mudanças nos ganhos sinápticos permanecem 

inalteradas durante uma época de treinamento (uma época compreende a apresentação de todos os 

padrões a rede) ou quando um número máximo de iterações é alcançado. 

2.1.3 Problema da Proliferação de Categorias 

O problema da proliferação de categorias consiste na criação de um excessivo número de categorias 

internas utilizadas para representar o agrupamento dos padrões. Geralmente, essa quantidade 

excessiva não necessariamente contribui para a performance da rede. Esse problema pode ter algumas 

causas [Verzi et al, 1998, Sit et al, 2009]: 

• Dados com classes sobrepostas; 

• Ambientes com ruído;  

• Treinamento com grande conjunto de dados;  

• Ineficiência da geometria da categoria; 

 

Quando o conjunto de treinamento contém classes sobrepostas ou a fronteira das classes são 

complexas, as mesmas sofrem com o problema da proliferação de categorias. Essa proliferação ocorre 

na região de intersecção ou de fronteira entre as classes. Isso ocorre porque não é possível criar uma 

categoria que classifique os padrões de forma correta e para solucionar o problema as redes fuzzy 

ARTMAP criam várias categorias menores e específicas com o objetivo de classificar corretamente o 

conjunto de treinamento. Essa classificação correta do conjunto de treinamento com um grande 

número de categorias internas gera uma baixa generalização da rede, devido à especialização, o 

chamado overtraining. Em ambientes com ruído a proliferação de categorias pode ocorrer [Carpenter 

et al, 1998b]. Isso se dá pelo fato de que a rede cria várias categorias para representar o ruído presente 

no conjunto de treinamento. Em relação a essa representação algumas questões surgem: o que a rede 

está representando é ruído ou uma exceção importante? Qual a quantidade ideal de categorias para 

representar corretamente o problema apresentado? O ideal é que um número mínimo de categorias 

seja criado, mantendo a capacidade da rede de representar corretamente o problema. Em [Salzberg 

1991] fala sobre o problema de criar um número ótimo de hipercaixas com o objetivo de classificar 

um conjunto de pontos é um problema do tipo NP-Árduo, ou seja, não existe uma solução simples 

para o problema. 

 

Outro fator que afeta negativamente a performance da fuzzy ARTMAP é o tamanho do conjunto de 

treinamento. Segundo [Henniges et al, 2005] após certo número de padrões por categoria a 

performance da rede sofre uma degradação significativa.  Com o tempo aumento do número de 
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categorias tende a se estabilizar, porém a generalização e o tempo de convergência tendem a aumentar 

significativamente. Essa combinação tem um impacto significativo sobre a proliferação de categorias 

em relação ao tamanho do conjunto de treinamento, uma vez que mais recursos são exigidos e um alto 

erro na generalização é produzido. 

 

Por fim, o problema da Ineficiência da geometria da categoria, já introduzida no início dessa seção, 

pode gerar proliferação de categorias. Isso ocorre porque apesar de não existir uma sobreposição de 

classes, a forma de representar as categorias internamente da fuzzy ARTMAP (hipercaixas) não 

permite que se consiga classificar corretamente os padrões sem uma quantidade significativa de 

categorias. Isso ocorre devido à ineficiência da geometria da categoria das redes fuzzy ARTMAP em 

mapear problemas com classes não retangulares. Na Figura 3, tem-se um exemplo de um conjunto de 

treinamento chamado de Círculo-no-quadrado [Carpenter et al, 2010] que representa um problema de 

borda de decisão complexa para fuzzy ARTMAP.  

 

 

 

 

 

 

 

O problema da proliferação de categorias deve ser resolvido, pois segundo [Sapojnikova 2003]: 

• Pode-se tornar a resolução inviável em termos de recursos computacionais; 

• Poucas categorias permitem que a extração de regras fuzzy, a partir das categorias, seja 

concisa e compreensível; 

• Diminui a qualidade da generalização da rede. 

 

2.3. Informação Mútua para Redução de Categorias em Redes  

Fuzzy ARTMAP - �������  

 

Em [Sánchez et al, 2001] é proposta a arquitetura 	�
�	� que tenta reduzir o número de 

categorias selecionando adaptativamente o parâmetro de vigilância para cada categoria. Para isso, o 	�
�	�, substitui o map field por um mapa probabilístico da mesma forma que o PROBART 

Figura 3 – Círculo-no-quadrado representa um problema de borda de decisão difícil para a rede fuzzy 

ARTMAP. 
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[Marriott et al, 1995]. O mapa probabilístico contém as informações probabilísticas das relações entre 

��� → ���. Além disso, utiliza um mecanismo de controle do erro de treinamento (similar ao 

BARTMAP [Verzi et al, 1998]) onde categorias que ultrapassam esse dado limiar são removidas com 

objetivo de que novas categorias sejam criadas para substituir essas de alto erro. Dois novos 

parâmetros definidos pelo usuário são introduzidos: ^_�` e ℎ_�`. O parâmetro ^_�` é o valor do 

limiar máximo da entropia condicional. A entropia condicional entre as redes 	�
� e 	�
� é definida 

como: 

 

 

onde  C2 é a probabilidade da ocorrência da categoria i  da rede 	�
� e C2$ é a probabilidade 

condicional da categoria j de 	�
� ser escolhida assumindo que a categoria  j de 	�
� ocorreu. O 

cálculo de H  é feito em modo off-line e deve ficar abaixo de ^_�`. O parâmetro ℎ_�` define o limite 

máximo da contribuição da categoria i a entropia condicional. Ele é calculado em modo on-line e é 

definido como: 

 

 

 A arquitetura do 	�
�	� é similar a da rede fuzzy ARTMAP. Entretanto, algumas 

alterações foram introduzidas: Cada categoria em 	�
� tem o seu próprio parâmetro de vigilância (2�; 

O map field  é substituído por um mapa probabilístico que armazena a probabilidade conjunta  C2$(on-

line) e �2$(off-line) – o calculo de �2$ é feito após cada época de treinamento ter sido realizada, ou 

seja, o conjunto de treinamento é classificado e então �2$ é atualizado de forma similar ao cálculo C2$; 
Introdução de dois novos parâmetros ^_�` e ℎ_�`. 

 

 O treinamento da rede 	�
�	� ocorre basicamente em duas etapas: on-line e off-line. 

Inicialmente o mapa probabilístico é inicializado com �2$ = C2$ = 0	para	todo	G, +, os módulos fuzzy 

ART são inicializados com #2$� = #2$� = 1 e ℎ2 = 2̂ = 0 para todo i. Após a inicialização ocorre a 

etapa on-line que consiste em apresentar cada elemento do conjunto de treinamento da mesma 

maneira que ocorre na fuzzy ARTMAP e os neurônios vencedores são escolhidos. Caso ocorra a 

necessidade de criação de uma nova categoria, ela será criada com parâmetro de vigilância (2� igual 

ao parâmetro de vigilância base (�. O mapa de probabilidade C2$ é atualizado com o objetivo de 

refletir a inclusão do novo padrão e a contribuição da entropia da categoria é calculada e comparada 

com ℎ_�`. Se ℎ2 > ℎ_�`, a unidade i é inibida, as mudanças anteriores são desfeitas e o padrão é 

reapresentado. Se ℎ2 ≤ ℎ_�` então os ganhos são atualizados e o próximo padrão é processado. No 

2logi ij ij

i j

H p p p=∑ ∑

2logi i ij ijh p p p= ∑
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estágio off-line, inicialmente, é verificada a necessidade ou não de seu processamento. Se ^_�` ≥ghi�:�, onde :� é o numero de classes de saída, então o estagio off-line não é necessário. Caso 

contrário cada padrão do conjunto de treinamento é apresentado da mesma forma que no algoritmo 

padrão do fuzzy ARTMAP, os valores �2,	�2$  são atualizados (�2 probabilidade da ocorrência da 

categoria i calculada no estágio off-line). Novos valores para ℎ2 são calculados utilizando as 

probabilidades calculadas no estagio off-line. Se ^ > ^_�` então a unidade i com máxima 

contribuição ℎ2 	C�j�	^ é apagada, o valor do parâmetro de vigilância base (� é alterado da seguinte 

forma: (� = (2� + ∆(. Por fim, se ^ ≤ ^_�` o treinamento termina. 

 

 A		�
�	� analisa a entropia de cada categoria (podando as piores) para diminuir a 

quantidade delas, fazendo com que o tamanho seja maior e assim necessitando de um número menor 

de categorias para representar o espaço de entrada. Porem, a 	�
�	� tem sensibilidade a ordem de 

apresentação dos padrões de treinamento assim como a fuzzy ARTMAP.  

2.4. Construção de Politopos  

Duas das três soluções propostas nesse trabalho utilizam como geometria interna das categorias 

politopos convexos. A primeira, PC-ARTMAP, utiliza o algoritmo do QUICKHULL randomizado 

[Barber et al, 1997] para a criação dos politopos convexos. A segunda solução HPC-ARTMAP, 

utiliza interseções de hipercaixas para criar politopos convexos que representem as categorias da rede 

neural. 

 

O Algoritmo padrão do Quickhull [Eddy 1977] tem inspiração no algoritmo de ordenação 

chamado de Quicksort e encontra um envelope convexo (um envelope convexo de um conjunto S é o 

menor conjunto convexo que ainda contém S) sobre um conjunto de pontos. Esse algoritmo utiliza a 

técnica de dividir para conquistar, ou seja, particiona o problema em partes menores e resolve essas 

pequenas partes menores para depois fazer a junção dessas soluções para compor a solução global. 

Assim como em Quicksort, um pivô é escolhido e utilizado para particionar o problema em partes 

menores. Em vez de classificar uma sublista, como faz o Quicksort, a etapa básica do Quickhull é 

realizada através da criação de um envelope convexo feito sobre uma aresta base.  

 

Iniciando com um conjunto de pontos, o algoritmo do Quickhull, faz a primeira operação através 

do cálculo de dois pontos de máxima distância e criam uma aresta base. Esses pontos são garantidos 

fazer parte do envelope convexo. A aresta formada por esses dois pontos é usado para dividir o 

conjunto de pontos em duas partes. Cada parte resultante da divisão é processada de forma recursiva. 
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Para determinar o próximo ponto do envelope convexo uma pesquisa para o ponto com a maior 

distância da aresta é então feita. Este ponto é unido aos pontos que compõem a aresta inicial e formam 

um triângulo. Os pontos dentro do triângulo formado não podem fazer parte do envelope convexo, 

como eles estão dentro do envelope convexo estes pontos podem ser ignorados para cada etapa de 

processamento posterior. Após isso, um ponto no exterior desse triângulo é escolhido e um novo 

triângulo é formado. Com isso, o processamento recursivo pode ocorrer novamente. A figura 4a-4f, 

mostra passo a passo o funcionamento básico do algoritmo do Quickhull em um espaço euclidiano de 

duas dimensões. A figura 4-a ilustra a divisão do conjunto de pontos em duas metades através de uma 

reta criada a partir dos pontos mais distantes no eixo das coordenadas no plano cartesiano. A figura 4-

b ilustra a seleção dos pontos que estão a direita da aresta de separação do conjunto inicial de pontos. 

A figura 4-c tem-se a formação do triângulo inicial, a figura 4-d ilustra a criação de um cone a partir 

do ponto mais distante da face selecionada e dessa forma ampliando o envelope convexo. Na figura 4-

(e-g) tem-se a repetição do processo e inserção dos outros pontos no envelope convexo. 

 

Em [Barber 1997], o autor propôs o algoritmo do Quickhull randomizado, utilizado em uma das 

soluções propostas nesse trabalho, que computa uma aproximação ao envelope convexo e funciona 

em uma dimensão M qualquer. O algoritmo assume que os pontos de entrada estão em posição 

qualquer. O envelope convexo M-dimensional é representado por seus vértices e faces (M-1)-

dimensionais. Cada face inclui um conjunto de vértices, um conjunto de faces vizinhas, e uma 

equação de hiperplano. As faces (M-2)-dimensionais são as arestas (ridges) do envelope convexo. 

Cada aresta (ridge) é a intersecção dos vértices de duas faces vizinhos e para um espaço euclidiano de 

3 dimensões um ridge é uma aresta do politopo. 

 

O Quickhull usa duas operações geométricas: hiperplano orientado através d pontos e distância 

para hiperplano. Ela representa um hiperplano por seu deslocamento desde a origem e direção dos 

pontos externos. O hiperplano define um semi-espaço de pontos que têm distâncias negativas do 

hiperplano, isto é, o ponto pertence ao semi-espaço quando a distância ao hiperplano for negativa. Se 

a distância for positiva, o ponto está acima do hiperplano, ou seja, não pertence ao mesmo. Com isso, 

é possível definir um processo de particionamento que determina os pontos internos e externos a um 

envelope convexo. Nesse processo, localiza-se uma face visível para cada ponto. Se um ponto está 

acima de mais de uma das faces, uma delas é selecionada. Se estiver abaixo de todas as faces, o ponto 

está dentro do envelope convexo e pode ser descartado. Por exemplo, em um espaço euclidiano de 

duas dimensões o menor politopo é um triângulo que é limitado por três equações, uma para cada 

face. Para um ponto está dentro do triângulo é necessário que a distância do ponto para todas as três 

equações seja negativa ou zero (caso em que o ponto está na borda do politopo). Além disso, o 
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particionamento também registra o ponto mais distante de cada conjunto externo as suas respectivas 

faces visíveis e esse ponto será utilizado para ampliar o envelope convexo.  Uma vez determinado o 

ponto, do conjunto externo, mais distante da face visível selecionada, criam-se faces novas do ponto 

até as arestas (ridges) da face visível selecionada, faz-se a ligação entre as novas faces com as arestas 

(ridges) e elimina-se a face visível selecionada, ampliando, desta forma, o envelope convexo. O 

resumo do algoritmo do Quickhull pode ser visto na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

   

                    (a)            (b)    (c) 

 

  

 

 

 

                    (d)            (e)     (f) 

 

 

 

 

                    (g)         

Figura 4 - Funcionamento básico do algoritmo do Quickhull. 
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1. criar Simplexo de d+1 pontos 

2. para cada face f faça 

3.      para cada ponto p não assinalado faça 

4.           se p está acima de f 

5.              coloque p no conjunto fora de f 

6. para cada face f com conjunto fora não vazio faça 

7.      selecione o ponto p do conjunto fora de f mais distante 

8.      inicialize o conjunto visível V para f 

9.      para toda face n vizinha contida V não visitada 

10.           se p está acima de n 

11.              adicione n a V 

12.      a borda de V é o conjunto de arestas horizontes (ridges) H 

13.      para cada aresta (ridge) R em H faça 

14.           criar uma nova face entre R e p 

15.           ligar a nova face com seus vizinhos 

16.      para cada nova face f’ 

17.           para cada ponto q não assinalado no conjunto fora de uma face em V faça 

18.                se q está acima de f’ 

19.                   assinale q para o conjunto fora de f’ 

20.      delete as faces em V 

Figura 5 – Algoritmo do Quickhull para um envelope convexo em �l .  

Outra forma de se gerar um politopo é usar uma aproximação ao envelope convexo. Essa ideia é 

explorada por Kudo [Kudo et all, 1998] e adota uma aproximação ao envoltório convexo para 

representar uma subclasse, com isso pode-se conseguir aproximar regiões bastante complicadas de 

forma mais eficientemente. Segundo Kudo, o número de envelopes convexos necessários para 

aproximar uma região de uma classe é menor do que se a mesma região for aproximada por 

hipercaixas. Para isso, foi utilizada a técnica de transformação de domínio através da adição de novas 

características. Em um espaço euclidiano de duas dimensões, têm-se as transformações: 

�7 = cos o�� + sin o��, 
 

�8 = cos o′�� + sin o′��, 
 

derivado do padrão (��, ��), duas novas características (�7, �8) são criadas formando o novo padrão (��, ��, �7, �8). Após a criação das novas características, essas novas características representam a 

projeção do ponto para uma linha g com o ângulo o passando pela origem (figura 6). O método 

determina um número i de limiares que são a projeção do padrão para uma linha g com um ângulo o. 
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Os limiares determinam i linhas ortogonais a g que são usadas para determinar um conjunto de bits 

representando a existência ou não de um padrão no envoltório convexo. Com isso, quanto mais gs 

mais aproximado será o envoltório convexo. 

 

Figura 6 – Politopo gerado através da transformação de espaço de domínio [Kudo et all, 1998] 

Desta forma é possível expandir o espaço de características em outro espaço ampliado. 

Aumentando o número de espaço de características, pode-se aproximar de forma mais eficiente o 

envelope convexo.  Para o caso altas dimensões, � > 2 (quando � = 2 só há uma combinação), 

deve-se considerar todas as combinações de características. Contudo o número de possíveis 

combinações é 2 − 1, que logo se torna impraticável. Com isso, considera-se apenas a combinação 

de p características. O número de combinações torna-se: 

 

KW�G X
q
2L�

 

 

Quanto maior for o valor de p mais próximo se torna a categoria de um envelope convexo. 

 

Nesse capítulo foi apresentada a fundamentação teórica que será utilizada na construção desse 

trabalho. Foram vistos os seguintes conceitos: rede ART, rede fuzzy ARTMAP, 	�
�	�, 

Quickhull e a técnica transformação de domínio. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

Considerando o problema da proliferação de categorias apresentados no capítulo anterior. Foram 

propostas três metodologias para minimizar esse problema. A primeira solução foi um algoritmo 

colaborativo, onde diversas instâncias de redes do tipo 	�
�	� colaboram entre si em períodos 

predeterminados e trocam informações com o objetivo de reduzir a quantidade de categorias 

recrutadas. A segunda solução proposta altera a geometria interna das categorias através do uso de 

politopos convexos. Por último, uma terceira solução utilizando várias hipercaixas em ângulos 

diferentes, realiza uma transformação de domínio e cria politopos convexos através de intersecção das 

hipercaixas e com isso consegue-se reduzir a quantidade de categorias com aumento da qualidade da 

generalização para diversos experimentos.  

3.1. Algoritmo Colaborativo 

 

A fuzzy ARTMAP sofre fortemente com o problema da proliferação de categoria e sensibilidade a 

ordem de treinamento apresentados no Capítulo 2, com o objetivo de minimizar esse problema foi 

desenvolvido um algoritmo de treinamento colaborativo que melhora a performance no que diz 

respeito a quantidade de categorias, bem como diminui a sensibilidade da rede a ordem de 

apresentação dos padrões, mantendo a qualidade da generalização.  

 

As redes fuzzy ARTMAP, em muitos problemas, geram uma quantidade alta e muitas vezes 

desnecessária de categorias que dificulta o processo de colaboração entre as redes neurais, pois uma 

rede com uma categoria que não seja muito significativa em termos de generalização (categoria criada 

devido à proliferação) pode colaborar com outra rede com outra categoria significativa em termos de 

generalização e dificulte a generalização dessa segunda rede após a colaboração. Por outro lado, as 

redes 	�
�	� têm categorias bem definidas e mais significativas em termos de generalização. Por 

isso, as redes 	�
�	�	são mais indicadas para utilização no processo de colaboração entre redes 

do que as fuzzy ARTMAP. A grande vantagem da rede 	�
�	� sobre a fuzzy ARTMAP é a 

redução do número de categorias para representar o espaço de entrada. Essa quantidade de categorias 

menor pode ser refinada através da colaboração entre algumas redes neurais (fusão entre categorias)). 

Com isso, consegue-se melhorar a representação do espaço de entrada e como consequência diminuir 
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a quantidade de categorias mantendo a mesma qualidade de generalização. Além disso, como várias 

redes são treinadas com ordens diferentes, para o mesmo conjunto de treinamento, o treinamento 

torna-se muito menos sensível ao problema de sensibilidade a ordem dos padrões de treinamento. 

Como poderá ser visto nos resultados 

 

O algoritmo proposto é baseado na colaboração entre instâncias da rede neural original ,onde cada 

instância recebe o mesmo conjunto de treinamento ordenado de forma diferente. Na prática, n redes 

são criadas e treinadas com um mesmo conjunto de treinamento em ordem de apresentação diferente. 

Cada rede, dependendo da ordem de apresentação, criará sua própria representação interna dos 

padrões, através da criação de categorias. Essas categorias, apesar de serem diferentes nas diversas 

instâncias das redes neurais, podem ser combinadas, utilizando as informações contidas em cada uma 

delas para criar novas categorias, com o objetivo de melhorar a representação interna da rede de 

forma a cobrir um espaço maior do conjunto de treinamento. Com isso pretende-se atingir uma boa 

generalização com um número reduzido de categorias. O princípio da colaboração baseia-se na 

similaridade entre categorias e troca de informação entre as mesmas. Para isso, foi realizada a troca de 

informações entre as redes em períodos regulares durante o treinamento. Isso significa que é 

necessário informar as redes a periodicidade (r) que ocorrerá a troca dessas informações. As trocas 

das informações são feitas através da similaridade entre as categorias de redes distintas. Dada duas 

redes distintas pode-se definir o grau de similaridade entre as categorias das redes através da matriz S, 

definida como: 

 

s$- =KZ#$2tu −	#-2tvZ
_
2L�

 

 

onde  m é a quantidade total dos características de cada neurônio, i representa cada ganho sináptico de 

cada rede,  j é o j-ésimo neurônio da rede j� e k é o k-ésimo neurônio da rede j�. Outro fator 

importante que deve ser definido, a partir da similaridade, é quão similar deve ser uma categoria em 

relação a outra para que seja realizada a troca de informações, ou seja, qual o grau de similaridade 

mínimo que deve ser exigido para permitir a fusão entre as categorias. Nesse ponto, a estratégia 

adotada foi a de utilizar grau adaptativo de similaridade mínima, onde, a medida em que o 

treinamento vai sendo realizado vai-se aumentando o grau de exigência de similaridade entre os 

neurônios para realizar a fusão. Essa metodologia se justifica pelo fato de que à medida que o 

treinamento avança nas diversas redes, chega-se mais perto da solução e consequentemente não se 
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deseja destruir a solução criada com uma fusão de categorias não muito similares. Com isso, é 

determinado um fator de similaridade inicial w(0) e a cada n iterações esse valor é diminuído: 

 

w(r) = w(r − 1)2  

 

onde  w(r) é o fator de similaridade no instante r e w(r − 1) é o fator de similaridade que foi usado 

a z iterações anteriores, ou seja, o instante r – 1 representa a última colaboração entre as redes. Por 

exemplo, se a cada 10 iterações as redes entram em modo de colaboração (r = 10) e já foram 

efetuadas três colaborações, o instante r – 1 representa o instante de treinamento no marco de vinte 

iterações. Uma vez definido quando deve haver a colaboração e quem participará dela, tem-se a 

necessidade de definir como ocorrerá a colaboração. Após um período de treinamento, as redes 

entram em estado de colaboração e nesse estado as redes em uma combinação dois a dois elegem as 

duas categorias mais similares. 

 

x = argmin(s$- , +) 
z = argmin(s$- , {) 

 

Após a eleição das duas categorias mais similares, verifica-se se essa similaridade passa no teste 

do fator de similaridade. 

 

s|} ≤ 	w(~) 
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Figura 7 - Processo de colaboração entre duas categorias de redes distintas. (a) Categoria da primeira 

rede que participará da colaboração, com o vetores �$ e )$ como os cantos opostos da Hipercaixa �$ e 

com �$ = (��, "�) e )$ = (��, "�). (b) Categoria da segunda rede que participará da colaboração, com o 

vetores �- e )-  como os cantos opostos da Hipercaixa �- e com �- = (��4 , "�4) e )- = (��4 , "�4). (c) 

Sobreposição da primeira e segunda categoria participantes da colaboração. A área cinza corresponde à 

área não comum das duas categorias participantes da colaboração. (d) nova categoria criada após a 

colaboração entre as redes utilizando E fuzzy, com o vetor �2  e )2 como os cantos opostos da Hipercaixa 

�2 . (e) nova categoria criada após a colaboração entre as redes utilizando fusão através da média, com o 

vetor �_ e )_ como os cantos opostos da Hipercaixa �_. 
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onde J é o neurônio escolhido da primeira rede e K é o neurônio escolhido da segunda 

rede analisada. Uma vez que a similaridade foi avaliada e for menor ou igual ao teste do 

fator de similaridade, faz-se a fusão dos neurônios escolhidos. A fusão simplificada é 

realizada através de um E fuzzy entre os ganhos sinápticos dos neurônios escolhidos, 

definida como: 

 

#�QP> = W#$2tu ⋀	#-2tvX 
 

onde  #�QP> 	é o conjunto de ganhos para a categoria g após a fusão. Essa nova categoria 

é copiada para as redes participantes da fusão, ou seja, as categorias da fusão são 

substituídas pelo novo conjunto de ganhos da categoria gerada. A figura 7, ilustra esse 

processo de fusão simples entre duas categorias representadas por suas hipercaixas �$ e 

�- (figura 7a e figura 7b respectivamente) e com �$ = (�� , "� ) e )$ = (�� , "� ) que 

são os cantos de �$ e com �- = (��4 , "�4) e )- = (��4 , "�4) que são os cantos de �-. A 

nova categoria gerada pode ser vista pela hipercaixa �2 (figura 7d) cujos cantos são 

�2 = (�� , "� ) e )2 = (��4 , "� ), A hipercaixa �2 representa o vetor #� = (�2|)2�). No 

caso da fusão simples a nova categoria �2 (figura 7d) é gerada a partir das categorias �$ 
e �- através do E-fuzzy. Para o caso de uma fusão através da média uma nova categoria 

�_(figura 7e) é criada. Após passar no teste de similaridade os ganhos sinápticos da 

nova categoria ficam: 

  

#�QP> = �#$2tu +	#-2tv�2  

 

Da mesma forma que a fusão simples, a nova categoria criada é copiada para as redes 

participantes. A figura 7e, mostra a categoria resultante da fusão através da média. A 

nova categoria gerada pode ser vista através da hipercaixa �_ cujos cantos são: 

 

 �_ = ���� + ��4� 2⁄ , �"� + "�4� 2⁄ � e )_ = ���� + ��4 � 2⁄ , �"� + "�4� 2⁄ �. 
 

Utilizando a fusão simples e da média tem-se o modelo híbrido, definido como: 
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#�QP> = ��
� W>?��uB	>���vX� 	D��H�h	s|} > 	�
�#$2tu⋀	#-2tv�	D��H�h	s|} ≤ 	�

  

 

 O valor de � =0.2 foi determinado empiricamente para a similaridade e 

demonstrou ser eficaz em todos os experimentos. No modelo híbrido quando a 

similaridade está baixa é feita a fusão utilizando o E fuzzy. Nesse caso, a nova categoria 

e expandida ao máximo para conter as duas categorias geradoras. Quando a similaridade 

está alta, a fusão é feita através da média gerando uma nova categoria que é expandida 

mais suavemente em direção a maior categoria geradora. 

 

 Quando o treinamento termina para as várias redes, inicia-se o processo de 

competição entre as redes para selecionar a rede com menor número de neurônios e com 

melhor generalização do conjunto de treinamento.  O uso da análise da generalização do 

conjunto de treinamento é necessária para aumentar a qualidade da generalização da 

rede no conjunto de teste, pois é comum que mais de uma rede chegue a um número 

mínimo de neurônios e muitas vezes as redes mapeiam o espaço de entrada de forma 

distinta. Com isso, é necessário selecionar a rede com número mínimo de neurônios e 

que tenha a melhor capacidade de generalização. Outra forma de fazer essa escolha da 

melhor rede seria o uso de cross validation, onde seria necessário um processamento 

extra e um conjunto de testes (particionar o conjunto de treinamento). A figura 8 

apresenta o algoritmo de treinamento. 
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1. define e inicializa as redes �-, { = 1,… ,:-, r e w(0) 
2. embaralha o conjunto de treinamento p/ cada rede � 
3. enquanto todas as redes � não convergirem faça 
4.    para cada rede � faça 
5.         treine a rede � até ω iterações 
6.              se as redes convergiram 

7.                 acha a rede com melhor generalização do conjunto de 

treino e menor número de categorias. Vá p/ linha 14 

8.            para cada rede � faça 
9.         calcule s$-, onde (j=	�) e k=(	� +1) 
10.         se s|} ≤ 	w(~) 
11.            calcule #2QP> 
12.            alterar neurônios das redes j e k 

13.         calcula novo w(~) 
14. fim 

Figura 8 – Algoritmo colaborativo. 

 

Após o treinamento, a rede treinada resultante é totalmente independente das 

outras redes que colaboraram no treinamento e funciona de forma idêntica a uma rede 	�
�	�, com a vantagem de ter um número reduzido de categorias para representar 

o mesmo espaço de entrada. 

3.2. ARTMAP usando Politopos Convexos como 

Geometria Interna das Categorias 

 

A segunda solução para os problemas da proliferação de categorias desenvolvidas 

nesse trabalho foi a criação de uma arquitetura que melhora a performance no que diz 

respeito à quantidade de categorias criadas (reduz a quantidade de categorias), bem 

como melhora de forma significativa a qualidade da generalização. 

 

A arquitetura proposta, PC-ARTMAP, é baseada no uso de politopos para substituir a 

geometria das categorias internas da rede neural e com isso conseguindo reduzir os 

problemas inerentes a redes ART com geometria interna regular. A grande vantagem 

dessa abordagem é que as categorias internas podem se moldar de forma mais fácil e 

natural às classes de cada problema e com isso diminuir o número de categorias 

produzindo um erro de classificação mais baixo. Assim, diferentemente de arquiteturas 
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de geometria regular que podem ser mais adequadas a certos tipos de geometria das 

classes que se deseja representar (i.e. Elipsoide ARTMAP se adapta melhor a problemas 

com classes de geometria circular do que fuzzy ARTMAP) as redes com geometria 

irregular podem se adaptar mais facilmente à geometria da classe conforme o 

treinamento vai sendo realizado. A geometria interna de uma rede do tipo fuzzy 

ARTMAP é uma hipercaixa no espaço M-dimensional, sendo definida através dos 

ganhos sinápticos escritos na forma de codificação em complemento #$� = ()$ , )4$�), 
como visto anteriormente. Por outro lado, os ganhos sinápticos de uma rede PC-

ARTMAP não utilizam codificação em complemento e são definidos por:  

 

� =��$�@
$L�

= {��, … , ��@} 
 

onde, + representa a j-ésima categoria e Pj representa o politopo convexo associado à 

categoria + = 1,… . , :�, onde :� é o numero de categorias presentes em 	�
�. Seja 

� = {(��, ��, … , � ) ∈ ℝ |�2 ∈ �0,1�, G = 1,… ,�}, � ∈ ℝ . Um politopo convexo 

em � é um envoltório convexo de um conjunto finito de vértices.  Outra forma de se 

definir um politopo é através da intersecção de um conjunto finito de semi-espaços 

fechados (closed halfspace) e essa forma é chamada de representação H. Cada semi-

espaço fechado pode ser escrito como uma inequação linear [Grünbaum, 2003], na 

forma:  

���� + ���� +⋯+ � � ≤ � 

 

Um politopo convexo fechado pode ser definido como sendo um conjunto de soluções 

para um sistema de inequações lineares: 

����� + ����� +⋯+ �� � ≤ h� 
����� + ����� +⋯+ �� � ≤ h� 

. 

. 

. ����� + ����� +⋯+ �� � ≤ h� 

onde h representa o número de semi-espaços que definem o politopo. Desta forma, cada 

politopo pode ser definido:  
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�$ : R��2$�� ≤ h�$S, g = 1,… , ℎ,			G = 1,… ,�, + = 1,… ,:� 

 

onde ��2$  representam os coeficientes para cada categoria j, �� representa l–ésima 

variável da inequação e h�$ 	as constantes. Com isso, pode-se utilizar as inequações 

lineares na definição do halfspace.  Na prática, cada categoria pode ser vista como um 

politopo convexo de grau M que é delimitado por hiperplanos promovendo uma 

aproximação linear para as bordas das classes de predição de saída.  

 

 

 (a)    (b) 

Figura 9 – Problema do Círculo no Quadrado. (a) Mapeamento feito com um conjunto 

de Politopos convexos sem sobreposição (adaptado de [Amorim et al, 2007]). (b) 

Mapeamento feito com sobreposição de politopos convexos. 

Além da vantagem de se utilizar uma geometria mais flexível através do uso de 

politopos para substituir a geometria interna de cada categoria, algumas outras 

alterações foram feitas na arquitetura do PC-ARTMAP que contribuem para a 

diminuição do número de categorias recrutadas pela rede. Essas alterações incluem 

substituir o módulo map-field por um mapa probabilístico igual à PROBART [Marriott 

et al, 1995] e utilizar um parâmetro de vigilância para cada categoria ($� como em 

BARTMAP [Verzi et al, 1998]. Outra alteração foi a introdução de um fator limitador 

máximo de quantidade de pontos em uma categoria, chamado de _F��. Esse limite foi 

necessário para evitar os problemas inerentes ao algoritmo do QUICKHULL que em 

dimensões elevadas tem dificuldades em montar as faces do politopo. Por outro lado, 

essa limitação de pontos na construção do politopo evita que pontos desnecessários 

sejam incluídos nos ganhos sinápticos das categorias da rede, sem que haja um ganho 
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em termos de generalização da mesma. Além disso, cada parâmetro de vigilância ($� é 

selecionado de forma adaptativa para cada categoria e incorporando um mecanismo de 

reset similar ao utilizado em 	�
�	�[Sanchez et al, 2000]. Nesse caso, porém, não é 

utilizada a entropia, como em 	�
�	�, e sim a probabilidade local Cj$ 	de cada 

categoria e a probabilidade global �j$ da rede (as probabilidades locais Cj$ e globais �j$ 
serão definidas na subseção A-Treinamento, nessa seção).  

 

Diferentemente da rede PTAM [Amorim et al, 2007] que não permite a sobreposição 

de categorias, a rede PC-ARTMAP permite preservar essa importante característica das 

redes fuzzy ARTMAP. A sobreposição de categorias é importante porque ela pode 

reduzir o número de categorias recrutadas pela rede. Um exemplo simples desse 

conceito é o problema do círculo-no-quadrado. Nesse problema, com apenas dois 

politopos convexos sobrepostos (figura 9b) é possível mapeá-lo com uma grande 

precisão. Por outro lado, se não for possível efetuar a sobreposição dos politopos será 

necessário recrutar um número bem maior do que apenas dois politopos convexos para 

obter um resultado satisfatório (figura 9a). Isso ocorre porque para mapear a classe no 

formato de quadrado atendendo a restrição imposta de não sobreposição, deve-se 

obrigatoriamente criar vários pequenos politopos convexo que margeiam a classe no 

formato circular. A figura 9 ilustra esse conceito mostrando uma possível solução de 

treinamento com e sem sobreposição de categorias. Na próxima seção serão dados mais 

detalhes sobre o treinamento do PC-ARTMAP. 

 

 Para a escolha de qual politopo será associado a um dado ponto, o PC-ARTMAP 

utiliza a hiperárea do próprio politopo, bem como a hiperárea do hipercone desse ponto 

ao politopo. Assim, quando um ponto está dentro de dois ou mais politopos, o de menor 

hiperárea será escolhido para representar C. Por outro lado, quando C está fora dos 

politopos, o hipercone (calculado do ponto até o politopo) com menor hiperárea será o 

que representará C. Por fim, quando C está dentro de um politopo e fora dos demais, o 

politopo que contém C será escolhido para representá-lo. 

 

Teorema: 

O campo de ativação �$ é tal que: 

1. �����Pt > �_���Pt para as situações onde ��,��� < ��,�¡�  
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2. 	��2QQPt > �_2QQPt para as situações onde �� < �_ 

 

3.  ��2QQPt > �_���Pt para as situações onde C ∈ �� e C ∉ �_  

 

onde:  

• )� é a hiperárea do hipercone � 
• �� representa o g-ésimo politopo  

• �_ representa o F-ésimo politopo  

• �� representa a hiperárea do politopo g participante da comparação 

• �_ representa a hiperárea do politopo F participante da comparação 

• C representa um ponto arbitrário 

• ��2QQPt representa o campo de ativação do l-ésimo politopo quando C está na 

região delimitada por �� 
• �_���Pt representa o campo de ativação do m-ésimo politopo quando C não está 

na região delimitada por �_ 

 

A distância de um ponto p a um politopo arbitrário �$ é definida por ��,�? =
maxR��2$�� − h�$S , g = 1,… , ℎ,			G = 1, … ,� e �� e �_ representam as hiperáreas das 

categorias l e m. O h representa o número de semi-espaços que definem um politopo. A 

hiperárea do maior hipercone é: 

 

�_� = pj�√��  

 

onde r é o raio da base do hipercone e é constante para todos os hipercones e √� é a 

maior distância possível em � entre um ponto qualquer e um politopo arbitrário. Para a 

hiperárea do hipercone entre o ponto C e o politopo �$, tem-se: 

 

��,�?� = pj���,�?�  
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sendo a maior hiperárea possível em � de um politopo igual a: 

 

�_� = 1 

 

A figura 10 foi criada com o objetivo de ilustrar o uso da hiperárea de um hipercone 

para determinar a distância de um ponto a um politopo. Nela, percebe-se que a medida 

em que os pontos se afastam do politopo a área do hipercone aumenta, isso ocorre 

porque o  raio para todos os hipercones é sempre constante. 

 

Figura 10 – Dois hipercones gerados por dois pontos em distâncias diferentes em relação a um politopo 

em formato de hexágono.  

 

Demonstração 

Seja tol_max é a tolerância máxima permitida para verificar se o padrão está dentro 

ou fora do politopo. Se C ∈ � é tal que ��,��� ≥ ~hg_F��, então tem-se que C não 

satisfaz todas as inequações relativas ao politopo �� e consequentemente C não está 

dentro do politopo ��. Se o mesmo ocorrer com politopo �_ o valor de �_���Pt, calculado 

baseado na hiperárea do hipercone com raio fixo de C ao politopo m, será �_���Pt =�_� − ��,�¡�  e, analogamente, �����Pt será �����Pt = �_� − ��,��� . Com isso, percebe-se 

que na medida em que a distância de C para o politopo �� vai aumentando a hiperárea do 

hipercone vai aumentando também e o valor de �����Pt vai diminuindo, pois como �_� é 

constante, à medida que a área do hipercone ��,���  aumenta, menor será o valor do 

campo de ativação. Assim, o valor máximo para o campo ativação �����Pt = �_� −��,��� = �_� − ~hg_F�� < �_�. Essa última desigualdade é explicada pelo fato de que 

quando C estiver o mais próximo possível do politopo ��, sem pertencer ao mesmo, ele 

terá que está no mínimo a ~hg_F�� de distância e consequentemente a hiperárea do 

hipercone entre C e �� será no máximo �_� − ~hg_F��, com isso, será menor do que 

�_�. Se C ∈ � tal que ��,��� < ~hg_F��, então tem-se que C satisfaz todas as inequações 
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relativas ao politopo �� e, consequentemente, C está dentro do politopo ��. Se o mesmo 

ocorrer com o politopo �_ os valores de �, para os politopos l e m, serão calculados 

baseado nas suas respectivas hiperáreas e serão ��2QQPt =	�_� + (�_� − ��) e �_2QQPt =	�_� + (�_� − �_). Como ��,��� < ~hg_F�� e supondo também que ��,�¡� < ~hg_F��, 

segue que C está contido na região delimitada por �� e �_ e como �_� e �_� são 

constantes, os valores de ��2QQPt e �_2QQPt	dependerão de �� e �_. Supondo �� < �_, tem-

se que ��2QQPt > �_2QQPt. Assumindo que �� é máximo, i.e. �� = 1 (pois os dados estão 

normalizados entre 0 e 1, logo a maior hiperárea em qualquer dimensão M é sempre um) 

e como �_� = 1, segue que ��2QQPt = �_� + (�_� − ��) = �_� + (1 − 1) = �_� +0 = �_�. Analogamente, ��2QQPt = �_�. Por fim, suponha C ∈ �� e C ∉ �_. Se 	C ∈ ��, 
então ��,��� < ~hg_F�� e, consequentemente, ��2QQPt = �_�. Se C ∉ �_, então ��,�¡� ≥
~hg_F�� e, consequentemente, �_���Pt < �_�. De ��2QQPt = �_� e �_���Pt < �_�, 
conclui-se que ��2QQPt > �_���Pt.  
3.2.1 Treinamento 

O treinamento inicia-se apresentando cada padrão à rede neural que calcula o campo 

de ativação �$ para as categorias. 

 

�$ = ¤ �_� − ��,�?� ¥,	��,�?� ≥ ~hg_F���_� + ��_� − �$�, ��¥h�hH~jájGh 

 

Percebe-se que o campo de ativação �$ é calculado através da hiperárea quando o 

padrão de entrada está dentro de um ou mais de um politopo ou categoria e é calculado 

através da menor hiperárea dos hipercones quando o padrão de entrada não está dentro 

de nenhum politopo. Após o campo de ativação ser calculado para cada categoria, faz-se 

uma escolha da categoria com maior campo de ativação da mesma forma que em fuzzy 

ARTMAP: 

 

�OPQ� = maxR�$S , + = 1, . . , :� 

 

Após a escolha da categoria vencedora a verificação do critério de similaridade ou 

condição de ressonância deve ser realizada: 
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�_� − ��,�?�
�_� ≥ ($� 

 

onde ($� indica o parâmetro de vigilância da j-ésima categoria da rede 	�
�, ou 

seja, para que um padrão entre em ressonância com alguma categoria j, ela deve está no 

espaço de influência de categoria j definido pelo parâmetro de vigilância.  

 

 Uma vez passado no teste de ressonância, o cálculo de Cj|	– probabilidade da 

ocorrência da classe §$ (existe :� subconjuntos do espaço de entrada §) em 	�
� – é 

feito: 

 

Cj$- = �$-��Z�$��Z 
 

onde k é a categoria vencedora em 	�
� ou resposta desejada e j é a categoria 

vencedora em 	�
�, �$-�� é a atividade do mapfield, ou seja, são as associações 

realizadas entre as categorias de vencedoras de 	�
�	(+) e 	�
�	({) e �$�� representa 

todas as associações realizadas para o neurônio j. Com Cj$- calculado pode-se verificar 

o teste de condição de erro, ou seja, se Cj$- < ¨_F�� o padrão poderá ser mapeado pela 

categoria. Caso contrário, a probabilidade Cj$-  é retornada ao estado anterior à inclusão 

do padrão e uma nova categoria é criada. Outro fator que pode levar a rejeição de um 

padrão é se a categoria já tiver atingido o limite máximo de padrões por categoria para 

compor o politopo (_F��). Neste caso, o padrão será rejeitado e não será incorporado 

como parte da construção do politopo dessa categoria e uma outra será responsável por 

representar esse padrão, ou seja, o mecanismo de reset é acionado quando um padrão é 

apresentado e o erro local da categoria selecionada para representar esse padrão 

ultrapassar o limiar máximo de erro local permitido ¨_F�� ou o politopo da categoria 

atingiu o número máximo de padrões permitido. Isso permite que a generalização seja 

melhor, uma vez que as categorias geradas não se tornam muito dependentes do 

conjunto de treino, e diminui o tempo para treinar a rede. Por exemplo, um politopo 

para representar um quadrado pode ter quatro pontos (em um espaço euclidiano de duas 

dimensões) ou mais de quatro pontos. Porém acrescentar mais pontos para representar 
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um quadrado não vai melhorar a precisão da forma do quadrado. Mas fará com que mais 

processamento seja realizado para tratar os pontos extras. 

 

Quando uma nova categoria j é recrutada, faz-se ($� = (�, onde (� 	é o padrão de 

vigilância padrão da rede e com ganhos sinápticos representados por um simplexo ¥� 

(menor politopo para a dimensão M) derivado do padrão a ser representado. Os 

atributos derivados são sintetizados através de uma constante ©(pequeno valor) que é 

adicionada aos atributos do padrão original. O conjunto de novos atributos derivados 

originados a partir da adição de © aos atributos do padrão original é uma matriz 	′ 
quadrada de dimensão M, onde cada elemento é definido por: 

 

�2-4 = ª �2- + ©, ¥,	G = {�2- , ��¥h	�hH~jájGh , G = 1,… ,�, { = 1,… ,� 

 

e o conjunto de novos atributos derivados, é: 

 

« =��24 
2L�

= {��4 , … , � 4 } 
 

onde �24 representa o i-ésimo atributo do padrão derivado gerado a partir de �. Como 

exemplo, dado um ponto p1= (0.1 , 0.1) e um © = 0.001 em um espaço euclidiano de 

dimensão dois, um simplexo tem que ter três pontos e que não sejam todos colineares. 

Então, aplicando as fórmulas anteriores tem-se que p1=(0.1, 0.1), p2=(0.1+	©, 0.1) e 

p3=(0.1 , 0.1+	©), formando o simplexo com vértices p1, p2 e p3.  

 

Quando uma nova categoria j é recrutada, faz-se ($� = (�, onde (� 	é o parâmetro de 

vigilância padrão da rede e com ganhos sinápticos representados por um simplexo ¥� 

derivado da união do padrão � e dos padrões derivados �4 a ser representado por: 

 

¥� = �hH)(� ∪ «) 
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Com isso, o novo simplexo é gerado com M+1 pontos e © representa a variação em 

torno do padrão original utilizado para geração do simplexo. O conv calcula o envelope 

convexo do politopo utilizando o algoritmo do QUICKHULL. Dessa forma, pode-se 

atualizar os ganhos sinápticos da nova categoria: 

 

#$�(H,#) = ¥� 

 

Por outro lado, se a condição de ressonância e a condição de erro forem satisfeitas a 

categoria selecionada será responsável por mapear o padrão apresentado à rede. Com 

isso, o padrão será incluído no conjunto de pontos do politopo associado à categoria, o 

número de pontos associados a essa categoria será incrementado e um novo politopo 

será calculado. Com isso, os ganhos sinápticos do neurônio j serão atualizados da 

seguinte forma: 

 

#$�(H,#) = �hH)�#$�(hg�) ∪ ¥�� 
 

  Uma vez que o padrão foi apresentado e aprendido por alguma categoria, ele é 

marcado como aprendido e não será reapresentado em uma época de treinamento 

posterior, mesma técnica utilizada que em [Sanchez 2000]. Após cada época de 

treinamento dá-se início a avaliação Off-line. Nessa avaliação o map-field off-line é 

inicializado por �4$-�� = 0, + = 1,… , :� 	,	{ = 1,… ,:�, os padrões de treinamento são 

reapresentados e a partir das respostas obtidas a rede é atualizado de forma off-line em 

�4$�� e então a probabilidade local off-line pode ser calculada: 

 

�j$- = �4$-��Z�4$��Z 
 

onde �4$-�� é a atividade do mapfield e são as associações realizadas entre as categorias 

de vencedoras de 	�
�	(+) e 	�
�	({) no passo off-line do algoritmo e �4$�� representa 

todas as associações realizadas para o neurônio j calculados de forma off-line. Uma vez 

calculada a probabilidade local off-line para cada categoria, calcula-se o erro off-line de 

toda a rede: 
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,4 = K 1 − �j$-
�@,�

$L�,-L�
 

 

Verifica-se se o critério de convergência foi atingido ,′ ≤ Ε_F�� e em caso 

afirmativo parar o treinamento. Caso contrário, a categoria com menor probabilidade 

local off-line (a categoria com maior erro) será removida, os padrões serão desmarcados, 

o parâmetro de vigilância base (� será incrementado e os padrões estarão disponíveis 

para serem reapresentados na próxima época. O resumo do algoritmo do PC-ARTMAP 

pode ser visto na Figura 11. 
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1. O mapa probabilístico é inicializado C$2 = 0 
2. Enquanto ,Ch�� ≤ H�F�á�¯Ch�� faça 
3.    % on-line 

4.    Para cada padrão a faça 

5.      Calcula o campo de ativaçao para cada categoria:  

6. �$ = ¤ �_� − ��,�?� ¥,	��,�?� ≥ ~hg_F���_� + ��_� − �$�, ��¥h�hH~jájGh 
7.      Acha a categoria vencedora: 

8.        �OPQ� = maxR�$S , + = 1, . . , :  
9.      Verifica se reset é necessário através 

10.              
°¡±²°³,´?±
°¡± ≥ ($� 

11.      Calcula o novo simplexo 

12.      �2-4 = ª �2- + ©, ¥,	G = {�2-, ��¥h	�hH~jájGh , G = 1,… ,�, { = 1,… ,�  
13.      « = ⋃ �24 2L� = {��4 , … , � 4 	} 
14.      ¥� = �hH)(� ∪ «) 
15.      Se novo neurônio recrutado 

16.         Atualiza Cj$- 
17.         Se categoria não deve representar o padrão, ou seja, não passar nos testes: 

18.             Cj$- < ¨_F��  
19.             gGF_F��_C��_��~,i ≤ _F��  
20.         então  

21.              desfaz inclusão 

22.         senão 

23.              Atualiza ganhos sinápticos: 

24.             #$�(H,#) = �hH)�#$�(hg�) ∪ ¥�� 
25.      Senão 

26.         Cria nova categoria através de um simplexo 

27.        #$�(H,#) = ¥� 
28.     Fim se 

29.    Fim para 

30.    % off-line 

31.    �j$2 = 0 
32.    Classifica todos os padrões calculando �j$2 
33.    Se ,4 ≤ Ε_F�� parar treinamento 
34.    A categoria com maior erro será removida 

35.    Os padrões serão desmarcados 

36.    O parâmetro de vigilância base (� será incrementado  
37. Fim enquanto  

Figura 11 – Algoritmo PC_ARTMAP 
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3.3. ARTMAP usando Hipercaixa para produzir 

Politopos Convexos como geometria interna das 

categorias 

 

Da mesma forma como em PC-ARTMAP uma nova arquitetura utilizando 

aproximações de politopos foi desenvolvida para atacar o problema da proliferação de 

categorias. Essa nova arquitetura melhora a performance em relação à quantidade de 

categorias criadas, bem como a qualidade da generalização. A nova arquitetura, HPC-

ARTMAP, é baseada no uso de hipercaixas rotacionadas em diversos ângulos para 

construir os politopos. Essas hipercaixas irão substituir a geometria retangular das 

categorias internas da rede neural e com isso conseguindo reduzir os problemas 

inerentes a redes ART com geometria interna regular (ver figura 12). A figura 12 ilustra 

o processo de criação do politopo convexo utilizando três hipercaixas em ângulos 

diferentes. Percebe-se que a área de intersecção das hipercaixas promove a criação do 

politopo convexo. Na figura 12, em um espaço euclidiano de duas dimensões, tem-se 

que a primeira dimensão é rotacionada em um ângulo o e a segunda dimensão é 

rotacionada em um ângulo o4 = o + 90� para o = {0, 30, 60}. Todos os padrões 

também sofrem a transformação e desta forma é possível calcular os ganhos sinápticos 

da rede. 

  

Figura 12 – Politopo gerado através das rotações das hipercaixas em 0, 30 e 60 graus para dez pontos 

aleatórios. 
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Da mesma forma que em PC-ARTMAP a vantagem dessa abordagem é que as 

categorias internas podem se moldar de forma mais fácil e natural às classes de cada 

problema. Isso permite que seja possível diminuir o número de categorias recrutadas 

mantendo o erro de classificação baixo. Nesse trabalho o número de p de características 

(visto na seção 2.4) foi determinado em 2 para todos os experimentos. 

 

 Utilizando a ideia de transformação de domínio é possível aplicá-la a hipercaixas 

usadas em fuzzy ARTMAP e nesse caso uma categoria deixa de ser apenas uma 

hipercaixa e passa a ser composta por várias hipercaixas rotacionadas em ângulos 

diferentes. Após a transformação de domínio as novas características são escalonadas 

entre zero e um. A geometria interna de cada categoria em uma rede do tipo fuzzy 

ARTMAP é uma hipercaixa no espaço M-dimensional, sendo definida através dos 

ganhos sinápticos escritos na forma de codificação em complemento #$ = ()$ , )4$�). O 

mesmo ocorre na rede HPC-ARTMAP. Porém, para uma mesma categoria pode existir 

várias hipercaixas uma para cada ângulo de rotação ou transformação de domínio.  Os 

ganhos sinápticos de uma rede HPC-ARTMAP são compostos por hipercaixas e são 

definidos por:  

 

#$,P,�¹� =�()$�¹ , )4$�¹� )�º
�¹L�

 

 

onde, + representa a +-ésima categoria, �¹ representa o �¹-ésimo índice do ângulo de 

rotação utilizado, �» representa o último índice disponível dos ângulos e e representa o 

e-ésimo índice das dimensões rotacionadas.  Conceitualmente, todas as outras alterações 

realizadas na arquitetura da rede HPC-ARTMAP seguem similares as de PC-ARTMAP 

e serão detalhadas na seção de treinamento. Nessa seção novas fórmulas de cálculo do 

campo de ativação de cada categoria e critério de similaridade serão introduzidas. 

3.2.2 Treinamento 

O treinamento inicia-se apresentando cada padrão à rede neural que calcula o campo 

de ativação �$ para as categorias. 
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�$ =
∑ ½ Z	^#$,P,�¹� Z∝ +Z#$,P,�¹� Z¾�º�¹L�

�» × ,»  

 

onde ,» é o número de combinações realizados entre as diversas dimensões do 

problema. Percebe-se que o campo de ativação �$ é calculado através da média dos 

campos de ativação de cada hipercaixa definida por cada ângulo.  O padrão de entrada 

está dentro de uma ou mais hipercaixas. Após o campo de ativação ser calculado para 

cada categoria, faz-se uma escolha da categoria com maior campo de ativação da 

mesma forma que em fuzzy ARTMAP: 

 

�OPQ� = maxR�$S , + = 1, . . , :� 

 

Após a escolha da categoria vencedora a verificação do critério de similaridade ou 

condição de ressonância deve ser realizada: 

 

∑ ½Z	^#$,P,�¹� Z|	| ¾�º�¹L�
�» × ,» ≥ ($� 

 

onde ($� indica o parâmetro de vigilância da j-ésima categoria da rede 	�
�, ou seja, 

para que um padrão entre em ressonância com alguma categoria j, ela deve está no 

espaço de influência de categoria j definido pelo parâmetro de vigilância. Uma vez 

passado no teste de ressonância, os ganhos sinápticos podem ser atualizados: 

 

#$,P,�¹� (H,#) = V� W	^#$,P,�¹� (hg�)X + (1 − V�)#$,P,�¹� (hg�) 
 

Após a atualização dos ganhos sinápticos, o cálculo de Cj|	– probabilidade da 

ocorrência da classe §$ (existe :� subconjuntos do espaço de entrada §) em 	�
� – é 

feito, da mesma forma que em PC-ARTMAP: 
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Cj$- = �$-��Z�$��Z 
. 

Uma vez que o padrão foi apresentado e aprendido por alguma categoria, ele é 

marcado como aprendido e não será reapresentado em uma época de treinamento 

posterior, mesma técnica utilizada que em [Sanchez 2000]. Após cada época de 

treinamento dá-se início a avaliação Off-line. Nessa avaliação o map-field off-line é 

inicializado por �4$-�� = 0, + = 1, … ,:� 	,	{ = 1,… ,:�, os dados são reapresentados e 

os ganhos sinápticos são atualizados de forma off-line em �4$�� e então a probabilidade 

local off-line pode ser calculada: 

 

�j$- = �4$-��Z�4$��Z 
 

 Uma vez calculada a probabilidade local off-line para cada categoria, calcula-se 

o erro off-line de toda a rede: 

 

,4 = K 1 − �j$-
�@,�

$L�,-L�
 

 

Verifica-se se o critério de convergência foi atingido ,′ ≤ Ε_F�� e em caso 

afirmativo parar o treinamento, mesma forma que em PC-ARTMAP. Caso contrário, a 

categoria com menor probabilidade local off-line (a categoria com maior erro) será 

removida, os padrões serão desmarcados, o parâmetro de vigilância base (� será 

incrementado e os padrões estarão disponíveis para serem reapresentados na próxima 

época. O resumo do algoritmo do HPC-ARTMAP pode ser visto na figura 13. 
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1. O mapa probabilístico é inicializado C$2 = 0 
2. Enquanto ,Ch�� ≤ H�F�á�¯Ch�� faça 
3.    % on-line 

4.   Para cada padrão � faça 
5.      Calcula o campo de ativação para cada categoria:  

6. �$ = ∑ À;Á^Â?,Ã,@Ä@ ;
∝Å;Â?,Ã,@Ä@ ;Æ@º@ÄÇu
�º×Pº  

7.      Acha a categoria vencedora: 

8.        �OPQ� = maxR�$S , + = 1, . . , :  
9.      Verifica se reset é necessário através 

10.        

∑ À;Á^Â?,Ã,@Ä@ ;|Á| Æ@º@ÄÇu
�º×Pº ≥ ($� 

11.      Se novo neurônio recrutado 

12.         Atualiza Cj$- 
13.         Se categoria não deve representar o padrão, ou seja, não passar nos testes: 

14.             Cj$- < ¨_F��  
15.         então  

16.              desfaz inclusão 

17.         senão 

18.              Atualiza ganhos sinápticos: 

19.             #$,P,�¹� (H,#) = V� W	^#$,P,�¹� (hg�)X + (1 − V�)#$,P,�¹� (hg�) 
20.      Senão 

21.         Cria nova categoria  

22.        #$,P,�¹� (H,#) = V� W	^#$,P,�¹� (hg�)X + (1 − V�)#$,P,�¹� (hg�) 
23.      Fim se 

24.   Fim para 

25.  

26.    % off-line 

27.    �j$2 = 0 
28.    Classifica todos os padrões calculando �j$2 
29.    Se ,4 ≤ Ε_F�� parar treinamento 
30.    A categoria com maior erro será removida 

31.    Os padrões da categoria removida serão desmarcados 

32.    O parâmetro de vigilância base (� será incrementado  
33. Fim enquanto  

Figura 13 – Algoritmo HPC_ARTMAP 
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Capítulo 4 

Testes e Resultados Experimentais 

 

Nesse capítulo foram realizados vários testes com o intuito de analisar as três 

metodologias propostas nesse trabalho. Os testes foram feitos com dados sintéticos e 

dados reais. Os testes sintéticos foram sete: Tabuleiro de Xadrez, Círculo no Quadrado, 

Quatro Círculos no Quadrado, Gaussianas Sobrepostas Parcialmente, Gaussianas 

Sobrepostas Totalmente, Alvo e Borboleta. Os testes com base de dados reais foram 

cinco: UCI – Pima Indians Diabetes; UCI – Letter Image Recognition Data; UCI – 

Breast Cancer Wisconsin Diagnosis; UCI – Sonar; Infarto do Miocárdio. 

 

O ambiente de testes consiste em: 

• Um notebook HP Core 2 Duo, 1gb de memória, Windows XP 32 bits; 

• O software de desenvolvimento foi o MATLAB versão 10.  

4.1. Resultados 

Um estudo comparativo da performance do Fuzzy ARTMAP, 	�
�	�, SVM – 

Suport Vector Machine (em alguns experimentos foi utilizado um comitê de máquinas 

SVM, utilizando a estratégia de decisão: um contra todos), PMC – Multi Layes 

Perceptron treinadas com Levemberg-Marquadt, PTAM, 	�
�	� colaborativo, do 

PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP foi realizado em vários experimentos. A performance 

dessas redes serão comparadas em termos de quantidade de categorias geradas e a 

qualidade da generalização. Como poderá ser visto nos testes realizados nessa seção, 

que as metodologias propostas têm desempenho superior quando comparado com a 

maioria das outras redes em diversos problemas. Os testes a serem realizados são doze: 

sete sintéticos e cinco reais. O primeiro é conhecido como tabuleiro de xadrez 

[Carpenter et al, 1998b].  O segundo é o problema do círculo-no-quadrado [Carpenter et 

al, 1998b]. O terceiro experimento realizado nesse trabalho é o dos Quatro Círculos no 

Quadrado [Amorim et al,  2007]. O quarto experimento é constituído de uma 

distribuição gaussiana parcialmente sobreposta, tendo como média (8,12) e (12,8) 

respectivamente e variância 2 [Verzi et al, 1998] e também duas distribuições 
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gaussianas que são totalmente sobrepostas [Verzi et al, 2006], sendo essas distribuições 

com média (10,10) e (10,10) e variância de 2.0 e 0.5 respectivamente. O quinto 

experimento tem-se um problema que tem certo grau de dificuldade na classificação e é 

parecido com um alvo [Amorim et al, 2007], ou seja, uma classe em formato circular, 

quatro classes em formato de anel e uma classe em formato quadrado compõe esse 

experimento. O sexto experimento, em formato de borboleta é composto de 12 classes 

onde todas as fronteiras se encontram no centro, tornando com isso a classificação dessa 

região muito difícil, além de ser um experimento que testa a capacidade da rede para 

problemas de geometria irregular. Por fim, quatro experimentos utilizando conjuntos de 

dados reais são realizados, sendo esses conjuntos de dados de alta dimensionalidade 

presentes na UCI [Frank et al, 2010]. O primeiro deles é o UCI – Pima Indians 

Diabetes, o segundo é o UCI - Letter Image Recognition Data, o terceiro experimento é 

o UCI - Breast Cancer Wisconsin Diagnosis e o último dos experimentos reais é o UCI - 

Sonar. Em todos os experimentos foram analisados o erro e o desvio padrão em cada 

rede utilizada. 

 

 Foram realizados dez treinamentos com 1000 padrões no conjunto de 

treinamento e 10000 padrões no conjunto de testes para os problemas tabuleiro de 

xadrez, círculo-no-quadrado, distribuições gaussianas parcialmente sobrepostas, 

experimento em formato de borboleta, Quatro Círculos no Quadrado e o experimento 

em formato de alvo. Para o problema da gaussiana totalmente sobreposta o conjunto de 

padrões foi de 100 para os treinos e de 1000 para os testes da mesma forma que em 

[Verzi et al, 1998]. Nos quatro últimos experimentos foram utilizados dados reais. Para 

o problema UCI-Letter Image Recognition Data, a distribuição desses dados foi feita 

utilizando 4000 padrões para treino e 16000 padrões para teste. Para UCI – Pima 

Indians Diabetes foi utilizado 192 padrões para o treino, 384 padrões para validação e 

192 para teste da mesma forma que em [Amorim et al, 2007]. O UCI - Breast Cancer 

Wisconsin Diagnosis a distribuição de conjunto de treino e conjunto de teste foi de 200 

e 369 respectivamente. O UCI Sonar tem o conjunto de treino com 50 padrões e um 

conjunto de teste de 158 padrões. Em todos os conjuntos de teste analisados, a rede PC-

ARTMAP, melhora bastante em termos de compressão de código e baixo erro nos 

diversos testes realizados. Em todos os experimentos a rede fuzzy-ARTMAP foi 

inicializada com parâmetro de vigilância igual a 0,0 para maximizar a generalização e 

compressão de código. Todas as SVMs utilizaram kernel RBF e as redes PMC foram 

treinadas utilizando o algoritmo de Levemberg Marquaudt. Os testes para as redes PC-
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ARTMAP, HPC-ARTMAP, fuzzy ARTMAP e PMC foram realizados usando a 

linguagem MATLAB versão R2010a, para as redes 	�
�	� os testes foram 

realizados utilizando a linguagem C e 	�
�	� colaborativa foram executados parte 

em MATLAB e parte em linguagem C. 

 

4.1.1. Tabuleiro de Xadrez 

 

Este problema pode ser visto como sendo uma classe com várias exceções. Além 

disso, também é útil para testar o comportamento das redes com geometria das 

categorias internas diferentes das de geometria hipercaixa, pois devido ao formato das 

classes, a mesma se adequa mais a uma geometria regular no formato de hipercaixa.  A 

figura 13 apresenta um conjunto de treinamento com 1000 padrões e o conjunto de teste 

com 10000 utilizados nesse experimento. 

 

A tabela 1 mostra que para os dez treinamentos realizados nas redes o número de 

categorias gerados no treinamento da rede fuzzy ARTMAP é superior ao número de 

categorias geradas no treinamento da 	�
�	� e a rede 	�
�	� colaborativa. 

Percebe-se também que PC-ARTMAP e a rede 	�
�	� colaborativa são as que 

obtiveram as menores quantidades de categorias geradas (comparando com as outras 

redes do tipo ART). Em termos da qualidade da generalização a rede PC-ARTMAP 

perde apenas para a rede SVM que encontra uma superfície ótima de separação.  

Conclui-se que para o problema apresentado a rede PC-ARTMAP consegue reduzir a 

quantidade de categorias recrutadas e ainda assim manter o erro em um nível baixo em 

relação às outras redes. A rede HPC-ARTMAP tem um comportamento muito parecido 

com a rede 	�
�	�, uma vez que utiliza, nesse experimento, apenas o ângulo zero 

grau. Pode-se observar também que ao lado de cada categoria e cada valor de erro está 

presente entre parênteses o valor do respectivo desvio padrão. 

 

Para esse experimento o 	�
�	� foi utilizado com ℎ_�` = 0, ℎ_�` = 0.1 e 

∆( = 0.05 conforme [Sanchez et al, 2000]. A 	�
�	� colaborativa foi inicializada 

com taxa de comunicação entre as redes r = 5, número de redes igual a 20 e grau de 

similaridade w(0) = 0.2. O PC-ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0, Ε_F��=0.01, 
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Na tabela 1, o fuzzy ARTMAP obtém média de 37,7 categorias em 10 treinamentos com 

taxa de erro no conjunto de teste de 6,73%, o		�
�	� gerou 19,80 categorias em 

média e com erro de 5,20%, A SVM cria 99 vetores de suporte e com o menor erro de 

todas as redes no valor de 2,08%, A PMC treinada com Levemberg-Marquadt tem 

topologia de 2:15:1 (dois neurônios na camada de entrada, 15 na camada oculta e 1 

neurônio na camada de saída) obtendo 6,61% de erro. A rede PC-ARTMAP obteve 

11,79 categorias com erro de 4,68% sendo a segunda rede melhor em termos de erro 

para todas as redes envolvidas e a melhor quando comparada apenas com as redes da 

arquitetura ART. A rede HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0, Ε_F��=0.01 e 

�¹ = {0}, obtendo um resultado muito parecido a 	�
�	�, isso ocorreu porque o 

único ângulo utilizado foi o de zero grau, pois a inclusão de outros ângulos promovia a 

degradação da qualidade da generalização da rede. Esse resultado era esperado, visto 

que a geometria das classes são exatamente quadrados e naturalmente hipercaixas são 

mais adequadas à geometria das classes do problema. Todos os desvios padrões estão 

entre parêntesis logo após o seu respectivo valor. 

  

A figura 14 mostra as categorias geradas para o treinamento do Problema do Tabuleiro 

de Xadrez. Nessa figura é possível notar claramente que existe uma grande categoria 

responsável por mapear todos os padrões vermelhos (classe 1) e algumas categorias 

menores responsáveis por mapear os padrões azuis (classe 2). Apesar desse problema 

ser muito apropriado a redes com geometria retangular (fuzzy ARTMAP e 	�
�	�), 

a rede PC-ARTMAP teve um ótimo desempenho, superando ou igualando essas redes 

tanto em número de categorias quanto na qualidade da generalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

Figura 14 – Problema do Tabuleiro de Xadrez. (a) um conjunto de treino contendo 1000 padrões. (b) O 

conjunto de teste contendo 10000 padrões. 
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Figura 15 – Categorias geradas após o treinamento do Problema do Tabuleiro de Xadrez com PC-

ARTMAP. 

Tabela 1– Comparativo dos resultados experimentais para o problema Tabuleiro de 

Xadrez 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(10000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 37,70 (6,82) 6,73 (1,27) 

	�
�	�  Colaborativo 11,80 (1,81) 6,09 (0,93) 

	�
�	� 19,80 (2,35) 5.20 (1,67) 

PC-ARTMAP 11,79 (1,10) 4,68 (0,69) 

HPC-ARTMAP 19,30 (2,25) 5,02 (1,70) 

PMC  2:15:1 6,61 (0,58) 

SVM 99 (vet. Sup.) 2,08 (0,21) 
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4.1.2. Círculo no Quadrado 

 

Um importante experimento usado na literatura para testar o problema da proliferação 

de categorias originado a partir de bordas de difícil separação é o experimento do 

Círculo no Quadrado. O problema consiste de duas classes distintas, onde uma classe é 

representada por pontos formando um círculo e a segunda classe é formada por um 

quadrado retirando-se o círculo representado pela primeira classe. As figuras 15a  e 15b 

mostram, respectivamente, o conjunto de padrões utilizado no treinamento e o conjunto 

de padrões utilizados nos testes para o problema do círculo no quadrado. Nesse 

experimento o 	�
�	� foi executado com ℎ_�` = 0, ^_�` = 0.2 e ∆( = 0.1, os 

mesmos utilizados em [Sanchez et al, 2000]. A 	�
�	� colaborativa foi inicializada 

com taxa de comunicação de r = 2, número de redes igual a 20 e grau de similaridade 

w(0) = 0.2.  O PC-ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.0, _�` =GHÉ e © = 0.01. O HPC-ARTMAP usou ¨_�` = 0, Ε_F��=0.01 e �¹ = {0, 30, 60} e 

Ε_F��=0.05 para o experimento com 10.000 pontos de treinamento. A SVM teve os 

parâmetros inicializados com Ê = 1.2 e C=2000 e a PMC treinada com Levemberg-

Marquadt com topologia de 2:15:20:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 16 – Problema do Círculo no Quadrado. (a) um conjunto de treino contendo 1000 padrões. (b) o 

conjunto de teste contendo 10000 padrões. 
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Tabela 2– Comparativo dos resultados experimentais para o problema do Círculo no 

Quadrado 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro %(10000 

testes) 

Fuzzy ARTMAP 24,20 (1,90) 5,03 (0,62) 

	�
�	� 7,40 (2,97) 7,61 (0,17) 

	�
�	�  Colaborativo 4,00 (0,00) 6,98 (0,14) 

PC-ARTMAP 2,00 (0,00) 1,03 (0,15) 

HPC-ARTMAP 2,00 (0,00) 1,84 (0,11) 

PMC  2:15:20:1 1,87 (0,41) 

SVM 21 (vet.Sup.) 0,60 (0,26) 

 

 Na Tabela 2, os valores entre parênteses representam o desvio padrão, percebe-

se que o fuzzy ARTMAP obtém 5.03% de erro no conjunto de teste, com número de 

24,20 categorias geradas em média. Já o 	�
�	� obteve um número menor de 

categorias do que o fuzzy ARTMAP, porém um erro maior. A 	�
�	� colaborativa 

obteve uma grande redução no número de categorias ficando com 4 categorias e o PC-

ARTMAP obteve a menor quantidade categorias de todas as redes empatando com a 

HPC-ARTMAP para esse experimento sendo um total de 2. Além disso, o erro obtido 

pela rede PC-ARTMAP ficou muito próximo do erro da SVM, que acha a superfície de 

separação ótima e em muitos problemas consegue desempenho excelente. Em [Amorim 

et al, 2007] foi realizado um experimento utilizando 10000 pontos para treinar a rede 

PTAM e 10000 pontos para testá-la. O mesmo experimento foi realizado com as redes 

PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP que obtiveram um resultado melhor em termos de 

quantidade de categorias geradas, assim como na qualidade da generalização. Os 

resultados podem ser vistos na Tabela 3. Nesse experimento o PTAM ficou com 102 

categorias geradas enquanto o PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP geraram apenas 2. 

Quanto ao erro produzido no conjunto de teste, os erros são bem baixos para as três, 

com uma leve vantagem para PC-ARTMAP. O baixo erro já era esperado, visto que os 

conjuntos de treino e teste são similares e com grande quantidade de pontos. 
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Tabela 3 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema do Círculo no 

Quadrado treinados e testados com 10000 pontos, mesmo que em [Amorim 2007] 

Redes Média de Categorias 

Erro % 

(treino e testes 

10000) 

PTAM 102 1,00 

PC-ARTMAP 2 0,63 

HPC-ARTMAP      2 0,88 

 

A figura 16 mostra as duas categorias geradas pela rede HPC-ARTMAP e PC-

ARTMAP e pode-se perceber claramente a eficiência de cada categoria criada para 

representar as classes. O resultado dessa eficiência é uma quantidade mínima de 

categorias para o problema, e um erro, muito baixo, que se aproxima do erro obtido pela 

SVM. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 17 – Categorias geradas após treinamento para o Problema do Círculo no Quadrado. (a) – projeção 

das categorias geradas por HPC-ARTMAP (ângulos :0, 30 e 60) e (b) – categorias geradas por PC-

ARTMAP 
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4.1.3. Quatro Círculos no Quadrado 

 

Outro experimento, similar ao círculo no quadrado, presente na literatura para testar o 

problema da proliferação de categorias originado a partir de bordas de difícil separação 

para as rede fuzzy ARTMAP é do Quatro Círculos no Quadrado. As classes desse 

problema são duas, onde uma classe é representada por pontos formando quatro círculos 

e a segunda classe é formada por um quadrado retirando-se os quatro círculos. A figura 

17, mostra o problema dos Quatro Círculos no Quadrado. 

 

Figura 18 – Problema dos Quatro Círculos no Quadrado 

A figura 18 mostra as categorias geradas em várias etapas do treinamento do problema 

dos Quatro Círculos no Quadrado utilizando a rede PC-ARTMAP. Na figura 18a 

representa o treinamento na fase inicial, onde foram recrutadas quatro categorias, mas 

com erro de classificação ainda alto. Na figura 18b as duas categorias responsáveis pela 

classe quadrado são fundidas em uma só categoria reduzindo assim o erro do 

treinamento. A figura 18c mostra que uma das categorias responsável pela classe 

círculos é separada em outras duas categorias. Por fim, quatro categorias são criadas 

(uma para cada círculo) para a classe círculo e apenas uma categoria é criada para a 

classe quadrado (figura 18d). A figura 19a mostra as categorias geradas pela rede fuzzy 

ARTMAP após o treinamento do problema dos Quatro Círculos no Quadrado e a figura 

19b mostra projeção das categorias criadas pela rede HPC-ARTMAP. Nesse 

experimento o 	�
�	� foi executado com ℎ_�` = 0, ^_�` = 0.01 e ∆( = 0.01. A 

	�
�	� colaborativa foi inicializada com taxa de comunicação entre as redes r = 2, 

número de redes igual a 10 e grau de similaridade w(0) = 0.2.. O PC-ARTMAP foi 

inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.01, _�` = GHÉ e © = 0.01. O HPC-ARTMAP 

usou ¨_�` = 0, Ε_F��=0.01 e �¹ = {0, 30, 60}. A SVM teve os parâmetros 
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inicializados com Ê = 0.6 e C=2000 e a PMC treinada com Levemberg-Marquadt com 

topologia de 2:20:1. 

 

 

 

Figura 19 – Várias etapas do treinamento do Problema dos Quatro Círculos no Quadrado utilizando a PC-

ARTMAP. 

(c)                                                                       (d) 

(a)                                                                       (b) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 20 – (a) – Categorias geradas pelo treinamento de uma rede HPC-ARTMAP (ângulos: 0 30 60) e 

(b) – fuzzy ARTMAP para o Problema dos Quatro Círculos no Quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Tabela 4 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema dos Quatro 

Círculos no Quadrado. 

 

 

Na Tabela 4, os valores entre parênteses representam o desvio padrão, percebe-se 

que o fuzzy ARTMAP obtém 5.79% de erro no conjunto de teste, com 39,70 categorias 

geradas em média. Já o 	�
�	� obteve um número menor de categorias do que o 

fuzzy ARTMAP, porém um erro maior. Para o 	�
�	� colaborativo, o número de 

categorias geradas foi de 11,80 e com erro de 7,02%. O PC-ARTMAP e HPC-

ARTMAP obteve a menor quantidade categorias de todas as redes para esse 

experimento e ficou com o erro muito próximo ao obtido pela SVM, sendo de 1,15% e 

alcançando o segundo melhor resultado. O HPC-ARTMAP ficou em terceiro com 

2,49% de erro. O erro de 0,95% obtido pela SVM foi o menor das redes testadas. Em 

[Amorim 2007] foi realizado um experimento utilizando 10000 pontos para treinar a 

rede PTAM e 10000 pontos para testá-la. O mesmo experimento foi realizado com as 

redes PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP. A PC-ARTMAP obteve um resultado melhor 

em termos de quantidade de categorias geradas e HPC-ARTMAP foi melhor na 

qualidade da generalização, esses resultados podem ser vistos na tabela 5. Nesse 

experimento o PTAM ficou com 179 categorias geradas enquanto o PC-ARTMAP 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(10000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 39,70 (3,81) 5,79 (0,51) 

	�
�	�  Colaborativo 11,80(3,20) 7,02 (1,31) 

	�
�	� 28,11(6,48) 8,15 (1,48) 

PC-ARTMAP 5,00(0,00) 1,15 (0,13) 

HPC-ARTMAP 5,00(0,00) 2,49 (0,68) 

PMC  2:20:1 3,62 (0,45) 

SVM 47,00  0,95 (0,04) 
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gerou apenas 5 e o HPC-ARTMAP ficou com 5,2. Quanto ao erro produzido no 

conjunto de teste, os erros são bem baixos para as três, com uma leve vantagem para 

HPC-ARTMAP. O baixo erro já era esperado, visto que os conjuntos de treino e teste 

são similares e com grande quantidade de pontos. 

 

Tabela 5 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema dos Quatro 

Círculos no Quadrado treinados e testados com 10000 pontos, mesmo que em [Amorim 

et al,  2007] 

Redes 
Média de 

Categorias 

Erro % 

(treino e testes 10000) 

PTAM 179 1,60 

PC-ARTMAP 5,00 1,10 

HPC-ARTMAP 5,20 0,77 

4.1.4. Gaussianas Sobrepostas 

 

Um dos causadores da proliferação de categorias nas redes da família ART é a 

sobreposição de categorias. Assim, dois tipos de sobreposição serão usados para avaliar 

a performance das redes em relação a esse problema. Para isso, os problemas propostos 

em [Verzi et al, 2006] utilizam duas gaussianas parcialmente sobrepostas com duas 

classes com médias (8,12) e (12,8) respectivamente e com variância igual a 2,0 (figura 

20a e 20b) e duas distribuições gaussianas com média 10 e variância (0,5), (2,0) 

respectivamente (figura 20c e 20d). 

 

No primeiro experimento de sobreposição são analisadas duas gaussianas parcialmente 

sobrepostas sendo verificado o comportamento das diversas redes para um problema de 

sobreposição. Para esse experimento o fuzzy ARTMAP foi inicializado com parâmetro 

de vigilância 0,0 para maximizar a generalização, como dito anteriormente. No 	�
�	� foi utilizado ℎ_�` = 0, ^_�` = 0.1 e ∆( = 0.05, os mesmos utilizados em 

[Sanchez 2000]. O algoritmo colaborativo foi inicializado com número de redes igual a 

20. O grau de similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r = 2. Os 

parâmetros do PC-ARTMAP foram inicializados com ¨_�` = 0.05, Ε_F��=0.025, 
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_�` = GHÉ e © = 0.01. A HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.95, 

Ε_F��=0.025 e �¹ = {0, 20, 40, 60, 80}. A SVM teve os parâmetros inicializados com 

Ê = 0.2 e C=1000 e a PMC com arquitetura de 2:20:1. Analisando a tabela 6, verifica-

se que a PMC obteve o menor erro de 2,90%, seguido da 	�
�	� colaborativa com 

segundo menor erro de 3,68% com 4 categorias geradas, o PC-ARTMAP com quarto 

menor erro de 3,86% e com 9 categorias geradas em média, HPC-ARTMAP com 

terceiro menor erro com 3,33% e 5 categorias. A pior performance de todas foi o da 

SVM. Isso se justifica porque, nesse problema, é muito difícil encontrar uma superfície 

de separação entre as classes. Analisando esse experimento consegue-se mostrar que a 

rede PC-ARTMAP e o algoritmo colaborativo conseguem diminuir o problema da 

proliferação de categorias ocasionado por classes sobrepostas e ainda manter o erro 

muito baixo.  
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Figura 21 – Problema Duas Gaussianas. (a) um conjunto de treino contendo 1000 padrões Parcialmente 

Sobrepostas. (b) o conjunto de teste contendo 10000 padrões Parcialmente Sobrepostas. (c) um conjunto de 

treino contendo 100 padrões Totalmente Sobrepostas. (d) o conjunto de teste contendo 1000 padrões 

Totalmente Sobrepostas. 
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Tabela 6 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema Sobreposição 

Parcial de Gaussianas. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(10000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 22,90(2,80) 4,64(0,58) 

	�
�	�  Colaborativo 4.00(0,00) 3.68(0,69) 

	�
�	� 6,40(0,80) 5,09(1,65) 

PC-ARTMAP 9,00(0,63) 3,86(0,99) 

HPC-ARTMAP 5,00(0,77) 3,33(0,37) 

PMC 2:20:1 2,90(0,46) 

SVM 262 5,63(0,01) 

 

No segundo experimento com sobreposição de categorias avaliado foi o da 

sobreposição total de duas gaussianas (figura 20c e 20d) [Carpenter 1998b]. Esse 

experimento é de difícil classificação e com isso, tem um erro de classificação alto. Para 

esse experimento no 	�
�	� foi utilizado ℎ_�` = 0, ℎ_�` = 0.4 e ∆( = 0.001. A 

	�
�	� colaborativa utilizou com  w igual a 0.2 e r = 10. Já o PC-ARTMAP foi 

inicializado com ¨_�` = 0.04, Ε_F��=0.35, _�` = GHÉ e © = 0.001 e a PMC teve a 

arquitetura 2:15:20:1. A HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.05, 

Ε_F��=0.35 e �¹ = {0, 20, 40, 60, 80}. O resultado pode ser visto na Tabela 7, os 

valores que estão entre parênteses representam o desvio padrão. Nessa tabela, pode-se 

ver que o algoritmo colaborativo obtém 4,9 categorias, sendo o segundo menor número 

e com 28,89% de erro. O menor erro foi o do HPC-ARTMAP com 25,30 e com 2,4 

categorias, seguido do PC-ARTMAP que obteve 2,2 categorias em média e com erro de 

27,84%. A rede SVM ficou com 28,62% de erro e a PMC com Backpropagation foi a 

que obteve o maior percentual de acerto com 35,20% de erro. 
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Tabela 7 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema Sobreposição 

Total de Gaussianas. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(1000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 19,14(3,22) 30.70(2,28) 

	�
�	� 7.20(1,62) 30.32(2,53) 

	�
�	�  Colaborativo 4.90 (0,30) 28.89(1,98) 

PC-ARTMAP 2,20(0,40) 27,84(2,02) 

HPC-ARTMAP 2,40(0,49) 25,30(2,53) 

PMC 2:15:20:1 35,20(8,54) 

SVM 86 28,62(0,07) 

4.1.5. Alvo 

 

Nesse experimento usado por [Amorim et al, 2007], seis classes são colocadas em 

forma de um alvo (figura 21). As classes internas do alvo tem formato de anel que torna 

a classificação um problema bastante interessante. Com isso, o erro de classificações 

tendeu a ser um pouco elevado em algumas redes. Com base na tabela 8, percebe-se que 

a rede com pior desempenho foi a 	�
�	� com erro chegando a 23,21%. As redes 

fuzzy ARTMAP e 	�
�	� tiveram dificuldade em classificar o conjunto de testes, 

principalmente devido à natureza da geometria de suas categorias. Com isso, a 

quantidade de categorias e o erro foram um pouco elevados. A rede PC-ARTMAP teve 

um excelente desempenho, obtendo um número de 6 categorias que é o mínimo de 

categorias necessário para um problema com 6 classes e obtém o segundo menor erro de 

todas as redes com 2,88%. Em primeiro lugar a rede HPC-ARTMAP também obteve 6 

categorias (figura 22a) e um erro de 2,72. A SVM obteve um número elevado de vetores 

de suporte, visto que foi necessário usar um comitê de SVMs. O uso de um comitê de 

SVMs foi necessário, pois o problema tem seis classes e um único SVM só é capaz de 

mapear elementos como pertencentes a uma classe ou não. A PMC ficou com o terceiro 
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melhor desempenho ficando com 5.06%. O 	�
�	� colaborativo obteve 69,80 

categorias em média e uma taxa de erro de 15,77, com isso observa-se que há um ganho 

em relação à rede 	�
�	� tanto em relação ao número de categorias quanto a uma 

melhora da generalização.   

 

Um outro experimento foi realizado por [Amorim et al, 2007] utilizando 10.000 

pontos para o treino e para o teste obtendo um erro de 4,10% com 387 categorias. Esse 

mesmo experimento foi realizado com a rede PC-ARTMAP obtendo um erro 

significativamente menor de 1,58% e com apenas 6 categorias (uma para cada classe do 

problema). A rede HPC-ARTMAP também conseguiu 6 categorias e um erro 

intermediário entre PC-ARTMAP e PTAM com valor de 2,63.  O resultado desse 

experimento pode ser visto na tabela 9. 

 

     

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

Figura 22 – Problema do Alvo. (a) um conjunto de treino contendo 1000 padrões. (b) um conjunto de teste 

contendo 10000 padrões 
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(a) 

 

(b) 

Figura 23 – Categorias geradas após treinamento para o Problema do Alvo. (a) categorias geradas pela 

rede PC-ARTMAP. (b) projeção das hipercaixas rotacionadas para as categorias geradas pela rede HPC-

ARTMAP. 

Os parâmetros da 	�
�	� foram inicializados com ℎ_�` = 0, ^_�` = 0.2 e 

∆( = 0.1. A HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.2 e �¹ ={0, 30, 60}. O PC-ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.0, _�` = GHÉ 

e © = 0.0001. Cada SVM do comitê teve os parâmetros inicializados com Ê = 0.2 e 
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C=2000, O algoritmo colaborativo foi inicializado com número de redes igual a 2, grau 

de similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r = 10 e, por fim, a 

PMC foi treinada com Levemberg-Marquadt com topologia de 2:20:20:6. 

Tabela 8 – Comparativo dos resultados experimentais para o Problema do Alvo. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % (10000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 112,30(8,09) 11,07(0,80) 

	�
�	�  Colaborativo 69,80(3,69) 15,77(0,50) 

	�
�	� 80,89(4,82) 23,21(0,45) 

PC-ARTMAP 6,00(0,00) 2,88(0,33) 

HPC-ARTMAP 6,00(0,00) 2,72(0,32) 

PMC 2:20:20:6 5,06(0,34) 

Comitê SVM 6012 5,99(0,04) 

Tabela 9 – Comparativo dos resultados experimentais para o Problema do Alvo 

treinados e testados com 10000 pontos, mesmo que em [Amorim et al, 2007]. 

Redes 
Média de 

Categorias 

Erro % 

(treino e testes 10000) 

PTAM 387  4,10 

PC-ARTMAP 6 1,58 

HPC-ARTMAP 6 2,63 

4.1.6. Borboleta 

Esse é o último experimento sintético realizado com o objetivo de validar a nova 

arquitetura. A principal dificuldade de classificação do problema da borboleta é o centro 

da borboleta (0.5 0.5), onde todas as classes se encontram e com isso torna o processo 

de classificação dessa região uma tarefa um pouco complicada. Para o problema 
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apresentado, as redes, são inicializadas da seguinte forma: a 	�
�	� foi inicializada 

com ℎ_�` = 0.0, ^_�` = 0.01 e ∆( = 0.001; O µARTMAP colaborativo foi 

inicializado com número de redes igual a 20, grau de similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de 

comunicação entre as redes r = 5; O PC-ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0.0, 

Ε_�` − 0.001, _�` = GHÉ e © = 0.001; A HPC-ARTMAP foi inicializada com 

¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.03 e �¹ = {0, 25, 50, 75}; Para os SVMs do comitê, os 

parâmetros foram inicializados com Ê = 0.1 e C=100; A PMC treinada com topologia 

de 2:20:12. 

 

A tabela 10 mostra os resultados de classificação para as diversas redes com seus 

respectivos desvios padrões. Nela, pode-se observar que PC-ARTMAP com erro 5,07% 

supera as outras redes em termos de generalização, conseguindo o menor erro de todas 

elas. Isso ocorre porque as categorias de PC-ARTMAP se moldam as classes do 

problema (figura 23a) com mais facilidade devido à estrutura dos politopos. Por outro 

lado redes com geometria regular, como fuzzy ARTMAP, tem certa dificuldade para 

realizar essa tarefa. A figura 23a mostra as categorias geradas para a PC-ARTMAP para 

um treinamento, a figura 23b mostra as categorias geradas para a fuzzy ARTMAP e a 

figura 23c mostra as projeções das categorias geradas para a HPC-ARTMAP no 

problema da borboleta e percebe-se que as categorias de PC-ARTMAP tem 

sobreposição mínima, pois os politopos conseguem se moldar a morfologia das classes. 

Por outro lado, a fuzzy ARTMAP tem várias categorias sobrepostas principalmente na 

região de fronteira das classes do problema. A segunda  melhor rede foi a HPC-

ARTMAP com erro de 7,89% e com o menor numero de categorias 24,2. A terceira 

melhor rede foi o SVM com 9,23% de erro e as demais redes obtiveram um erro acima 

dos 10,00%. 
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(b) 

 

(c) 

Figura 24 – Problema da Borboleta. (a) categorias geradas pelo PC-ARTMAP para um conjunto de 

treino contendo 1000 padrões. (b) categorias geradas pelo fuzzy-ARTMAP para um conjunto de treino 

contendo 1000 padrões. (c) projeção das categorias geradas pelo HPC-ARTMAP  (ângulos: 0 25 50 75) 

para um conjunto de treino contendo 1000 padrões 

(a) 
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Tabela 10 – Comparativo dos resultados experimentais para o Problema da Borboleta. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(10000 testes) 

Fuzzy ARTMAP 75,80(4,84) 11,38(0,58) 

	�
�	�  Colaborativo 35,50(0,50) 14,28(1,02) 

	�
�	� 47,20(1,60) 13,37(2,10) 

PC-ARTMAP 39,80(8,40) 5,07(0,54) 

HPC-ARTMAP 24,20(2,56) 7,89(0,65) 

PMC 2:20:12 14,09(0,92) 

Comitê SVM 12000 9,23(0,05) 

4.1.7. UCI – Pima Indians Diabetes 

O Pima Indians Diabetes está disponível em [Frank et al, 2010] e é um conjunto de 

dados reais em 8 dimensões com os seguintes atributos:  

1) Número de vezes grávidas 

2) Concentração plasmática de glicose a 2 horas em um teste oral de tolerância à 

glicose 

3) Pressão arterial diastólica (mm Hg) 

4) Dobras cutâneas triciptal (mm) 

5) Horas insulina sérica (mu U / ml) 

6) Índice de massa corporal (peso em kg / (altura em m) ^ 2) 

7) Diabetes em função da genealógia 

8) Idade (anos) 

 

Esse conjunto de dados foi utilizado em um experimento por [Amorim et al, 2007] e 

foi utilizado da seguinte forma: uma entrada é discreta (três valores) e as sete restantes 

são contínuas. O conjunto de treino tem 192 padrões de treinamento, o conjunto de 

validação tem 384 padrões e 192 padrões de testes iguais a [Amorim et al,  2007]. A 

rede PTAM obteve um erro de 43,60% com 142 categorias geradas. A rede SVM foi a 

que atingiu o menor erro com 24,50% e 100 vetores de suporte, seguida pela HPC-
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ARTMAP com 27,86% e duas categorias e PC-ARTMAP com 28,95% e apenas 2 

categorias. A fuzzy ARTMAP, 	�
�	� e PMC, obtiveram de erro 31,1%, 32,81% e 

31,7% respectivamente (ver tabela 11). Com isso, pode-se afirmar que a rede HPC-

ARTMAP e a HPC-ARTMAP obtiveram um bom resultado, quando comparadas com 

as outras, pois conseguiu realizar a classificação com o erro próximo ao da SVM e com 

o número mínimo de categorias. Além disso, os resultados mostram que as redes 

trabalham de forma satisfatória em problemas de alta dimensão. Os parâmetros 

utilizados para a rede 	�
�	� foram ℎ_�` = 0.0, ^_�` = 0.01 e ∆( = 0.01. O PC-

ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.1, _�` = GHÉ e © = 0.0001. A 

HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.5 e �¹ = {0,60}. A rede 

	�
�	� Colaborativa inicializada com o número de redes igual a 20, grau de 

similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r = 5 obteve 13,60 

categorias em média e uma taxa de erro de 33,87. Para a SVM, os parâmetros foram 

inicializados com Ê = 0.1 e C=100; A PMC treinada com Levemberg-Marquadt com 

topologia de 20:20:1. 

 

Tabela 11 – Comparativo dos resultados experimentais para o Problema do PID. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(testes) 

PTAM 142  43,60  

Fuzzy ARTMAP 63,50 (1,2) 31,10 (2,34) 

	�
�	�  Colaborativo 13,60 (0,49) 33,87(0,88) 

	�
�	� 16,20(1,92) 32,91(1,72) 

PC-ARTMAP 2,00(0,00) 28,95(0,08) 

HPC-ARTMAP 2,00(0,00) 27,86(1,26) 

PMC 20:20:1 31,71(2,81) 

SVM 100 24,50(0,03) 



79 

4.1.8. UCI – Letter Image Recognition Data 

 

Esse experimento foi realizado utilizando um conjunto de dados da Universidade da 

Califórnia (UCI - University of California at Irvine) no Repositório de Máquinas de 

Aprendizado [Frank 2010]. O conjunto de dados utilizado foi Letter Image Recognition 

Data que é um conjunto de dados reais em 16 dimensões com 20000 padrões. O 

objetivo é identificar cada uma das 26 letras do alfabeto formado a partir de uma tela 

retangular de pixels (Letras maiúscula - 26 valores de A a Z). As imagens foram criadas 

através de 20 fontes diferentes para cada letra e algumas letras obtidas foram distorcidas 

aleatoriamente para produzir o arquivo com os 20.000 padrões de estímulos. Cada 

padrão de estímulo foi convertido em 16 atributos primitivos numéricos, que foram 

então escalonados para caber em um intervalo de valores inteiros de 0 a 15. Os atributos 

são os seguintes: 

1) Posição do x-box – posição horizontal da caixa 

2) Posição y-box – posição vertical da caixa 

3) Largura da caixa 

4) Altura da caixa 

5) Total de pixels 

6) x-bar - Média horizontal de pixels na caixa 

7) y-bar - Média vertical de pixels na caixa 

8) x2bar - media da varancia de x 

9) y2bar – media da variância de y 

10) xybar – media da correlação de x e y  

11) x2ybr – Média de x * x * y  

12) xy2br – Média de x* y * y 

13) x-ege – Média da contagem da borda da esquerda para a direita 

14) xegvy – Correlação entre x-ege com y  

15) y-ege – Média da contagem da borda de baixo para cima 

16) yegvx Correlação entre y-ege com x 

 Para esse experimento o conjunto de dados foi subdividido em um subconjunto de 

treino contendo 4000 dos dados originais e outro subconjunto de testes contendo 16000 

do conjunto original. Esse experimento tem duas características importantes: alta 

dimensionalidade e um conjunto de treino e teste com muitos padrões e foi escolhido 

para verificar o comportamento da rede PC-ARTMAP, HPC-ARTMAP e 	�
�	� 
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colaborativa para um problema real com essas características. Para esse experimento a 

rede 	�
�	� foi inicializada utilizado ℎ_�` = 0, ℎ_�` = 0.1 e ∆( = 0.05. A rede 

	�
�	� Colaborativa inicializada com o número de redes igual a 20, grau de 

similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r = 5. O PC-ARTMAP 

foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.01, _�` = 28 e © = 0.0001; A HPC-

ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.1 e �¹ = {0,15,30,45,60,75,90}; 
Para os SVMs do comitê, os parâmetros foram inicializados com Ê = 2 e C=2000; A 

PMC treinada com Levemberg-Marquadt com topologia de 35:30:50:26.  

 

A tabela 12, todos os valores entre parênteses representam o desvio padrão, mostra o 

resultado da média dos testes dos dez experimentos realizados. Pode-se constatar que a 

rede PC-ARTMAP obteve o segundo menor erro ficando com 14,44% no conjunto de 

teste e a SVM ficou com o menor erro em 12,97%. O menor número de categorias 

geradas foi o da HPC-ARTMAP e com erro de 23,37%, seguido pela PC-ARTMAP que 

ficou com 295,7 categorias em média.  

 

Tabela 12 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema Letter Image 

Recognition Data 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(testes) 

Fuzzy ARTMAP 464,60(13,27) 23,90(2,35) 

	�
�	�  Colaborativo 384,00(2,00) 27,88(1,90) 

	�
�	� 314,20(2,48) 28,59(2,12) 

PC-ARTMAP  295,70(0,45) 14,44(0,27) 

HPC-ARTMAP 26,00(0,00) 23,37(0,04) 

PMC 35:30:50:26 26,11(1,22) 

Comitê SVM 5999,2 12,97(0,02) 
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4.1.9. UCI – Breast Cancer Wisconsin Diagnosis 

 

Nesse experimento foi utilizado um conjunto de dados da Universidade da Califórnia 

(UCI - University of California at Irvine) no Repositório de Máquinas de Aprendizado 

[Frank et al, 2010]. O conjunto de dados utilizado foi o UCI –Breast Cancer Wisconsin 

Diagnosis que é um conjunto de dados reais em 32 dimensões e as informações de cada 

dimensão são: 

1) número de identificação (Não utilizado) 

2) Diagnóstico (M = maligno, B = benigno) – Classe para treinamento (A distribuição 

de classe: 357 benigno e 212 maligno.) 

3-32) Para cada núcleo da célula são calculados dez valores diferentes: 

a) Raio - (média das distâncias do centro para pontos no perímetro) 

b) textura - (desvio padrão de escala de cinza valores) 

c) perímetro 

d) área 

e) variação de suavidade (local em comprimentos de raio) 

f) compacidade (perímetro ^ 2 / área - 1,0) 

g) concavidade (severidade das porções de contorno côncavas) 

h) pontos côncavos (número de porções de contorno côncavas) 

i) simetria 

j) A dimensão fractal ("aproximação coastline " ) 

 

 Para o treinamento e teste os dados foram subdivididos em um subconjunto de treino 

contendo 200 padrões dos dados originais e outro subconjunto de testes contendo 369 

padrões do conjunto original. Esse experimento, da mesma forma que o problema Letter 

Image Recognition Data, tem alta dimensionalidade e foi escolhido para verificar o 

comportamento das soluções propostas para um problema real com uma 

dimensionalidade, sendo ainda maior do que a do experimento anterior. Para esse 

experimento a rede 	�
�	� foi inicializada utilizado ℎ_�` = 0, ℎ_�` = 0.1 e 

∆( = 0.0001. A rede 	�
�	� Colaborativa foi inicializada com 20 redes, grau de 

similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r = 2.  O PC-ARTMAP 

foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.01, _�` = 37 e © = 0.01; Para os SVMs 
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do comitê, os parâmetros foram inicializados com Ê = 17 e C=2000; A PMC treinada 

com Levemberg-Marquadt com topologia de 32:30:30:1. A HPC-ARTMAP foi 

inicializada com ¨_�` = 0.0, Ε_F��=0.01 e �¹ = {0,30,60,90}. 
 

A tabela 13 mostra o resultado dos testes dos dez experimentos usando as diversas 

redes. Pode-se constatar que a rede PC-ARTMAP obteve o segundo menor erro de 

6,44% no conjunto de teste e com um erro próximo a SVM que foi a 5,15%. O menor 

número de categorias geradas foi o da HPC-ARTMAP seguida pela 	�
�	� 

colaborativa com 2,0 e 3,0 categorias respectivamente. O PC-ARTMAP foi o que 

obteve o maior número de categorias dentre as redes da família ART. 

 

Tabela 13 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema UCI - Breast 

Cancer Wisconsin Diagnosis. 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(200 treino e 

369 testes) 

Fuzzy ARTMAP 4,8(0,40) 8,93(0,49) 

	�
�	�  Colaborativo 3,0(0,00) 10,84(0,12) 

	�
�	� 4,2(0,40) 10,57(0,71) 

PC-ARTMAP 29,5(1,50) 6,44(0,96) 

HPC-ARTMAP 2,0 (0,00) 8,67(0,00) 

PMC 32:30:30:1 17,62(0,38) 

SVM - KRBF 67,0 5,15(0,00) 

4.1.10. UCI – Sonar 

Esse experimento tem também uma alta dimensionalidade, sendo o conjunto de 

dados em sessenta dimensões. Esse problema é um conjunto de dados real disponível 

em [Frank et al, 2010] e os dados foram distribuídos em 50 padrões para treinamento e 

158 padrões para teste em todas as redes. O problema contém 111 padrões obtidos pelo 
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sonar para cilindros de metal em vários ângulos e sob várias condições e contém 

também 97 padrões obtidos pelo sonar para rochas em condições semelhantes. O 

conjunto de dados contém sinais obtidos a partir de uma variedade de ângulos de 

aspecto diferentes, abrangendo 90 graus para o cilindro e 180 graus para a rocha. Cada 

padrão é um conjunto de 60 números na faixa de 0,0 a 1,0. Cada número representa a 

energia dentro de uma faixa de frequência particular, integrada sobre um determinado 

período de tempo.  A classe associada a cada registro contém 0 se o objeto é uma rocha 

e 1 se for uma mina (cilindro metálico).  Para o problema do sonar, as redes, são 

inicializadas da seguinte forma: a 	�
�	� foi inicializada com ℎ_�` = 0.0, ^_�` =0.01 e ∆( = 0.0001; O µARTMAP colaborativo foi inicializado com número de redes 

igual a 20, grau de similaridade λ(0)=0.20 e a taxa de comunicação entre as redes r =
5; A HPC-ARTMAP foi inicializada com ¨_�` = 0.0, Î_F��=0.0 e �¹ = {1,45,90}; O 

PC-ARTMAP foi inicializado com ¨_�` = 0.0, Ε_�` = 0.001, _�` = 63 e © = 0.01; 

Para o SVM os parâmetros foram inicializados com Ê = 17 e C=2000; A PMC treinada 

com topologia de 60:20:1. 

 

A tabela 14 mostra os resultados de classificação para as diversas redes, com os 

desvios padrões entre parêntesis. Nela, pode-se observar que a rede PC-ARTMAP 

obteve 27,48% de erro que é a segunda melhor generalização do problema em 

comparação a todas as outras redes e um número de 13,2 categorias. O SVM ficou 

muito próximo com 23,17% e 27,5 vetores de suporte. As três redes com menor 

quantidade de categorias foram as redes 	�
�	� Colaborativo, HPC-ARTMAP e 

	�
�	� com 2 categorias. 
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Tabela 14 – Comparativo dos resultados experimentais para o problema UCI - Sonar 

Redes 

Média de Categorias  

Topologia / 

Vetores de suporte 

Erro % 

(50 treino e 158 

testes) 

Fuzzy ARTMAP 5,00(1,09) 32,27(7,60) 

	�
�	�  Colaborativo 2,00(0,00) 31,64(2,51) 

	�
�	� 2,00(0,00) 32,91(5,54) 

PC-ARTMAP  9,70(0,90) 27,48(0,86) 

HPC-ARTMAP 2,00(0,00) 27,72(2,44) 

PMC 20:20:1 27,85 (2,35) 

SVM - KRBF 27,50 23,17(0,26) 

4.1.11. Infarto do Miocárdio 

 

No último experimento foi utilizado um conjunto de dados reais sobre Doenças 

do Miocárdio. O banco de dados The PTB Diagnostic ECG Database [Goldberger et al, 

2000]. Esse banco de dados é composto por conjunto de sinas de ECG com 12 canais, 

sendo distribuído conforme figura 25. 

 

Classes de diagnóstico   Quantidade  

Infarto do Miocárdio   148 

Cardiopatia/Falha do Coração  18 

Bloqueio de ramo    15 

Disritmia     14 

Hipertrofia miocárdica   7 

Doença cardíaca valvular   6 

Miocardite     4 

Diversos     4 

Controle     52 

Figura 25 - Distribuição do banco de dados The PTB Diagnostic ECG Database. 
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Especificamente para esse trabalho foram utilizados apenas os registros da primeira 

e última classe (Infarto do Miocárdio e Controle). Com o objetivo de detectar a presença 

de infarto do miocárdio e a região em que o mesmo ocorreu, as outras ocorrências foram 

retiradas. Para o presente trabalho foi utilizada a mesma estratégia que em [Shivajirao et 

al, 2010, Waseem et al, 2011], onde o um esquema de validação cruzada com 10 partes 

foi utilizado. Assim, o conjunto de dados foi particionado em 10 partes; o treino ocorreu 

em nove partes e o teste ocorreu na parte restante. Esse procedimento foi repetido dez 

vezes alterando as partes para treino e teste. Os resultados são baseados em quatro 

métricas de performance [Shivajirao et al, 2010]: 1-taxa de detecção; 2-taxa de falso 

negativo; 3-falso positivo; 4-verdadeiro negativo. A definição de taxa de detecção: 

 

Ï� = 
�
� + �: 

 

 Para a taxa de falso negativo: 

�:� = �:�: + 
� 

 

 Para a Taxa de falso positivo: 

��� = ���� + 
: 

 

 Por fim, a taxa de verdadeiro negativo, como: 


:� = ���� + 
: 

 

Os termos utilizados nas quatro equações são: 

1. Verdadeiro Positivo (TP): é o número de instâncias corretamente classificadas 

como infarto do miocárdio. 

2. Falso Negativo (FN) é o número de instâncias incorretamente classificadas 

como normal. 

3. Falso Positivo (FP) é o número de instâncias normais incorretamente 

classificadas como infarto do miocárdio. 

4. Verdadeiro Negativo (TN) é o número de instâncias normais corretamente 

classificadas normais. 
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  A metodologia adotada é de dividir o processo em duas fases. A primeira 

ocorrerá à detecção do infarto do miocárdio e a segunda fase a região do infarto. A 

tabela 15 mostra o resultado para o processamento da primeira fase. Para os 

experimentos realizados na primeira fase a rede PC-ARTMAP foi inicializada com 

¨_�` = 0, Ε_F��=0.0, _�` = 15, © = 0.001 e obteve o resultado de 95,80% de 

acerto para detectar infarto do miocárdio para todos os ECGs analisados e com 4,20% 

de falso negativo. Além disso, obteve 12,83% de falsos positivos e 86,87% de negativos 

verdadeiros (detecção de paciente com ECG normal). Já a rede SVM com kernel RBF 

com sigma=3.5 e C=2500 obteve 96,93% de acerto e tendo 3,07% de falsos negativos, 

porém obteve 25,29% de falsos positivos e somente 74,72% de verdadeiros negativos. 

A PMC (perceptron de múltiplas camadas) treinada com Levemberg-Marquadt tem 

topologia de 12:20:20:1 (doze neurônios na camada de entrada, duas camadas ocultas de 

20 neurônios cada e 1 neurônio na camada de saída) obtendo 95,32% de acerto para 

infarto, 4,20% de falsos negativos e 20,33% falsos positivos e 79,67% de verdadeiros 

negativos. O resultado da PMC foi o terceiro melhorem detecção de infartos. O 

resultado da detecção da rede HPC-ARTMAP foi o de 91,78% e a taxa de detecção dos 

pacientes com ECG normal foi de 82,61% com inicialização de ¨_�` = 0, Ε_F��=0.0 e 

�¹ = {0,30,60}. A pior performance foi a do fuzzy ARTMAP (FAM) com 85,71% de 

acerto de infarto do miocárdio. Também teve um baixo índice de detecção de paciente 

com ECG normal (67,34%).Para os experimentos realizados com FAM foi utilizado o 

parâmetro de vigilância igual zero, para maximizar a generalização. A figura 25 mostra 

os percentuais de detecção de infartos, falsos negativos, falsos positivos e verdadeiros 

negativos para cada rede.  

Tabela 15 – Resultado dos testes para o processamento da primeira fase 

 DR FNR FPR TNR 

PC-ARTMAP 95,95% 4,20% 12,83% 86,87% 

Comitê SVM 96,93% 3,07% 25,29% 74,72% 

PMC 95,32% 4,68% 20,33% 79,67% 

HPC-ARTMAP 91,78% 8,66% 17.39% 82,61% 

Fuzzy ARTMAP 85,71% 14,28% 32,66% 67,34% 
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Figura 26 – Resultado dos testes realizados na primeira fase. 

 
Figura 27 – Resultado dos testes realizados na primeira fase para a taxa de acerto global. 

 

 Para a segunda fase de treinamento os mesmos padrões utilizados para 

treinamento e teste na fase um serão utilizados retirando apenas os padrões 

representativos da classe de pacientes com ECG normal. Esses padrões de ECGs de 

pacientes com infarto do miocárdio serão então treinados e validados da mesma forma 

que foi feito na fase um, considerando que agora são três classes:  

 

• Pacientes com infarto do miocárdio na região anterior do coração; 

• Pacientes com infarto do miocárdio na região inferior do coração; 

• Pacientes com infarto do miocárdio na região lateral do coração. 

 

A tabela 16 mostra o resultado de classificação para o treinamento do ECG levando 

em consideração pacientes somente com infarto do miocárdio e com três classes. Nela, 

pode-se ver que a rede PC-ARTMAP e SVM estão com valores de acertos próximos nas 

três regiões de infarto. Já as redes PMC e FAM ficaram com desempenho inferior nas 
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regiões inferior e lateral. A figura 27, representa o comparativo da classificação das 

redes nas três regiões de infarto. 

Tabela 16 – Resultado dos testes para o processamento da segunda fase. 

Classificador/Região Anterior Inferior Lateral 

PC-ARTMAP 75,34% 73,01% 49,93% 

Comitê SVM 73,28% 67,13% 56,30% 

PMC 73,19% 59,27% 43,67% 

FAM 71,44% 52,80% 47,20% 

HPC-ARTMAP 69,34% 58,73% 48,12% 

 

 

 

Figura 28 – Resultado dos testes para todas as redes e regiões de infarto 

4.1.12. Discussão 

Analisando os diversos experimentos, realizados nesse trabalho, pode-se concluir 

que quando se tem apenas duas classes a serem classificadas, o SVM é superior as 

outras redes no que diz respeito a generalização. Isso foi visto nos experimentos 

Círculo-no-quadrado, xadrez, quatro-círculos-no-quadrado, UCI-sonar, UCI-Breast 

Cancer Wisconsin Diagnosis e UCI-PID. Contudo, as redes propostas também tem um 

desempenho satisfatório para esses mesmos problemas. Como exemplo, pode-se 

analisar o problema do Círculo-no-Quadrado, onde o SVM obteve um erro de 0,60% e 

as redes PC-ARTMAP e HPC-ARTMAP ficaram bem próximas a esse resultado com, 

respectivamente, 1,03 e 1,84. Por outro lado, a fuzzy ARTMAP, 	�
�	� e 

	�
�	� Colaborativa, todas elas com categorias com geometria regular, obtiveram 

valores de erro no mínimo duas vezes e meia maiores do que a HPC-ARTMAP e PC-

ARTMAP, ou seja, ficaram entre 5,03 a 7,61. Para as soluções propostas nesse trabalho, 

as redes conseguem gerar uma quantidade reduzida de categorias quando comparadas 

com a tradicional fuzzy ARTMAP e a rede	
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89 	�
�	�. Em muitos casos, elas atingem a quantidade mínima de categorias 

necessárias para o problema apresentado. Além disso, em muitos problemas o desvio 

padrão, em geral, é muito baixo nas redes propostas, indicando que os valores obtidos 

são um indicativo da melhora obtida com o uso das redes desenvolvidas nesse trabalho. 

Por exemplo, nos problemas: Círculo-no-Quadrado, Quatro-Círculos-no-Quadrado, 

Alvo, UCI-PID, UCI-Letter Image Recognition Data, UCI – Breast Cancer Wisconsin 

Diagnosis e UCI-Sonar, a HPC-ARTMAP conseguiu a quantidade mínima de categorias 

que é igual a o número de classes do problema apresentado e com o desvio padrão igual 

a zero. 

 

Para os problemas de mais alta dimensão, percebe-se que a rede PC-ARTMAP gera 

uma quantidade de categorias mais elevada. Isso ocorre principalmente pela limitação 

da quantidade de pontos na composição do politopo ocasionado pelas limitações do 

algoritmo do QUICKHULL. Porém a generalização é satisfatória para a maioria dos 

problemas apresentados para o treinamento. Além disso, é necessário definir vários 

parâmetros para o treinamento da PC-ARTMAP o que torna a seleção dos melhores 

valores para esses parâmetros mais trabalhoso do que em outras soluções, como, por 

exemplo, a rede fuzzy ARTMAP que tem apenas um parâmetro a ser definido. Por outro 

lado, a rede HPC-ARTMAP não tem dificuldade com problemas de mais alta dimensão 

e tem uma quantidade menor de parâmetros a ser definida. O HPC-ARTMAP, diferente 

do PC-ARTMAP, não usa o algoritmo do QUICKHULL para criar os politopos, pois 

usa uma forma mais otimizada para a criação dos politopos, essa forma otimizada utiliza 

hipercaixas em ângulos diferentes e através da intersecção dessas hipercaixas produz 

uma aproximação de um envelope convexo. Para os problemas apresentados, a HPC-

ARTMAP, não apresentou muita dificuldade para que fossem encontrados os valores 

satisfatórios dos seus parâmetros. Já 	�
�	� Colaborativa tem a mesma quantidade 

de parâmetros que a HPC-ARTMAP e também não houve muita dificuldade para 

conseguir chegar a valores desses parâmetros que permitissem um bom treinamento. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

5.1. Considerações Finais 

 

Basicamente existem três tipos principais de problemas que envolvem redes do tipo 

fuzzy ARTMAP: Sensibilidade a ordem de treinamento; Ajustar o tamanho da 

hipercaixa;  proliferação de categorias. Dentre esses problemas a proliferação de 

categorias é um dos principais encontrados em redes desse tipo. A rede 	�
�	�  

Colaborativa fez a redução da quantidade de categorias geradas e manteve o erro abaixo 

ou igual as outras redes da família ART (fuzzy ARTMAP, 	�
�	�). A rede PC-

ARTMAP foi superior as outras redes da família ART na capacidade de generalização 

na maioria dos experimentos, obtendo os menores erros. A HPC-ARTMAP obteve 

redução no número de categorias recrutadas e também manteve o erro baixo.  Nas duas 

últimas arquiteturas propostas a geometria interna das categorias foi alterada com o uso 

de politopos convexos que permitiu essa melhora significativa em relação a outras redes 

de geometria regular e irregular da família ART. Além disso, esses mesmos resultados 

quando comparados a outros tipos de redes como PMC e SVM, permite verificar um 

bom desempenho em termos de generalização, ficando a PC-ARTMAP e HPC-

ARTMAP com o menor erro ou muito próximo do erro da melhor rede. Isto é, dos onze 

experimentos realizados as redes HPC-ARTMAP e PC-ARTMAP conseguiram está 

entre as três melhores redes em termos de generalização. Outro benefício foi a 

quantidade reduzida de categorias recrutadas conseguida principalmente pela HPC-

ARTMAP. 

 

Nesse trabalho três novas soluções foram propostas e essas soluções mostraram-se 

eficientes em reduzir a quantidade de categorias geradas, como também melhorando a 
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qualidade da generalização. Isso foi visto em vários experimentos, realizados nesse 

trabalho. 

 

Para a nova arquitetura PC-ARTMAP, foi estabelecido que a geometria das 

categorias seja representada através do uso de politopos convexos e definido os ganhos 

sinápticos baseados na intersecção de um conjunto finito de semi-espaços fechados 

chamada de representação H de um politopo. Além disso, uma nova forma de cálculo 

baseada em politopos foi criada para o campo de ativação de cada categoria e também 

uma nova forma de calcular a condição de ressonância da rede. Para a nova arquitetura 

HPC-ARTMAP foi utilizada a técnica de transformação de domínio, gerando os 

politopos convexos que foram utilizados nas categorias para representar os diversos 

problemas. O cálculo do campo de ativação e condição de ressonância da rede foram 

propostos baseados em politopos convexos. 

 

Outros aspectos podem ser explorados no futuro: 

 

• Aplicar o algoritmo colaborativo na rede HPC-ARTMAP 

• Análise da complexidade das metodologias desenvolvidas 

• Analisar outras técnicas de construção de polítipos convexos para a geração 

das categorias 

• Desenvolver uma versão distribuída 

• Testar as redes em outras aplicações 
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