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RESUMO 

Este trabalho apresenta um modelo de rede neural 

voltado ao tratamento de informagbes codificadas em 

sequencias, tendo em vista que esta classe de informaceSes 

nao tem um tratamento adequado nos modelos convencionais. 

Isso decorre da caracteristica destes modelos convencionais 

de mani pul ar i sol adamente as cel ul as de informacao 

apresentadas como entrada, sem Integra-las entre si. 

0 modelo utiliza paradigmas a mecanismos 

conhecidos, tais coma a regra de HEBB, o modelo de Energia 

de Hopfield e o paradigma de organizacao em camadas, 

compondo-os com novas ideias e mecanismos direcionados para 

o tratamento de seqUencias, em um sistema exploratorio, 

extraindo com isso novas propriedades nao existentes em 

modelos tradicionais. Os novas mecanismos propostos permitem 

uma integragao entre entradas a rede e o contexto no qual 

elas sao apresentadas, para que com isso se forme uma Unica 

representacAo interna para Coda uma seqUencia de entradas. 

Todo o trabalho de validaco do modelo foi baseado 

em simulac6es, para as quaffs foi desenvolvido um ambiente em 

estacao de trabalho, dotado de interface grafica que permite 

o acompanhamento visual do funcionamento da rede. 

Para viabilizar a validacao do modelo por meio das 

simulac6es, tendo em vista os limites computacionais dos 

recursos disponiveis, foi proposto e utilizado um sistema de 

codificacao de informacbes ficticias simplicadas baseadas na 

fala, mais especificamente na organizacao fonetica. 0 

sistema de codificag5o, embora simplificado, incorpora as 

mais importantes caracteristicas da codificac5o de 

informacbes realizada na fala, pelo menos pelo ponto de 

vista de seu reconhecimento por mein de redes neurais. 
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ABSTRACT 

This work presents a Neural Network model to 

process sequence information, since this information class 

does not have a reasonable treatment in the conventional 

models. This is due to this models features that manipulate 

incoming information cells individually, without integrating 

them. 

The model uses already known mechanisms and 

paradigms, like the HEBB's rule, the Hopfield's Energy Model 

and the layer organization paradigm, added with new ideas 

and mechanisms for the sequence handling in a exploratory 

system, so that it extracts new properties not found in 

traditional models. The proposed new mechanisms allow the 

integration between network entries and context , in order 

to generate a unique internal representation. 

The model was validated through simulations. A 

workstation based environment was designed and implemented 

to support them. It incorporates a graphical interface that 

permits the network behavior visualization. 

In order to enable the model's validation through 

simulations and considering the computational limits of the 

available resources, a codification system was proposed to 

generate simplified ficticious and speech based 

informations. Although simplified, this codification system 

incorporates the most important features of the information 

codification that occur in the speech, at least from its 

neural network based recognition point of view. 
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1 - INTRODUCX0 

Os Ultimos anos tem vista renascer uma das areas 

de pesquisa mais antigas e controvertidas dentro da Ciencia 

da Computagao, a dos Sistemas Conexionistas , ou Neurais, 

assim chamados par terem seus modelos inspirados em 

conceitos neurobiolOgicos do funcionamento do cerebra. 

Esse renascimento se deve a onda de interesse 

trazida pelo escudo da Inteligencia Artificial na busca de 

novas capacidades e propriedades computacionais, e pelo 

crescente interesse em novas filosofias de processamento 

paralelizado das informac6es, que possam romper a atual 

contradicAo entre o processamento paralelo a nivel de 

maquina e seqUencial a nivel de informaca'o. 

Os modelos conexionistas tem em comum o use de 

populacoes de elementos processadores simples, geralmente 

programados para executarem uma Unica funcao nao-linear, 

densamente conectados aos demais elementos par mein de 

ligac6es ponderadas, cujos valores se alteram no decorrer do 

tempo em funcao de uma regra de aprendizagem. 

Em uma terminologia formal, Redes Neurais 6 uma 

disciplina de engenharia, dedicada a sistemas adaptativos 

nao-programados de processamento de informac6es /HEC 88/. 

Atraves de um sistema como este busca-se obter 

adaptabilidade controlada, ou aprendizagem, na forma de 

associac6es entre padr6es de entrada e de resposta. 

16 

Na verdade, este conceito de aprendizagem 6 

discutivel se analisado sob abordagens tedricas mais 
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aprofundadas, e os teoricos da Inteligencia Artificial 

discutem se o que ocorre em uma rede neural 6 s6 adapatacgo, 

ou aquisicAo de conhecimento, ou realmente alguma forma 

elementar de aprendizagem; para o interesse deste trabalho, 

entretanto, deixaremos esta discussAa de lado, e chamaremos 

simplesmente de aprendizagem o processo evolutivo de 

organizacgo que ocorre nas redes neurais. 

Os modelos de Redes Neurais tem seu major 

potential em areas como o reconhecimento de imaqens e da 

fala, aonde muitas hipateses devem ser testadas em paralelo, 

grande esforco computational 6 exigido e os sistemas 

convencionais estga longe de obter a performance humana. 

A adaptabilidade e aprendizagem continuas tambem 

sAo essenciais em areas tais como o reconhecimento da fala, 

aonde qualquer base de dados utilizada coma referencia sera 

limitada, e novas locutores, novas palavras, novos dialetos, 

novas frases e novos contextos serlo continuamente 

encontrados. 

Suas vantagens potencias estAo vinculadas a grande 

capacidade computacional que 6 possi vel obter cam o 

paralelismo massivo. 

As Redes Neurais possuem tambem um grau de 

robustez, ou de tolerAncia a falhas, major que arquiteturas 

seqUenciais tipo Von Neumann, devida ao grande nOmero de 

elementos processadores, e a natureza distribuida das 

informacbes armazenadas, o que Lorna desprezivel o efeito 

causado par danos a um pequeno nUmero de processadores ou 

ligac6es. A sua adaptabilidade tambem protege a integridade 

do sistema contra as menores variacoes nas caracteristicas 

dos elementos processadores /LIP 87/. 

Lima Rede Neural 6 caracterizada pela sua 

topologia, pelas caracteristicas de seus elementos e pelas 
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suas regras de treinamento ou aprendizagem /LIP 87/. A 

partir dessa estrutura geral, muitos modelos de sistemas 

neurais tem lido propostos por pesquisadores de diversas 

Areas, como a Neurofisiologia, a Fisica, a Matematica, a 

Psicologia e a Ciencia da Computaggo. 

Essa pluri-disciplinaridade levou a uma grande 

diversidade de modelos, com caracteristicas e propriedades 

distintas, devido as diferentes abordagens utilizadas. 

Pelo ponto de vista da Ciencia da Computaggo, a 

Area de Sistemas Conexionistas 6 uma fascinante fonte de 

novas ideias, e mesmo uma nova filosofia em sistemas de 

manipulacgo de informag6es, com um grande campo potencial de 

aplicacgo ngo dominado pelo processamento sequencial. 

Em um futuro ngo muito distante, os Sistemas 

Conexionistas podem ser a base para uma nova classe de 

arquiteturas de computadores massivamente paralelas, cujo 

potencial computacional provavelmente n10 sera desperdigado 

em interminAveis mecanismos centralizados de controle, 

tipicos as tentativas atuais de paralelizaggo. 

Entretanto, para que isso seja possivel um dia, é 

preciso formar uma base conceitual sOlida, o que ngo parece 

ser uma tarefa fAcil. 

A complexidade do comportamento de sistemas 

coletivos desafia mesmo o conhecimento de fisicos 

matemAticos, cujas formulas e teoremas n10 ego capazes de 

prever, a ngo ser vagamente, as propriedades de um modelo 

particular. Nesse ponto, nosso trabalho como pesquisadores 

da informatica pode ser muito importante, pois mesmo o que 

ngo pode ser previsto matematicamente pode ser simulado em 

um computador. 

A simulacgo, para ser viAvel, precisa trabalhar 
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com operacoes simples e uma quantidade de informac6es 

manipulAvel. Isso exclui muitos modelos excessivamente 

complexos, e limita as topologias a um ndmero bastante 

limdtado de elementos e conext5es. Normalmente, tais 

restri46es impedem a aplicacgo dos modelos simulados a casos 

reais. 

Al Lm do mais, os casos reais a que se aplicariam 

Redes Neurais, coma a reconhecimento de imagens e sons, 

exigem a obtencgo e o pre-tratamento das informaceies a serem 

manipuladas, o que implica no use de tecnicas bastante 

complexas e pertencentes a outros dominios de conhecimento 

bastante particulares. 

0 objetivo deste trabalho 6 o de apresentar um 

model° e uma topologia de rede neural, compostos de al guns 

conceitos e regras bastante difundidos dentro da area de 

pesquisa, de outros propostos mas ngo suficientemente 

explorados e de algumas ideias originais. A junco dos 

conceitos utilizados jA 6 em si uma ideia exploratoria e 

original, com o objetivo de obter propriedades claramente 

pré-definidas. 

Pelas razoes expostas, o sistema proposto ngo sera 

aplicado a um dominio real, e sim conceitual. Sera mostrado, 

antretanto, que esse dominio e bastante generic° e 

profundamente vinculado aos dominios reais tipicos a 

aplicacgo de Redes Neurais. 

Esta monografia esta dividida em oito capitulos 

dos quais esta introducgo 6 o primeiro doles e uma conclusgo 

° Ultimo. 0 capitulo 2 apresenta conceitos gerais sobre a 

Area de pesquisa, e entra em detalhes com relacgo a al guns 

modelos consagrados, cujas ideias embasaram este trabalho. A 

quantidade de informacoes apresentadas neste capitulo foi 

deliberadamente grande, devido ao fato do assunto em questgo 

ser ainda desconhecido no Brasil, o que poderia dificultar 
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ao leitor o acompanhamento do trabalho. 

O capitulo 3 explora rapidamente o assunto da 

codificacgo de informac6es em seqiiencias, par ticularmente 

sob o panto de vista da aplicacXo de redes neurais. 

O capitulo 4 apresenta uma proposta de sistema de 

codifica0o de informacoes, sabre as quaffs a rede sera 

aplicada. 

O capitulo 5 apresenta uma proposta de rede neural 

voltada para o sistema de codificac5o proposto, com uma 

explicacIto detalhada dos mecanismos utilizados e do 

comportamento do sistema. 

O capitulo 6 apresenta o ambiente desenvolvido 

para a simulaclio do model° proposto, descrevendo seus 

algoritmos principais e as ferramentas disponiveis. 

O capitulo 7 mostra os resultados principais da 

simulac:io do model o, e analisa nestes resultados as 

propriedades obtidas com relaco ao sistema de codificacAo 

proposto. Analisa tambem as propriedades do modelo sob um 

prisma mais geral. 
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2 - MODELOS MATEMATICOS DE REDES NEURAIS 

Neste capitulo sera exposto um quadro geral do 

estudo das redes adaptativas de neuranios, destacando 

conceitos basicos envolvidos e as principais regras e 

modelos existences. Sera feita uma apresentacao mais 

detalhada dos modelos cujos conceitos embasaram este 

trabalho. 

A origem do estudo das Redes Neurais ester ligada a 

Neurofisiologia, que tenta atraves da observacao e da 

experimentacao compreender e modelar o funcionamento dos 

sistemas neurobiologicos. Entretanto, hoje esse assunto 

atrai pesquisadores de diversas outras Areas, como a Fisica, 

a Matematica e a Ciencia da Computacao, que propoem tambem 

seus modelos e buscam criar sistemas com novas propriedades 

a part.ir das ideias basicas de adaptabilidade controlada e 

auto-organizacao das redes de neuranios. 

A pluri-disciplinaridade da modelagem de redes 

neurais, que implica numa Obvia diversidade de abordagens, 

levou a sistemas de muitos tipos. Assim, os "neuronios" de 

um fisico seguirao uma lei de BOLTZMANN ou uma funcao de 

densidade de probabilidades; um engenheiro eletronico 

"comparador - 	ou 	"conversor 

matematico Para use dos automatos 

utilizara 
	

func6es 

tensao-frequencia"; UM 

booleanos,etc. 

Entretanto, todas essas abordagens apresentam 

pontos em comum. Os principais sao : 

-os operadores, que sao chamados de automatos, 

neuranios, celulas, etc; sao modelos bastante simplificados 
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do neurOnio dos fisiologistas. 

-az liaaceses  entre operadores, que podem conectar 
vizinhos, grupos ou a totalidade dos operadores, 

correspondem a modelos de redes nervosas (sinapses). 

-as modificac5es dos pesos das ligacbes  a  feita por 

regras locais ou globais, algumas delas semelhantes as 

regras de "plasticidade sinaptica" propostas pelos 

fisiologistas /JUT 87/. 

2.1 EvolucNo Histewica 

Em 1943 W. McCulloch e W. Pitts /MCC 43/ 

inauguraram o campo de Redes Neurais provando que redes de 

elementos similares aos neurOnios eram dispositivos 

computacionais gerais. 

Em seguida, em 1949, D.O. Hebb /HEB 49/ sugeriu 

que o aprendizado biolagico ocorria nas sinapses. A teoria 

de Hebb estabelece que as sinapses macs freqiientemente 

ativas devem ter maior chance de se tornarem ativas 

novamente. 

Em 1957, F. Rosenblatt propOs o modelo Perceptron 

/ROS 62/, o qual estimulou significativamente o interesse 

nas Redes Neurais. 

Durante os anos 50 e 60, as Redes Neurais foram 

de intensa pesquisa. Entretanto, uma analise teOrica de 

limitaceSes, publicada por M. Minsky e S. 

modelos de Redes Neurais de uma 

problemas 

grande de 

autores sugeriram que 

natural desse modelo para mOltiplas camadas e 

alvo 

suas 

69/, provou que 

nao sack capazes de solucionar varios 

sem utilizar um nOmero absurdamente 

Alem disso, os mesmos 

Papert /MIN 

Onica camada 

importantes 

elementos. 

a extensao 

o use de 
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realimentagao nAo iria aumentar dramaticamente o poder de 

processamento. 

Os limites computacionais da epoca, associados N.s 

restrigbes mostradas pelo escudo de Minsky e Papert 

apresentaram uma barreira demasiadamente grande a ser 

transposta para que os sistemas conexionistas chegassem a 

ser Uteis, o que levou a maioria dos pesquisadores a 

abandonarem o assunto, e os esforgos relacionados foram 

deslocados para a linha de Inteligencia Artificial. 

0 interesse atual em Redes Neurais, retomado no 

inicio dos anos 80, foi causado por novos modelos propostos, 

em particular o Model() de Enerea de Hopfield /HOP 82/, e 

tambem os modelos multi-camadas como a Mdquina de Bottomann 

e o algoritmo de Retro-Propagagdo de Erros 

CBack-Propagatior0 /RUM 86a/. 

Estes modelos superaram as limita0es do modelo de 

uma camada, e o atual panorama tecnolOgico favoreceu uma 

visAo menos pessimista no que diz respeito ao grande esforco 

computational exigido pelos sistemas conexionistas. Isso 

tudo levou a um rApido crescimento do interesse por Redes 

Neurai s. 

No proximo item sera mostrada uma visAo geral do 

que 6 a modelagem de redes neurais, para posteriormente 

estudar al guns modelos existentes (2.3). 

2.2 - Modelagem de Redes Neurais 

Em todos os modelos de Redes Neurais, sAo 

considerados tres niveis de modelagem 

-a modelagem do operador neuronio, chamado 

"neuronio formal", que normalmente 6 o mesmo para toda a 
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redo; 

-a modelagem da rede, ou seja, das interconexoes 

entre os neuronios, quo par razaes evidentes de simplicidade 

apresentam uma estrutura repetitiva e ordenada, longe da 

complexidade das redes reais; 

-a modelagem da regra de plasticidade, ou de 

aprendizagem, que deter mina coma os pesos das conex6es serAo 

modificados no decorrer do use da rode. 

2.2.1 - Modelagem do Neurtinio Formal 

Um neuranio k pode ser modelado como uma celula 

Cfigura2.1)comvAriasentradasX.euma saida S
k
. Cada 

entrada X . le ponderada por um peso sinaptico m positivo, 

se for uma excitacgo, ou negativo, se for uma inibicgo. 

Essa celula 6 constituida de uma parte linear e de 

uma outr a ngo-linear. A parte linear cal cul a o potencial 

interno P
k 
da celula na forma : 

P
k 	

. 

A parte ngo-linear se apresenta na forma de uma 

funcgo 0; a saida do neuranio k vale : 

S = 0 C P
k 

 

    

0 

  

S 

   

    

figura 2.1 - Neuranio Formal 



CS modelos de neur6nios for 	mais utilizados 

estgo normalmente inseridos em uma das categorias seguintes. 

2.2.1.1 - AutOmatos booleanos /MCC 43/ 

Os neuremios formais dessa categoria possuem uma 

funcgo ngo-linear que pode ser escrita na forma : 

C) CP
k
J 	= C 

onde : 

sinal 

sinal 

C x 

C P
k 

- ek ) 	1 	:) 	/ a 

f 	1 se x 	0 

-1 caso contrArio 

0
k 
= limite de ativacgo do neur6nio k. 

A saida S
k 
vale entao : 

.X 	> 1 	se P
k 

= E
i 
m 

= 
k

ift 

ki k 

0 	caso cont.rArio 

As X., saidas dos outros neuronios, ou 

rede, sgo tambem grandezas binArias. 	0 valor P
k 

entradas 

analog() 

da 

a 

um potenci al 	intern° ou somAtico C estado de ionizacgo do 

soma da celula neuronio bioloqica). 

Variac6es desse modelo utilizam no lugar da funcgo 

limiar, que chamamos sinalCxJ. um funcgo continua 

logaritmica ou sigmoidal. 

2.2.1.2 - Modelos Continuos 

Considera-se freqiientemente em fisiologia que "a 

informacgo" nervosa reside na frequencia media dos disparos 

Cou potenciais de acgoj das celulas, e ngo em suns aches 

instantAneas binArias. Di versos modelos assumem essa ideia, 

e tratam por conseqUencia com sinais continuos, que sgo 

valores reais contidos entre 0 CfreqUencia nulaj e um valor 
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maxima f 	Csaturac,5o). 
max 

Matematicamente pode--se descrever : 

	

0 C Max CO Min C Pk , f k mx) 	/JUT 87/ 

cam Pk = 	Mki
.X  

Nesse caso, a funcgio Cl de calculo de Sk , que 

aplicada sabre a somatoria das entradas ponderadas da 

celula. pode ser linear ou ndo, sendo que a nAo linearidade 

nesse caso pode tornar a modelo matemAticamente intratavel. 

2.2.2 - Modelagem da Rede 

Madelar 	a 	rede 	significa 	descrever 	as 

interconex6es entre os elementos da rede, ou seja, 

estabelecer a sua topologia. A topologia da rede exerce um 

papel fundamental nas caracteristicas e propriedades que 

dela sergo obtidas. 

Cada conexgo 6 identificada pelo nUmero do 

neurdnio de or i gem j CaferenteD, e pelo numero do neuronic, 

de destino i (eferente). Ela 6 quantificada pelo sell peso ou 

sua "eficiencia" m. 

Uma rede pode ser total ou parcialmente conectada, 

o que significa, respectivamente, que um neuronio am 

particular, vai estar conectado a todos os outros neuranios 

ou somente a alguns deles. Genericamente representa--se a 

rede pela matriz Wm , 
Lj 

0. 

com as conexOes inexistentes valendo 

A forma de interconexgo dos neuranios pode definir 

a existencia de camadas. Uma camada 6 um grupo de el ementos 

que possuem o mesmo tamanho de caminho minima ate a entrada 

da rede. Caminho minima 6 a ligacgo entre dais pontos 
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quaisquer da rede que, entre os possiveis, passa pelo menor 

ntimero de conexoes e elementos intermediarios. 

camada 

X 
11 mil m19 m in 

-f3 

X z 	1111 

X
3 

n 	I TTI 	 n1  nt 	 nn 

  

-c) 

I 	III 
X 	X 	X 	X 

i 	2 	3 	t's 

  

Ca) 
- conexoes 

- conexoes 

rede a inibi 

excitatorias 

inibitarias 

cbes laterais 

Cb) 
rede totalmente conectada 

figura 2.2 - exempl os de topologias de Redes Neurais 

Dols exemplos de topologies particulares sgo 

mostrados na figura 2.2. 0 exempla da figura 2.2a mostra uma 

rede com inibiOes laterais /HER 80/, que apresenta a 

propriedade particular de criar uma "competicgo" interna 

entre seus el ementos , de forma que so o macs fortemente 

ativado venca. A competicgo ocorre entre elementos ou 

representac6es pertencentes a uma mesma camada. A figura 

2.2b mostra uma rede totalmente conectada, que 6 usada em 

diversos model os consagrados C/AND 86/, /HOP 82/,/KOM 80,0. 

Normalmente as conexoes m. tem valor 0. 

2.2.3 - Modelagem da Plasticidade 

Na maior parte dos modelers de Redes Neurais 

estudados atualmente, a noggin de "plasticidade sinaptica", 

into 6, de aprendizagem, 6 primordial. De fato, 6 esta 

propriedade de evolucgo das redes que apaixona os cientintas 



na busca dos processos cognitivos e da inteligencia. 

Em uma Rede Neural a aprendizagem 6 a habilidade 

de modificar suas eficiencias sinapticas (pesos das 

conex8es) de forma a responder adequadamente aos estimulos 

de seu meio externo. A dir mi.ca de alteracgo dos pesos segue 

equac6es de movimento que sgo derivadas de principios gerais 

de aprendizagem. 

Dols desses par adi gmas tem si do os mais usados. 0 

primeiro 6 or i gi nar i o do condicionamento classic°. Ele 

considera a aprendizagem como um processo associativo. 0 

segundo tem origem na Cibernetica, e neste paradigma a 

aprendizagem 6 um processo de correcgo de error. /PER 88/ 

2.2.3.1 - Aprendizagem Associat.iva 

Na aprendizagem associative a modificacgo do peso 

m.
j 
 de uma dada conexgo 6 proporcional as atividades 

correlacionadas dos neuronios i e J que ela liga. 

A mais conhecida e aceita regra originaria desse 

paradiqma foi proposta por Hebb /HEE; 4Q/. Na verdade HEBB 

propos al go mais prOximo de uma hipotese indutiva que 

propriamente uma regra matematica. 

Descritivamente, o que Hebb enunciou, era que os 

neurOnios que sgo freqUentemente ativados juntos deveriam 

ter suas conex6es fortalecidas, de forma a liga-los em 

organizacees funcionais que ele chamou de "Estruturas 

Celulares" e "SeqUencias em rase", as quail, quando 

estimuladas, corresponderiam a invocacgo de uma ideia 

elementar. Matematicamente a regra de Hebb toms a forma : 

m Cn) = m Cn-1) 4  a aCri) . ceCn); 	a > 0 
L. 	 i.j 
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onde os estados neurais a sac, definidos por : 

= +1 se o neuronic i disparou no instante de 

tempo n; 

= 0 caso contrario. 

0 valor de a definirA a velocidade no movimento de 

adaptacAo dos pesos sinapticos. Observacbes experimentais 

realizadas por Levy e Desmond /LEV 85/ e Singer /SIN 85/ 

comprovaram as propriedades da regra de Hebb, mas tambem 

mostraram a existencia de uma regra anti-Hebb com a mesma 

propriedade. Nela o peso sinAptico deve decrescer quando o 

neuronic destino dispara e o de origem nAo. Com  esse novo 

dado a regra completa pode ser descrita da seguinte forma : 

m..(n) = m..(n -1) + a . (a.(n) 	1) 	a.(n): 	a.= -1,+1. 
Li 	 LJ 

2.2.3.2 - Aprendizagem por CorrecSo de Erros 

A aprendizagem por meio do paradigma de correcAo 

de erros envolve dois passos. No primeiro, o valor de um 

parAmetro de qualidade eU a determinado : 

eu = 0 se o comportamento da rede ao ser 

estimulada por um padrAo I u  6 satisfatario. 

e = 1 caso contrArio. 

No segundo passo os pesos sinapticos sao modificados 

de acordo com : 

m_ (u) = m..(u-1) + eu  . a (u) . a.(u). /PER 88/ 

A ideia foi aplicada a diversas topologias de 

redes, utilizando diferentes criterion de qualidade. 

Exemplos bastante difundidos dessas aplicaOes sAo 

-a regra dos Perceptrons /ROS 62//WID 60//MIN 
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69/, para sistemas de dois niveis; 

-o algoritmo Back -Propagation /RUM 86a//RUM 86b/ 

para sistemas multi -niveis; 

-a Maquina de Boltzmann que tambem pode ser vista 

desta maneira. 

2.3 - Modelos Formals 

Nesta segao serao apresentados alguns modelos de 

Redes Neurais de forma suscinta. Todo o embasamento e 

mecanismos utilizados no presente trabalho foram extraidos 

destes modelos. Alguns deles sac) bastante difundidos dentro 

da Area de pesquisa como os Perceptrons, o Modelo de Energia 

e a MAquina de Boltzmann. A Rede Recorrente 6 mais recente e 

menos conhecida. 0 Ultimo modelo apresentado, a Rede com 

Ativagao Continua 6 mais propriamente um mecanismo aplicAvel 

As redes, e nao um modelo completo. 

Um estudo complementar sobre modelos matemAticos 

de redes neurais pode ser encontrado em /BAL 89b/. 

2.3.1 - Perceptron 

0 Perceptron, originalmente desenvolvido par 

Rosenblatt /ROE 62/, definiu boa parte da base conceitual 

das Redes Neurais, e foi o centro de um grande esforgo de 

pesquisa ocorrido nos anos 60, com outros importantes 

trabalhos relacionados como MADALINE e ADALINE 

desenvolvidos por Widrow /WID 60/. 

2.3.1.1 - Unidade Logica com Limiar 

0 elemento bAsico do Perceptron 6 a unidade logica 

com limiar CULL), que 6 um tipo particular do neuranio de 



ULL 
+i\N  

pesos 

entradas 

1- 

0 

limiar=0.g) 

gaidu 
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McCulloch-Pitts /MCC 43/. A ULL tem um nOmero n de entradas, 
cada uma dotada de um peso. A entrada total de uma ULL 6 um 

vetor YI -dimensional. Cada componente desse vetor e 

multiplicado polo seu peso associado e todos estes produtos 

sAo somados. A unidade responde 1 se esta soma exceder seu 

limiar, sendo el a responde O. 

lima ULL divide o espaco 11.-dimensional de possiveis 

vetores de entrada em duas regioes, separadas por um 

hiperplano, cam uma regiAo sendo associada cam a resposta 

e a outra cam a resposta O. Os valores dos pesos determinam 

a orientacAo e a posicAo do hiperplano. 

I 

1 ° 11porplano 

Figura 2. 3-a - ULL para 
	

Figura 2.3-b - Espaco de 
funcAo logica OU 
	

possiveis vetores de 
entrada 

Figura 2.3 - Exempla de ULL 

Como exempla, considere a ULL de duas entradas da 

figura 2.3-a. Para que esta ULL responda de acordo cam a 

funcAo logica OU, par exempla, foram atribuidos pesos As 

suas entradas, os quais estAo tambem indicados na figura. A 

figura 2.3-b mostr a o espaco bi -dimensional dos possiveis 

vetores de entrada para a ULL. De acorda cam as pesos 

atribuidos, a ULL dividira, atraves de um hiperplano Cque 

para o caso bi-dimensional sera somente uma reta), o espaco 

em duas regioes, uma associada A resposta 1 da ULL Cresposta 

STM da funcffa OU) e outra associada A resposta 0 da U1L 



32 

Cresposta N40 da funcilo 

Foram 	propostas 	diversas 	topologias 	de 

perceptrons, desde o modelo corn uma Unica ULL, passando 

polo modelo com uma camada, que 6 a sua disposicgo mais 

conhecida. e chogando ate modelos cam diversas camadas, cujo 

trabalho teorico rigo foi tgo aprofundado. 

2.3.1.2 - Procedimento de Convergencia 

As unidades logicas com limjar foram estudadas 

coma dispositivos adaptativos de reconhecimento de padr6es. 

No esquema original dos perceptrons, cada linha Cconexgo) de 

entrada a ULL e a saida de um detector de caracteristica que 

responde a presenca de uma determinada caracteristica no 

vetor de entrada a redo. 

possivel 	construir 	urn 	perceptron 	para 

discriminar instancias de uma classe particular de padres 

no vetor de entrada da redo, par meio da associacgo de pesos 

adequados corn os detectores de caracteristicas, desde que 

estes pesos adequados existam. 

A principal razgo para o interesse em perceptrons 

nos arias 60 era a exist6ncia de um procedimento automatizado 

para a busca de um conjunto de pesos que levaria 

perceptron a responder se e somente se um padrgo de um tipo 

particular estivesse presente no vetor de entrada A rede. 0 

procedimento, conhecido coma a "procedimento de convergencia 

do perceptron", funciona no esquema de correcgo de error 

exposto no item 2.2.3.2, ajustando as pesos das conex6es 

sempre que estes levem a rede a dar uma resposta errada. 

Se o perceptron responde 9 e a padrgo em questa() 

esta ausente, entgo todos os pesos das caracteristicas 

ativas sgo reduzidas igualmente, e o limiar 6 aumentado no 
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mesmo valor. Se o perceptron responde com 0 quando o padrgo 

estA presente, entAo todos os pesos das caracteristicas 

ativas sgo aumentados e o limiar 6 reduzido. 

Provas de que a procedimento de convergencia do 

perceptron funciona, e dados mais precisos sobre seu 

funcionamento podem ser encontrados em /NIL 65/ e /MIN 69/. 

2.3.1.3 - Limitac6es 

0 procedimento de convergencia do perceptron nAo 

pode ser aplicado a dispositivos nos quais haja mais de um 

nivel de pesos modificAveis entre o vetor de entrada e a 

unidade de decisAo. A razgo para esta restricAo 6 que ngo se 

conhecia na epoca uma boa maneira de decidir qual nivel 

devia ser modificado quando um dispositivo de multiplas 

camadas cometia um erro /HIN 81/. 

Parecia claro que 	dispositivos 	multi-camadas 

seriam capazes de fazer discriminacoes mais complexas, mas a 

falta de um procedimento automatizado de busca da boa 

disposicgo dos pesos das conex6es tirava a mais interessante 

caracteristica do perceptron simples. 

0 perceptron simples, como 	dispositivo 	para 

reconhecimento de padr6es, 6 bastante restrito. Por exemplo, 

ele 6 incapaz de realizar a operacgo logica ou-exclusivo 

(XOR), pois nAo hA como atribuir os pesos e o limiar de um 

perceptron com duas entradas, de forma que ele responda 

positivamente somente quando unica entrada estiver ativa. 

Uma discussAo mais aprofundada sobre este problema e sua 

solucgo sera feita no item 2.4. 

2.3.2 - Modelo de Energia de Hopfield 

0 modelo de Hopfield 6 uma extensAo termodinAmica 
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do principio estabelecido por McCulloch & Pitts /MCC 43/ 

para a implementaggo das caracteristicas basicas de uma rede 

de neurdonios. /AMI 86/ 

A proposta inicial de Hopfield /HOP 82/ foi a de 

uma memdria associativa ngo-localizada, ou categorizador, 

baseada nas propriedades coletivas emergentes de sistemas 

fisicos feitos de um grande nOmero de elementos densamente 

interconectados. MemOrias sao retidas na forma de entidades 

estAveis ou Gestalts, e podem ser corretamente recuperadas 

a partir de qualquer sub-parte de tamanho razoavel. 

Ambiguidades sgo resolvidas numa base estatistica. 

A grande contribuiggo de Hopfield foi a junco da 

teoria das Redes Conexionistas A dos sistemas fisicos 

coletivos (quimicos e biolOgicos) incorporando as redes 

conceitos de grande importancia para que novas propriedades 

pudessem ser obtidas. 

Na verdade, Hopfield extendeu as ideias contidas 

nos Perceptrons, que podem ser vistos como simples 

associadores entre padr6es, para um modelo muito mais amplo, 

analisando a dinamica de um sistema coletivo integrado, e as 

propriedades computacionais que emanam dessa dinamica. 

Essas propriedades surgem do fluxo no espago de 

fases (Phase Space) produzido pelo algoritmo de 

processamento, que ngo parece ser fortemente dependente de 

detalhes precisos da modelagem. 

2.3.2.1 Modelo com dispositivos de dois estados 

Neste modelo cada Neur6nio i tem dois estados, 

como proposto por McCulloch & Pitts /MCC 43/ : 

= 0 : ngo disparado, 	 UFRGS 
INSTITUTO CT. INFORMATICA 

BIBLIOI ECA 
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V. = 1 : disparado a taxa maxima. 

A saida de cada Neur6nio 6 conectada como entrada 

de todos os outros Neur6nios, e a essa conexgo 6 atribuido 

uma forca (peso). Quando um Neur6nio i recebe uma conexgo 

vinda de um Neuronio j, a forca da conexgo 6 definida coma 

T., 0 estado instantAneo do sistema r dad() pelos n valores 
LJ 

de V. ou seja, 	representado par uma palavra binaria de n 

bits. 

As mudancas de estado ocorrem de acordo com o 

seguinte algoritmo : 

-Para cada Neurdnio i existe um limiar fixado U.; 

cada Neur6nio reajusta seus estados rand6micamente no 

decorrer do tempo, mas com uma freqUencia de atualizacgo 

media W. atribuindo : 

= 1 
se 	E T. . V. 

V. = 0 	jai. 	
J 

> U. 

< U . 
C13 

Entgo, cada Neur6nio rand6mica e assincronamente 

avalia se este. acima ou abaixo do limdar e se reajusta de 

acordo com seu estado. 	(U. = 0 caso ngo seja 
L 

especificado). 	Esta assincronia foi deliberadamente 

introduzida para representar a combinacgo de atrasos de 

propagacgo e ruidos em sistemas neurais reais. 

0 algoritmo de armazenamento de informacoes 

utilizado no modelo 6 uma variacgo de uma prescricgo de 

armazenamento proposta pela Fisica nos escudos de sistemas 

coletivos. Supondo que se dese,ja armazenar o conjunto de 

estados V9 , com s = 1,2,...,n, par est.e algoritmo teriamos: 

E co. ‘C' - 1) ca VS -- 13 

Partinda dessa definicgo : /HOP 62/ 
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E T.I.e..=Ecasei-1)[ENic2 	- 1) I F., H. 
J 

1-16 o campo efetivo do Neural-do i no estado s'. 

0 valor medic, do termo entre colchetes nessa 

equacao 6 0 a menos que s = s', de forma que a media 6 N/2. 

Esta pseudo-ortogonalidade produz : 

iD N/2 
L.) J 

que 6 positivo se V = 1 e negativo se V = O. Exceto para o 

ruido vindo dos termos s x s'. a estado armazenado sempre se 
estabilizara sob este alqoritmo. /HOP 02/ 

No estudo dos comportamentos coletivos do model°, 

Hopfield definiu a concei to de Energia. Considerando o caso 

especial T..= T 6 definido : 
i.j 

E = - 1 E E T.
L
. V V.. 

2 ij 

A variacXo de Energia AE devida a uma variacAo AV 

no estado de alteraco do neuranio i 6 dada par : 

AE 	- AV I.  FE T V 
L .) 	 J - /HOP 82/ 

De acordo com o estabelecido em C1), 	V. 6 

positivo somente quando o termo entre col.chetes e positivo, 

da mesma forma para o caso negativo. Isso faz com que 

qual quer mudanca em E se.j a sempre negati va , quer dizer, o 

algoritmo de alteracAo de V . manipula E por mei o de uma 

funclo de decrescimo monotemica. Mudancas de estado 

continuarXo ate que um local com Energia minima seja 

alcancado. 
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Como se pode notar, a formulacAo da funcgo de 

Energia so preve casos de acoplamento simetrico (T..= T_), 
Li 	JL 

que foi uma restricAo imposta par Hopfield nos algoritmos de 

seus modelos. Entretanto essa simetria nA0 e obrigatoria de 

uma forma geral. 

0 conceit° de Energia Computacional na Rede Neural 

pode ser mais facilmente compreendida coma a tendAncia que 

possui uma rode num certo estado de assumir outros estados 

nos proximos instantes de tempo. 

Outros estados suscedem um dada estado quando as 

Neuronias at.ivos nesse sgo suficientes para ativar autros, 

ou seja, a Energia Computacional 6 funcAo do ralmera de 

Neuronias ativos e dos pesos das interconexoes. Nem sempre a 

existencia de Energia Computacional implica mudancas de 

estado. Isso vai depender da relacAo Energia-Limiar. 

0 espaco de fases submetido ao modelo proposto 

sera dominado par pontos de atracAo que sAo as memarias 

nominalmente designadas, cada um dos quaffs domdnando uma 

regigo substancial ao seu redor. A figura 2.4 apresenta um 

esquema simplificado desse espaco de fases, o qual pode ser 

chamada tambem de Mapa de Energia, ande cada posit Ao 

corresponde a um possivel estado do conjunto de neurOnios. 

Cs pontos de atracAo sno analogas a fundos de vales aonde a 

Energia e mini ma. Um estado de partida do conjunto de 

neuranios descrevera uma trajetOria rump ao panto de atracAo 

mai s proximo, que representa a informacAa memor i zada mais 

parecida com a informacAo de entrada. 

0 fluxo dentro do espaco de fases nAo 6 totalmente 

deterministic°, e o sistema responde a um estado de partida 

ambiguo cam uma escolha estatistica entre os estados de 

memeiria mail proximos. 0 algoritmo classifica estados 

iniciais de acordo cam suas similaridades cam estados 

memorizados. 
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Estado com informacgo parcial 

I 
sentido do 
\fluxo 

Estado com informacgo completa 

Figura 2.4 - Mapa de Energia 

Estima-se que ate 0.15 N estados (N = numero de 

Neur6nios) podem ser simultaneamente armazenados antes que 

erros de recuperagAo comecem a ocorrer. Entretanto, o 

armazenamento de informagoes em um dado nivel de 

confiabilidade pode ser duplicado por meio de uma escolha 

adequada de limiares individuais para os Neur6nios. 

Novas memorias (estados estAveis) 	podem 	ser 

continuamente adicionados A rede. A adicAo de novas mem6rias 

alem da capacidade da rede sobrecarrega o sistema e pode 

tornar todos os estados de mem6ria irrecuperAveis, a menos 

que haja algum procedimento que implemente o esquecimento de 

memorias antigas. Mem6rias muito prOximas uma da outra sAo 

confundidas e tendem a se juntar. 

2.3.2.2 - Model° Continuo 

0 modelo no qual a computaggo coletiva em Redes 

Neurais foi originalmente proposta por Hopfield, para 

produzir uma memoria associativa, era baseado em Neur6nios 

com dois estados discretos (ou niveis de atividade), coma 
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descrito no item anterior. Neste item sera analisado o 

comportamento de uma variacgo do Modelo de Energia com os 

neur6nios fornecendo respostas continuas. Este modelo se 

enquadra na descricAo do item 1.2.1.2. 

Uma das raz6es para 	trabalhar 	com 	modelos 

continuos é que no caso de uma provavel implementacgo desse 

modelo num circuito eletrico o sistema teria respostas 

continuas de seus amplificadores, e poderia ser modelado 

como um conjunto de equagoes diferenciais, ao contrario de 

um procedimento discreto agindo num tempo discreto. 0 

sistema funcionando em um modo anal6gico executa operas es 

complexas muito mais otimizadamente do que faria no modo 

binario. 

Como no modelo anterior, as entradas para qualquer 

Neuronio i provem de uma contribuicao externa I, e de uma 

contribuicao vinda das saidas de outros Neuronios aos quais 

ele 6 conectado. 

0 peso sinaptico, T , descreve o quanto a 	saida 

de um Neuronio j contribui para o estado do Neuranio i. 

Considerando que a variavel de saida V. do Neuronio i tenha 
L 

limites V
c 	

< V1 

	

< V. 	 e seja g uma funcao continua, L 	1. 	L 
limitada e monotonicamente crescente da entrada instantanea 

u ao neuronio i entao V = g (u.). 
t 

0 neuronio i tem uma capacitancia, que representa 

seu estado de ativagao, e uma resistencia de entrada 

caracteristicas. As equag6es de movimento da entrada entao 

tem a forma geral : 

C. (du /dt) = E T V. - u / R. + 
Li 	3 

u. = g
-1 

V ) 

onde C. e a capacitancia do Neur6nio i. /HOP 84/ 
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/HOP 86a/ /HOP 86b/ 

Os pesos T.
L
. podem ser tanto positivos como 

negativos. R se refere a resistencia finita de entrada do 

neuronio I. 

Em relacao ao calculo da Energia consideremos que: 

E = 1 	ET V V+ EC1 /RD sly
i
q CV) dV +EI V 

i.j 	j 	 o 	 L 

/HOP 84//HOP 86b/. 

Sua derivada no tempo para um T simetrico 6 : 

dE / dT = -E dV/ dT ( E T , . V. - 	R . + 	/HOP 84/. 

0 termo entre parenteses 6 o lado direito da 

equacgo da capacitgncia do neuranio, entgo : 

dE / dT = -E C . C dV i / dT) C du i / dTD 

= -E C . g i  or:),  C dV daD 2 	
/HOP 84/. 

Urna 	vez queg 
71 

CV) 6 uma funcao crescente i  
L 

monotanica e C. 6 positivo, cada termo nesta soma 6 nao 
L 

negativo. Portanto : 

dE dT < 0, dE / dT = 0 -4 dV 	dT = 0 

para todo i. /HOP 84/ /HOP 86b/ 

Essa equacao mostra que a evolucao no tempo do 

sistema 6 um movimento no espaco de estados que procura por 

um valor minima para a Energia e quando o encontra para. 

Esse modelo deterministico tem as mesmas 

propriedades de fluxo no seu espaco continuo que o modelo 

estocastico tem em seu espaco discreto. Ele pole portanto 
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ser usado em memarias associativas ou qualquer outra tarefa 

computacional para qual a funcAo de Energia 4 essencial. 

Para um dada T, os estados estaveis do sistema 

continuo te'm uma correspond4ncia simples com os estados 

estAveis do sistema estocAstico. 

Os val ores minimos ser ao procurados dentro de um 

hiper -cubocujodomIni para todo i. em ambos 

os sistemas. 0 algoritmo discreto e estocastico procura par 

um estado minima nos cantos de menor Energia do hiper-cubo. 

Essa sua procura pelos cantos 4 uma conseqU6ncia da 

incapacidade dos neuronios em assumir estados 

intermediarios. No algoritmo continuo, o segundo termo da 

sua equacgo de Energia altera a posicgo dos minimos no 

piper-cubo, trazendo-os para a seu interior. 

0 modelo continuo suplementa, ao contr.:fir-Jo de 

substituir, a descricgo estocastica original. As 

propriedades import antes do modelo original ngo sgo devi das 

As suas simplificaceies , mas vem da estrutura geral situada 

em torno do modelo. Pelo fato do modelo original ser muito 

eficiente para simulace5es em computadores digitais, sera 

freqUentemente mai s pratico desenvol ver ideias e aplicaceSes 

naquel e model o. /HOP 84: 

2.3.2.3 - Limitac5es 

A rede de Hopfield tem dual Limita0es principals 

quando usada coma memoria associativa. A primeira C que o 

nUmero de padre5es que podem ser ar mazenados e corretamente 

recuperados C severamente limitado. Se muitos padres sgo 

armazenados, a rede node convergir para um inesperado padrgo 

espOrio diferente de todos padres memorizados. 

0 limit.e para esse armazenamento, coma jA 
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colocado, 6 de 0.145 do numero de elementos da rede. Por 

exemplo, uma rede de Hopfield para somente dez classes 

(padrbes memorizados) requereria mais que setenta nodos e 

cinco mil conexoes, sendo que esse fluffier° cresce como 0 

quadrado do ntamero de entradas. 

A segunda limitaggo da rede de Hopfield 6 que um 

padrgo armazenado sera instavel se ele tiver muitos bits em 

comum com outro padrgo memorizado. A instabilidade neste 

caso se caracteriza pela possibilidade de um estado inicial, 

que deveria estar associado a um certo padrgo, convergir 

para algum outro. Para evitar esse problema 6 necessario uma 

ortogonalizaggo entre os padroes, ou seja, um minimo de 

unidades comuns entre padr6es diferentes. 

Uma terceira caracterlstica negativa do modelo de 

Hopfield, que ngo 6 exatamente uma limitaggo, 6 a ocorr6ncia 

de minimos locais. Minimos locais sgo respostas dadas pelo 

sistema, que corresponderiam a pequenos vales na superficie 

de Energia do modelo, mas que ngo representam a resposta 

mais obvia ou mais esperada (o vale mais profundo atingivel) 

para um dado estimulo de entrada. 

Esses pequenos vales podem se formar em funclo de 

sequencias de treinamento com erros, ou mesmo durante o use 

do sistema, que com o reforco incorreto de algumas inibic6es 

pode irregularizar a superficie de Energia e deter a 

converg6ncia de um estimulo rumo ao padrXo memorizado 

correto% 

Como o controle rigoroso sobre a exatidXo de todas 

as informacoes usadas em treinamentos e reforcos a dificil, 

a ocorrencia de minimos locais pode se tornar um grande 

inconveniente. 
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2.3.3 - A Maquina de Boltzmann 

A arquitetura da maquina de Boltzmann, proposta 

por Hinton /HIN 87/ /HIN 84/, 6 essencialmente uma rede de 

Hopfield que utiliza uma pesquisa "Simulated Annealing" para 

escapar de minimos locais. 

0 nome do modelo foi proposto pelo grupo de 

pesquisa da Universidade Carnegie Mellon em homenagem a 

Ludwig Boltzmann, um pesquisador de mecanismos estatisticos. 

2.3.3.1 - Simulated Annealing 

Simulated Annealing /KIR 83/ é uma tecnica de 

pesquisa que tem sido aplicada a diversos problemas de 

otimizagao. 0 principio assumido para o use delta tecnica 6 

que se escapa de minimos locais nao-atimos (com alta 

Energia) adicionando um componente randOmico ao processo de 

decisao de cada unidade. 

Na maioria dos casos o procedimento de 

convergencia ainda toma o caminho normal em direcao a 

lugares mais baixos (com menos Energia), mas ocasionalmente 

ele darn um passo na direcao contrAria. Mais precisamente, 

cadaunidadeicalculaovalorSE,que 6 a diferenca de 

Energia entre a posicao atual e a posicao a que a sua 

ativagao levaria, como proposto por Hopfield na sua funcao 

de Energia, entao assume o estado correto com probabilidade 

pi  dada pela seguinte formula : 

1 

1 + e
-AE/T 
	

/HIN 85/ /HIN 87/. 

0 termo T e um fator de escala que controla a 

quantidade de ruido. 8 analog() A uma temperatura : para um 

grande T, p vale aproximadamente 0.5 e o sistema assume 

estados de forma randOmica, ignorando as restric5es da rede; 
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para T=0, o elemento randomico 6 eliminado e o sistema se 

comporta como uma rede de Hopfield normal, movendo -se "morro 

abaixo" em direcgo ao minimo local mais prOximo. /HIN 87/ 

Num dado T, uma vez que o sistema tenha alcancado 

o Equilibrio Termal, a probabilidade relativa de se estar 

num estado estAvel A (de maior Energia) contra a 

probabilidade de se estar num estado estado estAvel B (de 

menor Energia) obedece a distribuicgo de Boltzmann : 

P 	-CE - E ) / T 
A = e 

P 
B 
	 /HIN 87/. 

Equilibrio Termal ngo significa que o sistema 

tenha alcancado um estado estAvel particular. Significa que 

a distribuicgo provAvel entre estados se estabilizou, mesmo 

que os estados continuem mudando. 

A melhor forma de se atingir o Equilibrio Termal 

numa dada temperatuta T 6 geralmente comecar numa 

temperatura mais alta, que torna fAcil para o sistema 

transpor barreiras energeticas, mas que the dA pequenas 

preferencias pelos estados de menor Energia. Entgo 

gradualmente se vai aumentando a preferencia por estados de 

menor Energia reduzindo T. 

Se T 6 reduzido lentamente o suficiente, existe 

uma alta probabilidade de obter-se no final do procedimento 

o melhor estado estAvel, ou se ngo o melhor, pelo menos um 

estado ngo muito pior que ele. 

2.3.3.2 - Procedimento de aprendizagem 

A mAquina de Boltzmann tem demonstrado sucesso 

aplicada A diversos problemas de satisfacgo de restriceSes. 

Mas muito do interesse nela 6 devido a um procedimento de 
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aprendizagem que a permite programar restricbes em suas 

conexbes quando mostrados exemplos de boas soluOes a um 

problema. 

0 	esquema 	de 	aprendizagem 	Boltzmann 	6 

surpreendentemente simples. A tarefa de aprendizagem 6 

redefinida em termos probabilisticos. Para cada vetor de 

entrada possivel associam-se os possiveis vetores de saida, 

quantificando essas associa0es com a probabilidade de que 

um particular vetor de saida ocorra em funcAo do vetor de 

entrada (geralmente muitas dessas probabilidades estarAo 

proximas de 0 e algumas poucas proximas de 1). 8 possivel, 

entAo, treinar a rede para agir desta forma, alternando duas 

fases. 

Na fase 1 sgo 	passadas 	para 	a 	rede 	as 

probabilidades desejadas ao associar pares de vetores, um de 

entrada e outro de saida, com a freqUencia correspondente. 

Cada vez que um par de vetores de entrada e de saida 6 

associado a rede 6 colocada em funcionamento ate que se 

aproxime do Equilibrio Termal; entgo o modo de funcionamento 

6 alterado, e por um tempo extra os pesos sergo modificados 

da seguinte forma : para cada unidade de tempo durante a 

qual duas unidades estao ambas ativas o peso das conexbes 

entre elas sera incrementado em 6. /HIN 85/ 

Na fase 2 sgo fornecidos vetores de entrada 

deixando que a rede decida por si mesma que vetor de saida 

fornecer. Uma vez que ela tenha obtido equilibrio a execucAo 

6 mantida ainda um pouco como na fase 1, mas agora 

decrementando em 6 os pesos entre pares de unidades ativas. 

/HIN 85/ 

Ao continuar alternando entre fase 1 e fase 2, 

fornecendo A rede todos os possiveis pares de vetores de 

entrada e de saida, a mudanca na rede, relativa aos pesos 

entre quaisquer duas unidades, sera proporcional A diferenca 
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entre a probabilidade de que duas unidades estejam ambas 

ativas na fase 1 e a probabilidade de que elas estejam ambas 

ativas na fase 2. Essa mudanca sera uma media sobre as 

mudancas devidas a cada um dos pares possiveis. 

i importante notar que quando essas probabilidades 

sAo medidas no Equilibrio Termal, sua diferenca e exatamente 

a quantidade certa a sGr usada para mudar os pesos de forma 

a que o comportamento da rede na fase 2 Cquando ela ester 

decidindo par si mesma) imlte o comportamento da fase 1 

Cquando ela ester sendo forcada a se comportar da forma 

desejada). 

Esse procedimento de aprendizagem 6 interessante 

porque decide o que todas as unidades da rede devem 

representar, mesmo as chamadas "unidades ocultas", nAo 

ligadas diretament.e ao vetor de entrada, e tipicamente 

emprega representac6es distribuidas do conhecimento da rede. 

2.3.3.3 - Limitac25es 

Infelizmente, o procedimento de aprendizagem da 

MAquina de noltzmann sofre dos problemas de perda de 

precisAo tipicos dos espacos de parAmetros muito grandes. As 

provas assumem que existe uma grande a nAo parcial 

amostragem das estatisticas em equilibria nas duas fases do 

procedimento, ou seja, considera-se que a confiquracgo de 

unidades ativas quando da aplicacAo dos reforcos Cpositivo e 

negativo) 4 confiavelmente estAvel. Entretanto, na prAtica 

nunca se consegue exatamente o Equilibria Termal, entAo as 

estatisticas sAo sistematicamente parciais, o que introduz 

aplicacoes incorretas de reforcos, qua cam o decorrer da 

execucAo acumulam erros criticos. 

Cutro probl ema desse modelo 4 a alto preco pago 

para a execucAo do algoritmo de aprendizagem. Sua execucAo 4 
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extremamente lenta pois sAo 	tomadas 	muitas 	deciso.es 

respectivas a cada unidade antes que uma grande rede alcance 

o estado de equilibrio, a ele utiliza um ntimero 

demasiadamente grande de exemplos de pares de vetores de 

entrada e saida antes que a rede possa se organizar para as 

associacbes desejadas. 

2.3.4 - Redes Recorrentes 

Com a proposicAo do algoritmo de correcgo de erros 

Back-Propagation  /RUM 86a/ /RUM 86b/, tambem chamado de 

algoritmo de Retro-propagacgo do Gradiente, diversos modelos 

semelhantes aos Perceptrons /ROS 62/ mas com mciltiplas 

camadas foram propostos. 

Dentre esses modelos esta a Rede Recorrente  /JOR 

88/, que foi proposta tendo em vista o tratamento de 

informac5es compostas temporalmente. Um exemplo, citado pelo 

autor, desse tipo de tratamento de informacbes e o controle 

do movimento de um robe), que exigiria a cada momento uma 

informacgo externa de para onde ir, e uma interna de onde se 

estA. 

Esse tipo de processamento ngo 6 elementar em se 

tratando dos modelos de redes apresentados ate aqui, pois 

todos eles manipulam informacOes isoladas vindas de 

estimulos externos. 

0 que o problema exige 6 de uma contextualizacgo 

interna dentro da qual uma entrada particular sera 

tratada. Neste modelo (fig. 2.5) a solucgo para este 

problema estA na existencia de uma camada de estado, 

alimentada por conexbes recorrentes partindo do extremo de 

saida da rede. Esta camada 6 conectada como entrada da rede 

paralelamente A entrada de estados da seciLiencia. A camada de 

estado age como uma representacao do contexto, ou do passado 
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recente das saidas da rede. 

conexe5es recorrentes 

fluxo de entrada 
contexto 

figura 2.5 - Rede Recorrente 

0 Neuranio Formal 6 o mesmo descrito para as redes 

convencionais. 

Em /COH 87/ o mesmo modelo 6 utilizado em um 

sistema para reconhecimento e sintese da fala humana. 

2.3.5 - Modelo com AtivacNo Continua 

0 Modelo de Ativacao Continua /BAU 88/ se prop6e a 

tratar o mesmo tipo de problema do modelo anterior, ou seja, 

o de manipular simultaneamente informacaes provindas do meio 

externo e informag6es internas relacionadas aos estados 

passados da rede. Entretanto a solucao usada no modelo esta 

centralizada nao na estrutura da rede, como no caso da rede 
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recorrente, mas sim na especificacgo do seu Neuranio Formal. 

0 Neuranio Formal do modelo dinAmico considera, 

para o calculo de seu estado de ativacAo, alem das entradas 

ponderadas recebidas, :Linda seu entAdo do Ativaclo no 

instante anterior. As mudancas na ativacgo do neuremio 

ocorrem de forma continua, e com uma velocidade inversamente 

proporcional A latencia de tempo que se deseja impor entre a 

entrada de um estado e o fim de sua influ4ncia contextual. 

Matematicamente temos que : 

aCt) = a1Ct.-1) e 	+ eiCt) C1 	e-i/Ti") /BM/ 88/ 
L   

onde : 

a
t.
Ct) equivale a ativacgo do neuranio i na camada 

1 no instante de tempo t; 

eCtD equivale A entrada do neuronio i na camada 

1. no instante de tempo t; 

Ti e o tempo caracteristico do efeito de uma 

entrada nos estados posteriores da rede; 

e = 2.71... 

Como conseq6encia dessa regra de ativacgo os 

neuronios funcionam como memorias primitives para suas 

proprias entradas. 0 efeito de uma entrada cai 

faxponencialmente com o tempo caracteristico Ti. 

Na verdade o modelo proposto em /BAU 88/ usa uma 

topologia simples de duas camadas, e uma regra de 

aprendizagem per correcAo de erros derivada da regra usada 

nos Perceptrons. 0 modelo foi apl icado ao reconhecimento de 

caracteristicas temporais em sinais sonoros. Entretanto a 

i d4i a em si , de usar um neurdinio formal com ativacgo 

continua, parece interessante de uma forma geral no que 

concerne ao tratamento de informacoes em seqUencia. 
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A sua aplicagao nos modelos nao a mais comum 

provavelmente devido a complexidade que adiciona ao seu 

tratamento analitico, e aos problemas de instabilidade de 

comportamento que ocasiona. 

2.4 Uma discussNo sobre o funcionamento das redes 

neurais 

Para fechar este capitulo introdut6rio sera 

apresentada neste item uma discussgo sobre o funcionamento e 

o use das redes neurais. No primeiro sub-item sera 

apresentada uma anAlise conceitual, 	explorando 	a 

terminologia empregada nos trabalhos no assunto. Os dois 

sub-itens seguintes apresentam anAlises funcionais das 

redes, a primeira abordando o problema da ngo-linearidade 

nas informacESes manipuladas, e o segundo abordando 

fenOmeno de mem6ria associativa. 

2.4.1 - AnAlise conceitual 

Quando se fala em redes neurais a preciso ter em 

mente que se tratam de sistemas pertencentes a uma classe 

bem distinta dos sistemas com os quais costumamos trabalhar 

dia-a-dia dentro da informAtica. 

Os sistemas organizados com os quais estamos 

habituados a lidar possuem normalmente a chamada "ordem 

causal macrosc6pica - , como por exemplo os sistemas 

mecAnicos, as relac6es formais de - causa e efeito", Os 

sistemas especialistas, etc. Existem ainda os sistemas 

organizados de acordo com a "ordem media", caracterizados 

por trabaiharem em equilibrio, como as probabilidades, a 

mecanica estatistica, a termodinamica em equilibrio, etc. No 
caso dos sistemas conexionistas trabalha-se com fen6menos 

dinAmicos longe do equilibrio /PEZ 88/. 
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Embora 	as 	redes 	possuam 	comportamentos 

deterministicos a nivel de celulas, a ngo-linearidade desses 

comportamentos, associada As quantidades de celulas, 

conex6es e demais variaveis envolvidas em cada iteracAo, 

associadas ainda A sucessgo imprevisivel de estimulos 

externos e estados da rede, torna a sua atividade 

praticamente impossivel de ser prevista analiticamente, a 

ngo ser em casos bem particulares. 

Ao contrArio das tecnicas tradicionais da 

Inteligencia Artificial (I.A.) ngo é possivel aqui "modelar 

o conhecimento".0 que se tenta fazer, ao modeler um sistema 

coletivo como esse para extrair dele propriedades Oteis, é 

estabelecer regras locais de funcionamento e de interaggo e 

tambem estabelecer um estrutura de ligagbes, de forma que, 

partindo de um estado ca6tico qualquer ele venha a convergir 

para um estado tal que seu comportamento macrosc6pico seja 

deterministic°. 

A esse processo aut6nomo de emergencia de uma 

ordem superior global, a partir de uma ordem primAria local 

chamamos auto-organizaggo  /PEZ 88/. Se a auto-organizaggo 

levar o sistema a um comportamento tal que cada Atomo 

distinto de informaggo apresentado rede gere um Onico 

estado interno tambem distinto, entgo teremos obtido 

memorizaggo  atraves de aprendizaem.  

Apesar de toda a complexidade envolvida no 

tratamento de tais sistemas, que impedem sua formalizaggo, e 

portanto leva o comportamento do sistema a impor-se a quem o 

modela, o use de redes neurais traz consigo suas vantagens 

potenciais. 

Comparando sua filosofia de funcionamento com as 

tecnicas tradicionais de I.A., a primeira vantagem a se 

destacar a que ngo 6  preciso criar uma -base de 

conhecimentos" explicita para uma rede neural, ela mesma 
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"captarA" as informag6es que se repetem em suas entradas, de 

acordo com sua frequencia de apariclo. 

A emergenia "bottom-up" de uma organizacgo interna 

tambem traz suas vantagens, como por exemplo a de ngo 

enfrentar problemas como o de "representacgo do 

conhecimento", critico nos sistemas tradicionais de I.A., e 

que na rede neural nAo existe pois ela "auto-representa" o 

conhecimento, ou seja, todo conhecimento adquirido 	se 

associa a um estado interno, que 6 a auto-representagAo 

desse conhecimento. 

Diversos outros termos em "auto" surgiram em 

consequencia da auto-organizaggo : a auto-referencia, a 

auto-similaridade e a auto-significacAo /PEZ 88/. 

A auto-referencia 6 a propriedade de um sistema de 

fazer referencia a si mesmo na composigAo de informag6es de 

mais alto nivel de abstragAo, coma na recursividade das 

linguagens procedurais. 

A auto-similaridade, uma conseqUencia direta da 

auto-referencia, e a propriedade de um todo possuir uma 

certa semelhanga com suas partes, e reciprocamente, 6 a 

propriedade de cada uma das partes se reconhecer, de uma 

certa maneira, contida dentro do todo. 

A auto-significagAo e a propriedade de um sistema 

de extrair, por si mesmo o significado de uma situagAo, de 

uma imagem ou de uma informaggo, ao associa-la a um estado 

interno memorizado tinico para cada informagAo distinta. 

2.4.2 - ManipulacNo de informac2Ses nNo-lineares 

Alem de compreender a filosofia de funcionamento 

de uma rede neural, 6 necessArio, ao lidar com ela, entender 
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tambem como seu comportamento a definido pela sua modelagem. 

Nos anos 60, uma das razes 	principais 	da 

diminuicao nas pesquisas em redes neurais foi a constatag5o 

de que o Perceptron era incapaz de executar uma simples 

operaclo logica XOR (ou exclusivo). 

Para visualizar melhor a operaclo considere um 

quadrado com a origem de um sistema de coordenadas (0,0) no 

seu canto inferior esquerdo. A operacAo XOR atribuiria o 

valor 0 a origem e ao vertice superior direito (1,1), e 1 

aos outros dois vertices. Nlo existe uma reta (e portanto 

nAo existe um classificador linear) com a habilidade de 

separar os zeros dos uns. 

Em uma rede neural, um nivel de conexoes age 

necessariamente como um classificador linear. Para o caso do 

XOR, que tem duas entradas e uma saida, imagine que a 

conexgo entre uma das entradas e a saida deve ter seu peso 

positivo tendo em vista o caso (1,0), para que a resposta da 

saida seja positiva (1), entretanto, tendo em vista o caso 

(1,1), a mesma conexIo deve ser negativa para que o neuranio 

de resposta nAo seja ativado (0), o que 6 uma contradicAo. 

A solucgo para o problema da nAo linearidade slo 

as chamadas "unidades ocultas" (hidden units), que nAo slo 

as saidas e nem as entradas do sistema, e que introduzem a 

nAo linearidade ao sistema. 

Para a operacgo XOR a rede minima necessAria 6 a 

da figura 2.6, com uma camada de duas unidades ocultas 

A quantidade de camadas ocultas define o ntimero de 

nAo-linearidades que a rede pode tratar. 
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figura 2.6 - Topol ogi a de r ede par a a operacgo XOR 

2.4.3 - Memoria Assaciativa 

Outro caso de comportamento tipico a uma 

caracteristica topolagica e a efeito de memoria associativa, 

conseguido a partir de conex6es laterais. Conex6es laterais 

sgo aquelas que conectam, total ou parcialmente os elementos 

de uma mesma camada 

0 modelo de energia de Hopfield /HOP 82/, 

apresentado no item 2.3.2 é um exempla tipico de memoria 

associativa conseguido cam conex6es laterais. 

Model os cam conexoes laterais normalmente sgo 

modelados utilizando regras de aprendizagem do tipo 

"aprendizagem associativa" descrito no item 2.2.3.1. 

Descritivamente, o quo acontece nesses modelos 6 que as 

estados internos mail comuns de uma camada tendem a ser macs 

estaveis que os demais possiveis, devido ao tipo de 

aprendizagem que reforca coi nci denci as. Cada um destes 

estados estaveis 6 conseqiiencia do uma informacgo que entra 

na r-ede com freqUencia. 

Naturalmente quando uma dessas informacOes 

freqUentes entra na camada ela ativa seu estado estavel. Mas 
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em conseqUencia das conexbes laterais, se uma entrada for s6 

parecida com uma das informagbes freqiientes, mas nao 

exatamente igual, ela podera causar o mesmo estado interno 

estavel que a informagao correta causaria, devido as forgas 

de atragao que um estado estavel possui. Esse efeito de 

memoria associativa pode ser muito Otil em sistemas que 

trabalham com informagOes com ruido. 

Entretanto, quando se 	trabalha com mem6rias 

associativas e preciso estar atento a outro problema 

caracteristico que 6 a contiguidade. Considerando a entrada 

de uma camada composta de n variaveis, 6 possivel 

caracterizar uma entrada particular como sendo uma posigao 

dentro de um espago euclidiano n-dimensional. 0 problema da 

contiguidade surge quando duas informagbes distintas estao 

codificadas em entradas cujas posiOes nesse espago sao 

prOximas uma da outra. Essas informagOes levarAo a formagao 

de dois pontos de atraclo praximos, o que pode causar erros 

de identificagao, ou mesmo o surgimento de um Onico estado 

estavel, gerado pela juncao dos dois anteriores /LIP 87/. 

Esse problema deve ser resolvido com a 

pre-ortogonalizagao das entradas relativas a diferentes 

informagOes, ou seja, 6 necessario aumentar ao maxim° as 

diferencas entre alas /LIP 87/. Muitas vezes isso deve ser 

feito em uma fase de pre-tratamento externo dos dados a 

serem passados para o sistema. 
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3 - RECONHECIMENTO DE PADROES CODIFICADOS 

EM SEQUENCIAS 

Neste capitulo sera apresentado um estudo sobre o 

reconhecimento de padraes codificados em seqUencias, que 6 o 

problema central abordado neste trabalho, e ao qual o modelo 

a ser proposto e aplicado. Este estudo tem a finalidade de 

situar o leitor quanto a aplicagAo de redes neurais a esta 

generica forma de codificagAo de informagaes, e de delimitar 

um dominio que sera utilizado na validaglo do modelo. 

A primeira questAo na manipulagAo de informagaes 6 

a sua codificagAo. Qualquer que seja o sistema de 

codificagAo, o tipo da informagAo, ou o dominio a que ela 

pertenga, a primeira necessidade a ser satisfeita para que 

se possa manipular um conjunto de informagaes 6 encontrar 

uma representagAo Onica para cada uma delas. 

Dependendo do sistema de codificaglo e do tamanho 

do conjunto de informagaes a serem codificadas, 6 possivel 

utilizar somente um estado das variaveis que o sistema de 

codificagAo possui para representar cada informagAo. Por 

exemplo, com os oito bits que possui um byte e possivel 

codificar todo o conjunto de caracteres do alfabeto em um 

Onico estado. 

Entretanto, quando essa quantidade excede o nOmero 

de estados distintos possiveis 6 necessario utilizar uma 

seqiiencia de estados para codificar uma Onica informagAo. No 

exemplo da codificaggo binaria, sera preciso utilizar mais 

de um byte se quisermos codificar um conjunto de informagaes 

maior que 256 elementos. 

Em certos casos 6 possivel contornar o problema 
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aumentando o nOmero de variaveis do sistema de codificagao. 

Entretanto, quando se tratam de sistemas fisicos sempre 

existe um limite mAximo. 

0 use de codificaggo de informagOes em seqUencias 

de estados é extremamente generic°, e exemplos tipicos disso 

estgo na priapria comunicaggo humans, na fala, nos gestos, 

etc. Na verdade, toda percepggo que temos do mundo fisico 

ocorre pela recepcgo de seqUencias de estimulos em nossos 

orggos sensoriais correspondentes aos estados reais desse 

mundo fisico e de suss variaveis que podemos captar. Toda a 

compreensgo que temos desse mundo fisico se faz &troves da 

manipulaggo ngo de estimulos isolados, mas de sequencias 

deles. SeqUencias de estimulos sergo associadas a conceitos. 

Perceptualmente essa compreens10 se faz atraves da 

manipulaggo de novos estimulos dentro de um contexto.  E 
imediatamente o novo estimulo farA parte do contexto para a 

prOximo estimulo. Ou seja, a base para a manipulaglo de 

seqUencias e  a retencgo  de estados anteriores. 

Dois aspectos importantes, tendo em vista 

reconhecimento de padrOes codificados em seqUencias e 

presente trabaiho, precisam ser analisados. 0 primeiro é a 

aplicaggo de redes neurais nesse tipo de reconhecimento, e o 

segundo 6 a identificaggo de dominios mais especificos aonde 

esse reconhecimento existe a para os quais seria 

interessante a aplicaggo de redes neurais. 

3.1 - AplicacNo de Redes Neurais ao reconhecimento 

de padr3es codificados em seqUencias 

De uma certa maneira, o comportamento das redes 

neurais 6 dinAmico, pois suas conexbes evoluem no passar do 

tempo, o que altera suas respostas a UM mesmo estimulo. 

Entretanto, considerando-se somente um curto espaco de 
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tempo, todos os modelos de Redes Neurais mais conhecidos e 

mais utilizados, coma os apresentados nos itens 2.3.1 a 

2.3.3, possuem um comportamento praticamente estAtico, pois 

as estimulos sAo tratados um a um, e um estimulo qualquer 

recebe a mesma influ6ncia de um estimulo imediatamente 

anterior que de um estimulo remotamente anterior. 

Pelo proprio principio da codificaclo em 

seqUencias, um estimulo isolado No possui informacgo 

suficiente para a identificacAo univoca do conceito que a 

seqUencia codifica. Assim, os modelos tradicionais citados 

No slo aptos a tratar seqU6ncias, pois nAo podem reter 

informa0es anteriores para tratar as seguintes. 

Uma possivel solucgo seria fazer uma justaposicAo 

de diversos elementos da seqU6ncia numa Unica entrada. Mesmo 

assim, coma a ordem de chegada dos estimulos 6 importante 

para a identificacAo da seqU6ncia, o ndmero de entradas da 

rede sera no minima n vezes a numero de entradas para um 

estimulo, onde n 6 o comprimento da seqUencia a ser tratada. 

Aleut do mais, essa solucgo só se aplicaria a seqUencias cam 

comprimento fixo e pre-determinado. 

Cs dois 61timos modelos apresentados no item 2.3, 

a Rede Recorrente e o Modelo com AtivacAo Continua, s10 duas 

excecoes dentre os modelos de redes neurais. A proposta 

desses modelos 6 exatamente a de manipular estimulos dentro 

de um contexto mantido internamente no sistema. Entretanto, 

ambas as propostas sIo recentes. e pouco foi investigado 

sabre os efeitos e propriedades dos mecanismos propostas. e 

as situacoes em que eles seriam aplicAveis se resume hoje ao 

restrito dominio dos trabalhos dentro dos quaffs foram 

apresentados. 

Pelo menos uma coisa 6 certa; 6 que esses 

mecanismos aumentam bastante a complexidade do comportamento 

da rede, pois acrescentam novas variAveis agindo na 
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determinaggo dos estados do sistema. Isso distancia ainda 

mais os modelos de uma anAlise s6 atraves de formalismos. 

No modelo recorrente, a retencgo do contexto 

ocorre par meio da camada de estado, que recebe conexbes 

recorrentes da saida da rede. Na verdade, a informacgo 

contida na camada de estado 6 sempre só uma funcao do 

verdadeiro contexto. A camada oculta, 	que 	cruza 	as 

informac5es da camada de entrada coal a de estado, passa suas 

saidas para a camada de saida da rede, e nessa passagem 6 

feito um processamento definido pelos pesos das conexbes e 

cujo resultado ainda depende do nilmero de saidas da rede. SO 

entgo essa informacgo 6 passada para a camada de estado. E 

nessas passagens ocorrergo transformag6es a muito 

provavelmente perdas de partes do contexto. 

No modelo com ativaggo continua o contexto estA 

codificado no estado de pre—ativaggo de cada neurOnio, que 6 

uma conseqUencia direta de suas entradas anteriores. 0 tempo 

caracteristico de latencia vai definir a proporggo em que 

esse contexto agirA sobre uma nova entrada, e tambOm de 

certa forma o comprimento da secUencia que formarA este 

contexto. 

Entretanto, simulag6es constataram que o use de um 

tempo de latOncia grande (tal que a influencia contextual 

seja maior que :."==.. 60% no estado de ativacao dos neurOnios) 

faz com que o efeito de uma (mica entrada seja t10 pequeno, 

que ela ngo chega a alterar o estado do sistema, e assim nAo 

hA coma realizar a aprendizagem por coincidencias e o 

sistema diverge indefinidamente. 

Todos 	esses 	aspectos 	sergo 	revistos 	mais 

demoradamente neste trabalho quando da apresentaggo e defesa 

de um modelo; mas o que 6 importante destacar 6 o caster 

exploratOrio da aplicacgo de redes neurais no tipo de 

reconhecimento de padres em questgo. A dinAmica dos 
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comportamentos que sao obtidos com a introducAo de novos 

mecanismos, como neste caso, pode se distanciar muito da 

dinAmica normal de modelos tradicionais. 

3.2 - 0 reconhecimento de padr5es codificados em 

sequencias e seus dominios de aplicacSo 

Quando falamos em Inteliencia Artificial, 	e 

particularmente em Redes Neurais, 	estamos basicamente 

falando de tecnicas e mecanismos que extendam o dominio de 

aplicagao das mAquinas. 

0 caminho natural dessa extensao é a conquista de 

dominios que sao caracteristicos a atividade humana, mas que 

nao se enquadram no caster procedural e deterministico da 

computagao tradicional. Os melhores exemplos SAO os dominios 

relacionados a atividade sensorial e de manipulacao de 

conhecimentos abstratos. Em ambos os casos temos atividades 

de percepcao e tratamento de informagOes vindas de um mundo 

fisico dinAmico e regido por leis complexas. 

Toda a compreensao que temos do mundo ao nosso 

redor e  organizada a partir da recepgAo continua de 

estimulos relacionados aos fenemenos fisicos, e da 

descoberta de relag6es nesses estimulos, partindo das mais 

simples, e evolutivamente, organizando-as em relagOes cada 

vez mais complexas. Portanto, o comportamento continuo em 

uma rede neural parece uma evolucao obvia pare que ela venha 

a ter uma performance interessante como uma tecnica de 

Inteligencia Artificial. 

8 possivel tambem caracterizarmos, a grosso modo, 

a atividade sensorial e de manipulaggo de conceitos 

abstratos como instAncias do tratamento de informag6es 

contidas em seqUencias. Entretanto,e preciso antes de tudo 

olhar o problema mais de perto, e analisar melhor a 
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complexidade envoivida, para nao incorrer em excessos de 

simplificagao. 

Para isso, daqui em diante nesse trabalho, 

enfocaremos um dominio mais especifico, o da fala, para 

levantar problemas de forma mais realista. Entretanto, o 

trabalho de modelagem e de simulagao sera. feito para o 

tratamento de dados ficticios e de nivel conceitual, pois a 

manipulacao de dados diretamente derivados do sinal sonoro 

exige o use de tecnicas complexas e que nao tem nenhuma 

ligacao com a finalidade deste trabalho. 

3.3 - 0 tratamento automAtico da fala 

A tarefa de um sistema de reconhecimento 

automatic° da fala é converter um sinal sonoro em uma 

representacao linguistica de seu conteldo. Essa tarefa 6 

normalmente dividida em duas fases : a primeira e o 

processamento do sinal da fala e extracao de caracteristicas 

nele contidas; e a segunda 6 o reconhecimento propriamente 

dito. 

0 processamento do sinal da fala se refere as 

operace5es feitas no sinal sonoro, como por exemplo, 

filtragem, digitalizacao, analise espectral, estimacao da 

"freqiiencia fundamental", etc, para converte-lo numa forma 

mais adequada aos tratamentos posteriores. 

Extracao de caracteristicas 6 um termo do 

reconhecimento de padrbes que se refere a classificacao de 

atributos das amostras tratadas a partir de valores basicos 

das caracteristicas que se deseja extrair. Essas 

caracteristicas extraidas formarao a entrada para o sistema 

de reconhecimento (segunda fase). 
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3.3.1 - A fala como um processo de comunicacgo 

A fala e um som complexo produzido pelo sistema 

vocal human°, que consiste de orgaos cujas funce5es iniciais 

cram a alimentacao e a respiracao pulm6es, traqueia, 

laringe, lingua, boca e nariz. A fonte de energia para a 

producao desses sans é o reservatario de ar dos pulm6es. 0 

som é gerado de tres maneiras. 

Na primeira, se o ar 6 forcado atraves da laringe 

com cordas vocals apropriadamente posicionadas e 

tensionadas, ele as coloca em oscilaco, fazendo-as liberar 

lufadas de ar de uma maneira quasi-periodica, a taxas entre 

80 e 200 Hz para locutores masculinos e taxas maiores para 

mulheres e criancas. n a chamada fonte de som glotal./WOL 
SOZ/FLA 72/ 

Esta fonte 6 rica em harmonicas. e ela excita as 

ressonancias acUsticas do restante do sistema vocal acima da 

laringe. Essas ressonancias causam nitidos efeitos no sinal 

sonoro. Esses efeitos sao chamados "formants" e suas 

caracteristicas 	scp determinadas pela superficie da 

garganta, boca 	e cavidade nasal caso ela esteja aberta. C 

atraves da manipulac:40 dense corijunto, chamado "trato 

vocal", pelos articuladores Clingua, maxilar, labios e 

entrada da cavidade nasal), que controlamos as freqUencias 

dos formants que diferenciam os varios sons vocals. /WOL 

80//FLA 72/ 

Sao classificados coma sons vocals as vogais, as 

consoantes nasaisC/n:,/m/) e as liqUidas C/r/ e /1/). 

Somente os tres ou quatro formants mais baixos em 

freqUencia, nao passando de 4 khz, s'.10 perceptualmente 

significantes./WOL 80//FLA 72/ 

A segunda fonte de son( utilizada na fala e o ruido 

turbulent°. produzido ao se forcar o ar atrave---4— rat—uma 

INSTITUTO DE 1NFORMATICA 
BIBUOTECA 
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barreira ( como entre o ldbio inferior e os dentes em /f/). 

Os picos espectrais associados com estes sons fricativos 

normalmente estao entre 2 e 8 khz e sao basicamente 

determinados pela posicao e superficie da barreira. Alguns 

sons como os fricativos vocais,  tal como /z/ e /v/, sao 

causados por excitaggo vocal e turbulenta 

simultaneamente./WOL 80//FLA 72/ 

A terceira fonte de excitaggo 6 criada por uma 

liberaggo abrupta de pressgo mantida em algum ponto de 

fechamento no trato vocal (como atras dos labios em /p/). 0 

fechamento pode ser efetuado em varies posit es na parte 

frontal do trato vocal; por exemplo, nas posigeSes labial, 

dental, ou palatal. Essa excitaggo transiente pode ser usada 

com ou sem a vibraggo das cordas vocais para produzir sons 

plosivos, vocais ou ngo-vocais./FLA 72/ 

Sensiveis diferengas no sinal da voz podem ser 

produzidas por pequenas mudancas na forma como o trato vocal 

e manipulado, com isso um ncimero muito grande de sons pode 

ser produzido. 

	

Para a comunicaggo da linguagem, 	entretanto, 

somente um nilmero restrito de sons, ou mais precisamente, 

classes de sons, sgo usadas. A essas classes de sons 

chamamos fonema-, e as palavras sgo construidas a partir de 

aproximadamente 40 deles, que possuem uma certa 

correspondencia com as letras da escrita, e que podem variar 

de acordo com linguae e dialetos. As variag6es actIsticas de 

um mesmo fonema sgo chamados alofones./FLA 72/ 

Uma vez que existem relativamente poucas dessas 

unidades de som elementares, 	muitos sistemas 	de 

reconhecimento da fala escolhem fonemas, ou unidades 

semelhantes, para unidades de reconhecimento. Este conceito 

de unidades elementares ngo significa que o reconhecimento 

da fala se reduz ao reconhecimento seqUencial de 40 ou mais 



64 

unidades fixas. A composicgo ac6stica dos fonemas na fala 

real 6 drasticamente diferente de suas caracteristicas 

quando pronunciados separadamente. Quando fonemas sgo 

justapostos em palavras, as caracteristicas actisticas de 

formus suc@ssivos se sobrepbemi devido 6 dinAmica clgs 
articuladores e a tend6ncia de um articulador antecipar a 

posicgo que ele ira assumir em seguida. /WOL 80/ Par 

exemplo, quando dizemos /t/ na palavra "tinta", os labios 

slo mantidos abertos, mas em "tudo" eles sac, aproximados. 

Uma vez que os labios ngo s/o usados para a articulac/o de 

/t/. eles ficam livres para assumir a posicSo para o proximo 

fonema. 

Estes efeitos de context°, aliados com efeitos 

devidos ao stress linguistico, velocidade de prontincia. 

proporc6es do trato vocal do locutor, e variacaes de 

promincia de uma dada palavra de uma repeticXo a outra, 

tornam a decodificacAo do sinai da fala um problema bastante 

complexo. 

Em resumo, a onda sonora da fala contem muita 

informac/o diretamente relacionada aos fonemas que o locutor 

desejou transmitir, mas os detalhes da codificac/o s5o 

complexos. 

3.3.2 - 0 principle do "curto-prazo" 

Uma das bases da tecnologia de tratamento do sinai 

da fala 6 o principio do "curto-prazo"./WOL 80/. 

A forma de onda do sinai da fala nIo 6 por si 

mesma uma boa representacAo a partir da qual se possa basear 

o reconhecimento, porque ela nXo mostra diretamente as 

caracteristicas da mensagem linguistica. A razXo principal 

para isso 6 que ela muda muito mais rapidamente que os 

gestos de articulaclo do locutor. Por exemplo. sgo 
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necessArios na ordem de 10000 amostras por segundo para 

representar a fala com uma boa fidelidade, enquanto a taxa 

nominal de pronincia 6 da ordem de 10 fonemas por segundo. 

Essa disparidade de taxas indica uma das premissas 

de muitas tecnicas de processamento da fala as 

caracteristicas do sinal da fala mudam relativamente de 

forma lenta com o tempo. Esta premissa leva ao importante 

principio da analise de "curto-prazo", na qual segmentos 

curtos do sinal da fala sao isolados e processados como se 

eles tivessem vindo de um som estavel, com propriedades 

fixas. 

A analise 6 repetida tao freqUentemente quanto se 

deseje, normalmente a intervalos regulares, de forma que a 

sequencia  de resultados siga o curso temporal do sinal da 

fala em continua mudanca. 

3.3.3 - Atributos classificatOrios 

Outro fato a ser destacado sobre as t6cnicas de 

tratamento do sinal da fala 6 que normalmente seu objetivo 6 

a classificagao dos sons em fonemas, mas passando por uma 

extracao de caracteristicas capazes de fazer essa distincgo. 

Essas caracteristicas possuem atributos ac6sticos 

e articulatorios, sendo que os mais comuns sac) a maneira e o 

lugar da producao dos sons da fala (vocal/nao-vocal, 

nasal/nao-nasal, fricativo/ngo-fricativo, posicao da lingua: 

traseira/frontal, alta/baixa, etc.) /WOL 80//FLA 72/ Por 

exemplo, a articulacao dos sons das vogais 6 geralmente 

descrita pela posicao mais alta da lingua, que 6 normalmente 

a posicao de menor abertura do trato vocal. 
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3.4 - 0 reconhecimento da fala e as redes neurais 

Como exposto no item anterior, o tratamento da 

fala envolve um alto grau de complexidade, pois trabalha com 

um alto grau de indeterminismo no que diz respeito a relaglo 

fonema-sinal. 

A tecnologia convencional enfrenta problemas de 

especificaggo de algoritmos suficientemente abrangentes e 

precisos, como tambem problemas de capacidade computacional 

para utilizagAo em tempo real das tecnicas existentes. 

A principio, essas caracteristicas do problema 

encorajam o use de sistemas nlo-convencionais, e 

particularmente de sistemas paralelizados, adaptativos e com 

tolerAncia a ruidos. 

Sistemas paralelizados seriam desejaveis pois o 

problema envolve 	necessariamente 	o 	tratamento 	e 	a 

manipulagAo de uma grande quantidade de variaveis, como 

tambem o tratamento de uma grande quantidade de amostras por 

unidade de tempo. 0 paralelismo significaria, no minimo, um 

aumento na capacidade computacional, e conseqUentemente na 

velocidade de resposta do sistema. 

Mais 	especificamente, seriam 	interessantes 

sistemas paralelizados fortemente 	acoplados, 	pois 	as 

variaveis manipuladas sgo fortemente inter-relacionadas. (Os 

efeitos 	dos 	valores 	assumidos 	pelas 	variaveis 	de 

posicionamento, 	configuragAo, 	contexto, 	etc, 	agem 

conjuntamente para a determinaggo do sinal sonoro final). 

Sistemas adaptativos seriam 	interessantes, 	a 

principio, como uma solugAo para o problema do 

indeterminismo na codificagAo dos fonemas. 0 centro de acAo 

de sistemas adaptativos, como ja. visto, 6 exatamente a busca 

de invariantes, coincidencias, nos dados que manipula. Essas 
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invariantes poderiam ser extraidas a partir de dados reais 

quaisquer, contendo os fonemas pronuclados nos macs diversos 

contextos, seja de palavras diferentes, locutores 

diferentes, etc. 

E finalmente, sistemas com tolerAncla a ruldos 

seriam de extremo interesse, uma vez que, mesmo utilizando 

uma base de dados extremamente grande como refer6ncia para 0 

sistema, serla impossivel considerar Codas as possiveis 

variacoes Cou alofones) de um mesmo fonema, aumentando muito 

a possibilidade de erros nas fases de reconhecimento caso 

nlo haja essa tolerAncia. Esse problema, que a conseqUencia 

de um "excesso de graus de liberdade" na codificacao dos 

fonemas, poderia ser tratado com a utilizaclo de descricoes 

invariantes dos fonemas, coma as que seriam criadas pelo 

sistema adaptativo, e com a aplicaclo de um sistema que 

seria capaz de distinguir nas suas entradas esses 

componentes invariantes apesar da presenca de componentes 

contextuais, que seriam tratados coma ruldo. 

Essas tres caracterlsticas, paraleli zacKo com 

forte acoplamento, adaptabilidade a tolerAncla a ruidos sno 

as propriedades centrals das redes neurais, e o tratamento 

da fala a um dos melhores exemplos de sua aplicaclo 

potential. 

3.4-1 - Modelos para o tratamento da fala existentes 

Diversos modelos de redes neurais tem sido 

propostos para o reconhecimento da fala. Dos modelos formals 

descritos no capltulo 1 encontramos aplicacoes desse tipo 

para as Redes Recorrentes /JOR 88//COH 87/, e para os Mapas 

Auto-organizados /KOH 88/. 

0 modelo proposto em /COH 87/, a partir de um Rede 

Recorrente, utiliza um princlpio da teoria motora que 
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estabelece que a fala 6 analisada pela forma com que ela 

seria produzida. 

A recorrencia, no modelo descrito no item 2.3.4 e 

representado pela figura 2.5, 6 feita por uma conexAo entre 

a saida da rede e uma camada de estado, a quaff era conectada 

como uma segunda entrada para a rede. Como dissemos na 

anAlise do modelo, a camada de estado era uma fungAo do 

contexto de ativacgo da rede definida pelas passagens da 

recorrencia. 

Na sua aplicagAo ao reconhecimento da fala, a 

fungAo executada pela recorrencia agiria como um "mapa 

imitativo". A aprendizagem se incumbiria de organizar esse 

mapa de maneira que seu resultado fosse a forma como o som 

recebido teria sido produzido. Essa informagAo, gerada pelo 

mapa imitativo, se constitui numa representagao interna dos 

sons recebidos, jA extraidas as variacoes devidas 	ao 

contexto, e afeta o tratamento das proximas 	entradas 

dando-lhes uma forma mais familiar e mais adequada ao 

reconhecimento do fonema. 

0 modelo descrito em /KOH 88/ aborda o problema de 

uma maneira bem diferente. Como a rede 6 estAtica, dentro do 

ponto de vista jA explorado da dependencia contextual, e 

portanto incapaz de tratar simultaneamente mUltiplas 

amostras, a solucAo adotada foi a de uma distribuicAo direta 

das possiveis amostras nas classes foneticas atraves de uma 

anAlise estatistica. A sobreposiglo das classes foneticas e 

o nUmero potencialmente infinito de diferentes sons 

produzidos por uma populacAo qualquer de individuos torna 

essa abordagem pouco promissora. 

Essas duas 	abordagens, 	exemplificadas 	pelos 

modelos acima, dividem as redes neurais aplicadas 	ao 

reconhecimento fonetico. De um lado estAo os modelos que 

utilizam qualquer tipo de mecanismo de integracAo das 



68 

amostras no tempo. e de outro os que tentam associar uma 

amostra Cou um grupo finito delas codificadas em uma sto 

entrada a rede) com um fonema. 

Alem dos modelos expostos indicamos como leitura 

de referencia : 

- modelos com mecanismos temporais : 

/WAT 87a/ - rede para processamento de 

caracteristicas foneticas utilizando um modelo com 

recorr6ncia simples, a nivel de celula, Cum neurenio 

reinjeta sua saida sobre si mesmo), e utilizando 

aprendizagem atraves de retro-propagacgo de erros; 

/SMY 87/ - rede para deteccgo de transiOes de 

"formants", utilizando neuronios com retencgo de ativacgo 

Ccomo no modelo descrito no item 1.3.7); 

/DEH 87/ - propoe um mecanismo de retencgo de 

ativacgo que o autor chamou de "triade sinaptica"; 

/LAN 88/ - neste artigo sgo propostos modelos nos 

quaffs a conexgo recorrente entre uma camada interna e a 

camada de entrada 6 proposta como um mecanismo de retardo; 

/TAN 87b/ - prop6e uma rede com aprendizagem 

associativa Cregra de HEBB). modificada com a inserclo de um 

atraso na comunicacgo entre neuranios. 

- modelos sem mecanismos temporais : 

/SHA 87/, /WAT 87b/. 

3.4.2 - Analise critica com vistas a proposta de 
um modelo 

Com as propriedades descritas no inicio deste item 
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devidamente implementadas, 	uma rede neural 	seria, 

teoricamente, capaz de resolver o problema do tratamento e 

reconhecimento da fala, incluindo suas duas fases, a de 

processamento do sinal e a de reconhecimento propriamente 

dito. Na verdade, nem existiria necessariamente tal limite 

de faces no funcionamento do sistema. Mas essa separacao 

adequada para o interesse desse trabalho. Consideraremos 

entao, que existem duas redes neurais, uma para a fase de 

processamento do sinal, e outra para o reconhecimento. 

A rede de processamento do sinal receberia como 

entrada o sinal sonoro da fala, previamente tratado para 

adequa-lo a natureza dos dados manipulados pelo sistema. 

Esse ponto jA 6 em si uma questgo bastante importante e que 

precisa ser analisada. 

As tecnicas de pre-tratamento de sinais sgo 

desenvolvidas sempre tendo como objetivo ressaltar alguma 

caracteristica do sinal. Existem tecnicas analogicas, outras 

digitais, algumas trabalham sob o dominio do tempo, outras 

sob o dominio da freqiiencia, e assim por diante. A escolha, 

ou mesmo o desenvolvimento, da tecnica de pre-tratamento de 

sinais melhor adequada ao processamento em redes neurais 6 

uma questgo crucial para o sucesso do sistema. Essa tarefa 

envolve o dominio do funcionamento das redes neurais, como 

tambem das tecnicas de processamento de sinais. 

Outra questgo de grande importAncia para essa rede 

neural sera suas proporgOes. A quantidade de variAveis que 

definirgo cada entrada deverA ser grande o suficiente para 

codificar toda a gama de amostras possiveis. Tambem ngo se 

pode esquecer que a rede manipularA algo na casa das 100 

amostras antes que possa identificar um 6nico fonema. 

As dimensOes envolvidas nisso, em termos da 

quantidade de neuronios e interconex6es da rede, e em termos 

do ntImero de iteracbes da rede para o tratamento de uma base 
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significativa de amostras, chegam a proporcbes gigantescas 

pelos referenciais de uma simulacgo exploratOria. 

A segunda rede, 	que trataria a fase de 

reconhecimento fonetico, receberia como entrada o resultado 

do processamento do sinal. Esse resultado codificaria as 
caracteristicas foneticas extraidas do sinal, e 	seria 

constituido basicamente de uma seqUencia de valores, aonde 

cada valor seria composto de atributos foneticos 

pre-definidos. 

Pelo principio do - curto-prazo - , descrito no item 

3.3.2, cada uma destas entradas poderia ser relativa a um 

intervalo de tempo maior com relacgo a duracgo dos fonemas, 

o que reduziria bastante o nl:Imero necessario de iteracbes da 

rede para uma dada base de amostras. 

A codificacio das caracteristicas foneticas 

poderia, por sua vez, ser feita a partir dos atributos 

acOsticos e articulatOrios, descritos no item 3.3.3, o que 

reduziria a composicAo a um ntimero de variaveis bem 

razoavel, ngo superior a 20. Desta forma, as proporOes 

desta segunda rede podem ser mantidas dentro dos limites do 

implementavel de acordo com as limita0es do presente 

trabalho. 

Entretanto a  preciso deixar claro que as entradas 

compostas em questgo nAo apresentargo uma forma tao simples 

ou pronta para um simples tratamento procedural. Primeiro, 

pela prOpria natureza da fala, as sediaencias de valores 

correspondentes a um tanico fonema nao terao necessariamente 

o mesmo comprimento, o que dependera da duracgo do fonema 

pronunciado. Segundo, os valores correspondentes a fonemas 

pronunciados em seqUencia muito provavelmente se sobreporgo, 

pois o processamento do sinal se faz pela extrac10 de 

caracteristicas independentes, e durante a co-articulac10 

dos fonemas as caracteristicas de ambos se sobrep6em. 0 
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tempo de sobreposicao tamb6m n5o 6 fixo. E finalmente, a 

probabilidade de ocorrerem erros de identificacgo de 

caracteristicas a bastante elevado, devido a complexidade da 
decodificacgo. 

RAS serf clue eSMA segunda rode ainda mantes as 

caracteristicas comportamentais daquela descrita como sendo 

um sistema completo de tratamento e reconhecimento da fala 

no inicio deste item ? 

Pelo ponto de vista da paralelizac.go, embora os 

problemas de capacidade e velocidade ngo parecam mais tlo 

criticos, as variAveis envolvidas continuam bastante 

inter-relacionadas. tanto as variAveis de entrada. como as 

de contexto; e o reconhecimento dependerA da anAlise 

simultAnea de todas elas. 

Pelo ponto de vista da adaptabilidade ela continua 

necessAria no sistema para encontrar as invariAncias de cada 

fonema, extraindo as sobreposiOes. erros e tamanhos 

variAveis de seciii4ncias. 

E finalmente, pelo ponto de vista da tolerAncia a 

ruidos, ela sera necessAria pelas mesmas razes da 

adaptabilidade, uma vez que na rede neural essas duas 

propriedades estNo intimamente relacionadas. 

Por todas estas raz6es; 	de um lado a 

impossibilidade de implementar um sistema real de 

reconhecimento da fala em face as dimensoes do problema, e 

de outro a validade das propriedades de um sistema destinado 

ao tratamento de mais alto nivel. mesmo com relacgo As 

propriedades destacadas coma fundamentals no comportamento 

do sistema completo; optou-se pelo sistema de mais alto 

nivel tendo em vista a especificacAo a implementaclo 

exploratorias de uma rede neural. 
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4 - PROPOSTA DE UM SISTEMA DE CODIFICAcX0 

Neste capitulo sera apresentado o sistema de 

codificacao de informac8es a serem manipuladas pela rede 

neural. Dentro do desenvolvimento do modelo, a seqUencia 

seguida foi exatamente essa, pois a analise de mecanismos, 

func'es e topologies tem necessariamente de ser feita em 

vistas a propriedades Oteis dentro de uma aplicagao 

definida, uma vez que o tratamento de sequencias 6 um 

dominio excessivamente generico. 

Como já comentado no capitulo anterior, optou-se 

pelo reconhecimento da fala como centro de interesse do 

trabalho. Foram expostas tambem as raz6es para a utilizagao 

de informag6es ficticias e de nivel conceitual. 

4.1 - Hierarquias de informacAo na fala 

Esquematicamente podemos dividir as informac'es 

codificadas na fala da forma esquematizada na figura 4.1. 

Fisicamente a fala se constitui numa onda sonora em cuja 

forma estao codificadas todas as sues informag6es. 

Considerando entretanto o reconhecimento efetuado pelos 

seres humanos, podemos distinguir niveis hierarquicamente 

dependentes de abstracao das informagOes retiradas deste 

sinal. 

Assim, 	do 	sinal 	sonoro 	sao 	retiradas 
caracteristicas foneticas, com as quais sac) compostos os 

fonemas, que se organizam em silabas, que por sua vez formam 

palavras, que se juntam em sentences. 
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SENTENCAS 

PALAVRAS 

SILABAS 

FONEMAS 

CARACTERISTICAS 

FONETICAS 

ONDA 
SONORA 

figura 4.1 - Organizacao da fala 

Como JA comentado no capitulo anterior, a 

manipulacA'o do sinai son01- 0 e o reconhecimento de 

caracteristicas nele codificadas envolve uma area de 

conhecimento especifica que foge do escopo deste trabalho. 

Entretanto, se partirmos do nivel seguinte de abstracXo, 

constataremos que o volume de informac6es se reduz bastante, 

tornando sua manipulaco plausivel. 

4.2 - A divis5o em caracteristicas foneticas 

A nocg.o de caracteristicas foneticas, ou atributos 

classificatorios, jA foi discutida no item 3.3.3. A 

existencia de uma de tail caracteristicas na onda sonora nao 

necessariamente identifica o fonema codificado, pois em 

vArios casos existe uma composicg.o de caracteristicas 

ocorrendo simultaneamente. Temos nesse caso caracteristicas 

com diferentes origens, sendo que cada origem pode 

significar um meio independente de formaco no sistema 

vocal, e que podern portanto surgir simultaneamente. 

Na figura 4.2 est!.io divididas classes de 

caracteristicas foneticas de acordo com duas origens. 
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VOCAL 

N. VOCAL 

2 9 

4 5 

NASAL S 	 VOOAL FRICATI PLOSIV 

	 -CONSOANTEG 	  

VOGAL 

figura 4.2 - divislo geral da fala 

A primeira origem seria o uso das cordas vocals, 

definindo duas caracteristicas, que slo a vocalizaclo e a 

nAo-vocalizaclo do som. A segunda origem seria o uso de 

formas alternativas de producAo do som no sistema vocal alem 

das cordas vocals. Em funclo dessa origem surgem as 

caracteristicas de som /FLA 72/: 

- vogal e semi-vogal - ausencia de formas 

alternativas de producAo de som; 

- nasal - use da cavidade nasal; 

- fricative - fluxo de ar turbulento passando por 

um estreito afunilamento; 

- plosivo - aumento de presslo do ar atrAs de uma 

barreira seguida de liberacAo repentina. 

Apds definir estas origens de geracAo do som, 

restarAo ainda outros articuladores a serem posicionados, 

como a lingua e os lAbios, o que definirA novas 

caracteristicas, mas em funcgo das origens de geracAo. 

Assim podemos detalhar melhor as caixas numeradas 

da figura 4.2. As tabelas de detalhamento abaixo empregam 

letras do alfabeto e nAo simbolos de fonemas, que seriam a 

principo mais corretos, para facilitar a compreensgo. 
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CAIXA 1 

(IRAQ DE 

AFUNILAMENTO 

POSICAO DA ELFVACAO DA LINGUA 

FRONTAL CENTRAL TRASEIRA 

ALTO 1 - Pita a - 1060 U 

MEDIO e - lema 6 -6timo 

BAIXO é - etica a - casa 

tabela 4.1 - detalhamento das yoga's iFLA 72/ 

CAIXA 4 

LOCAL DA 

ARTICULACAO 
VOCAL NAO-VOCAL 

LADIO-DENTAL V - voto f - fato 

ALVEOLAR Z - zoologico s - salto 

PALATAL j - ajuda x Cch) 	- cha 

OLOTAL rr - carro, r - ato 

tabela 4.2 - detalhamento dos fricativos /FLA 72/ 

CAIXA 5 

LOCAL DA 

ARTICULACAO 
VOCAL NAO-VOCAL 

LABIAL b - bate p - pato 

ALVEOLAR d - dado t - talc 

PALATAL g - gato c Cqu) 	- conto 

tabela 4.3 - detalhamento dos plosivos /FLA 72/ 
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CAIXA 2 

LOCAL DA 
ARTICULACAO 

LABIAL m - mato 

ALVEOLAR n - nadar 

PALATAL n - canto 

tabela 4.4 - detalhamento dos nasals /FLA 72/ 

CAIXA 3 

LOCAL DA 

ARTICULACAO 

ALVEOLAR 1 - lata 

PALATAL r - carta 

tabela 4.5 - detalhamento das semi-vogais /FLA 72/ 

Consideraremos 	para 	nossa 	codificacao 	de 

informacities que os fonemas sao periodos nos quais os mesmos 

atributos classificatorios se repetem. Na realidade existem 

fonemas, coma par exempla os plosives, que se caracterizam 

par uma transicao de estadas. No case do plosivo ocorre um 

period° de silencio seguido de urn period° de alta energia 

nas freqUencias tipicas de seus "formants" /HIL 80/. Mas 

considerando que as duas fases compoern urn atributo plosivo, 

podemos simplificar e considerar o periodo come sendo Unica. 

em termos de silabas e inevitavel levar em 

consideracao as sobreposic6es entre fonemas. Na maioria dos 

casos a prontincia de uma consoante mant6m ainda livres 

alguns articuladores que se posicionam para a pronuncia da 

yoga'. Na fala continua essa sobreposicao pode ocupar grande 

parte da silaba, restando curtos periodos de pronuncia de 

fonemas isolados./WOL 80/ 



4.3 - 0 sistema de codificacSo 

0 sistema de codificacgo sera composto respeitando 

as caracteristicas da codificasgo fonetica, tendo como 

unidade instantanea de informaclo o estado de um conjunto de 

19 variaveis binarias, aonde cada uma indica a presenca de 

um atributo fonetico. 

4.3.1 - Detalhamento das varisiveis do sistema 

Um conjunto de 19 variAveis definirA cada entrada 

da rede neural. Essas entradas a rede passargo informacoes 

que possuem uma ordem pertencente aos niveis superiores da 

hierarquia da fala. codificadas em seqU6ncias. 

Detalhando esse conjunto de variAveis temos 

- 1 - presenca de som vocal; 

- 2 a 6 - posicgo tipica de formacgo das vogais a, 

e, f, o e u respectivamente; neste caso foi feita uma 

simplificacgo, e ao inves de utilizarmos duas vAriaveis para 

caracterizar a posicgo de formacgo de uma vocal, como 

descrito na tabela 4.1, utilizamos somente uma; isso foi 

necessArio para estabelecer uma padronizacgo, uma vez que os 

outros atributos podem ser codificados com uma dnica 

variAvel; a ocorr6ncia de uma dessas 5 variAveis 6 sempre 

acompanhada da ocorrencia da variAvel 1, pois as vogais sgo 

sempre vocais; 

- 7 a 10 - presenca de afunilamento tipico a 

geracgo de sons fricativos, que pode vir ou ngo acompanhada 

da variAvel 1, uma vez que existem fricativos vocals e 

ngo-vocais; detalhando melhor : 

7 - presenca de afunilamento na regigo glotal; 

8 - presenca de afunilamento na regigo palatal; 
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9 - presenca de afunilamento na regiao alveolar; 

10 

- 	

presenca de afunilamento na regiao 

labia-dental; 

- 11 a 13 - identificacao de som plosivo, 

caracterizada por um fechamento total em algum panto do 

trato vocal, com formaco de alta pressa'o de ar, seguida de 

uma repentina liberac'So; a regio do fechamento cria 

distinOes entre as plosivos; detalhando melhor : 

11 - fechamento na regiao palatal; 

12 - fechamento na regiao alveolar; 

13 - fechamento na regiao labial; 

- 14 a 16 - identificacao de som nasal, 

caracterizado par um fechamento total em algum ponto do 

trato vocal e a abertura do velum, que permite a passagem do 

ar para a trato nasal; o som nasal e excitado pelas cordas 

vocals, e portanto 6 vocal; a regiao do fechamento no trato 

vocal cria distinOes entre as nasals; detalhando melhor 

14 - fechamento na regiao palatal; 

15 - fechamento na regiao alveolar; 

16 - fechamento na recriao labial; 

- 17 e 18 - identificacao de semi-voqal, 

caracterizada par um som praticamente continuo, vocal, mas 

nos quais o trato vocal 6 mais afunilado que nas vogais, e a 

lingua permanece mais alta; a regiao de afunilamento 

distingue as semi-vogais; detalhando melhor 

17 - afunilamento na regiao palatal; 

18 - afunilamento na regiao alveolar; 

-19 - identificacao de sil6ncio; a aus6ncia de 

atributos foneticos nao implica em que nao haja som, pais 

podem haver ruidos dentra dos quais nao ester codificada 

nenhuma caracteristica fonetica. 
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4.3.2 - Introducgo de erros e ruidos 

Mais duas variaveis (20 e 21) compoem o estado da 

entrada a rede num instante de tempo. Essas variaveis n10 

codificam informacgo e ocorrem esporadicamente l  seguindo uma 

probabilidade de ocorrencia definida como parAmetro do 

sistema dg dodifinad. 

A ocorr6ncia destas variaveis, por ngo ter uma 

continuidade, nAo participara de nenhum esquema de 

aprendizagem particular, mas poderA afetar a todos, e agirA 

como ruido nas entradas, interferindo na aprendizagem das 

reais informagoes codificadas. 

Um outro tipo de interferencia nas informac.es 6 

introduzido propositadamente pelo sistema de codificagAo. 

Esta interferencia 6 realizada atraves do fornecimento de 

entradas com valores de variaveis incorretos, de acordo com 

uma probabilidade tambem passada ao sistema de codificagAo 

como um parAmetro para seu funcionamento. A utilidade deste 

mecanismo é a simulagAo de situacbes com erro de 

identificagAo em niveis inferiores da manipulagAo 	das 

informagbes, para avaliagAo da tolerAncia do sistema a 

informag6es incorretas, e a aprendizagem sob tais situag6es. 

Esses dais mecanismos 	de 	interferencia 	nas 

entradas procuram aproximar a natureza dos dados que o 

sistema manipularA da natureza dos dados que efetivamente 

existem em sistemas de codificagAo fisicos, como a fala, 

cujos dados se caracterizam pela proximidade a situag6es 

conhecidas mas nAo pela sua precisAo. 

4.3.3 - 0 problems da contigiiidade 

Outra caracteristica a ser destacada com respeito 

As informag6es geradas pelo sistema de codificagAo 6 que 
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existe um alto grau de contigUidade entre diversas entradas 

tipicas a diferentes fonemas. 

Essa contigUidade pode ser vista por exemplo entre 

duas vogais, aonde uma em particular sera codificada pela 

presenca de uma variAvel exclusiva relativa a sua posiclo 

tipica no trato vocal, e pela presenca da variavel de 

indicacSo de som vocal. Assim, duas vogais diferentes terAo 

em comum a presenca da variavel 1 e coma diferenca a 

variAvel relativa A sua posiclo tipica. Existe neste caso 

SO% de similaridade entre duas informacESes distintas. 

Esta contigUidade retrata a mesma situaclo da 

codificacXo real da fala, aonde as diferencas entre fonemas 

distintos nem sempre sIo maiores que suss semelhancas. 

0 problems da contigUidade JA foi citado na 

anAlise do modelo de Hopfield. Como a representaclo interna 

de uma entrada em uma rede com conex6es laterals 6 funcAo 

direta desta entrada, entradas semelhantes formarXo 

representacbes semelhantes, e quando estas representa0es se 

tornarem pontos de atraco no espaco de fases devido A 

aprendizagem, fatalmente estes pontos estarIo prOximos o que 

cria o risco de interferencia meitua. 

Em geral, nas aplicaOes da rede de Hopfield, as 

entradas tipicas a cada informacXo slo pre-ortogonalizadas 

com relacIo As outras. Isso 6 feito atraves de um 

re-mapeamento das entradas tipicas buscando uma situaclo 

6tima aonde el as estejam o mais distante possivel camas das 

outras no espaco euclidiano de n dimensoes, aonde n 6 o 

ntimero de variAveis que codifica cada entrada. 

Entretanto um re-mapeamento pode retirar certas 

similaridades entre as entradas que podem ser muito Oteis na 

avaliaclo de um conjunto de dados aonde um deste dados ester 

incorreto. Uma entrada com ruido ou com erro, por exemplo, 
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poderia ser re-mapeada Para uma posiclo do espaco euclidiano 

bem mail distante de sua posiclo sem erro, o que 

impossibilitaria seu reconhecimento, mesmo com Coda a 

tolerAncia a ruidos possivel. Por isso, esse pre-tratamento 

dove ser feito de forma a preservar as caracteristicas das 

entradas, pots mesmo na contigUidade existem informa0es 

codificadas, e que podem auxiliar no reconhecimento do todo. 

4.4 - Tipos de seqiiencia gerados pelo sistema 

A partir das entradas descritas no item anterior. 

a sistema codificarA informa0es associadas a fala e seus 

diversos niveis de hierarquia. Atraves do seqUenciamento de 

estados das variAveis sergo codificados fonemas, silabas e 

palavras. CO nivel das sentencas ngo sera abordado por 

exigir a manipulacgo de uma quantidade muito grande de 

informa0es. o que escapa dos limites do model° simulado). 

Cada um desses niveis de codificacgo sera 

caracterizado por um tipo de seqUencia. definido pela 

propria natureza das informacoes que compoem o dado nivel. 

Assim teremos tres tipos de seqU4ncias : 

- SeqUencias redundantes; 

- SeqUencias com sobreposicgo e 

- SeqU6ncias Justapostas. 

4.4.1 - Seqii&ncias redundantes 

As seqU6ncias redundantes codificam os fonemas. 

Elas sgo compostas por entradas semelhantes. de acordo com a 

abordagem jA Justificada de que os fonemas sgo periodos nos 

quaffs estgo presentes as mesmas caracteristicas foneticas. 

Justificado pelo principio do "curio-prazo". 

apresentado no item 3.3.2, cada entrada representa um 
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periodo de anali se da onda sonora aonde as caracteristicas 

fcneticas nAo se alteraram. Assim, uma seqUencia redundante 

seria uma serie dessas anLises ePetuadas sobre o mesmo 

fonema, produzindo a mesma informacAo. 

A Justificativa para este tipo de seqUencia 6 que 

qualquer sistema real de extracAo de caracteristicas 

fOrltiCd5) cam a qual se queira interagir para obter 

informac6es, 	trabalhara 	com 	periodos 	de 	analise 

significativamente menores que a duracAo minima de um 

fonema, para nAo incarrer no risco de perder uma transicAo 

entre fonemas, ou mesmo um fonema inteiro. Alem do mais, 

extrair caracteristicas foneticas nAo tem ligacAo com 

seccionar o sinal sonoro em fonemas, o que. alias 6 uma 

tarefa muito complexes. 

A seq66ncia redundante pode vir acompanhada de 

ruidos e erros, o que a torna mais semelhante ao que seria 

uma seqiiencia de amostras do sinal sonoro de um mesmo 

fonema, aonde existe muita variacAo mesmo em se tratando de 

periodos considerados constantes para os ouvidos humanos. 

4.4.2 - SeqUencias com sobreposicAo 

As seqUencias com sobreposicAo sAo seqUencias de 

seqUencias redundantes. Elas codificam as silabas, e sAo 

compostas de dois ou tr6s fonemas. 

0 que as caracteriza 6 que a transicAo entre dois 

elementos da seciliencia Ctipicamente consoante->vogal) contem 

um periodo no qual os dois elementos estAo presentes, ou 

partes deles. 

0 que justifica este tipo de seqUencia 6 que os 

atributos classificat6rios sAo retirados do sinal sonoro de 

forma independente, e eles efetivamente ocorrerAo 
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sobrepostos nas passagens entre fonemas. principalmnte 

entre consoante e vogal, e tal caracteristica da fala ngo 

pode ser desprezada. 

4.4.3 - SeqUencias justapostas 

As seqU6ncias justapostas sgo seqUencias de 

sequBncias com sobreposicao. Elas codificam as palavras. 

Nessas seqUencias os elementos sgo apresentados da forma 

mais natural, ou seja, um apes o outro sem sobreposiclo e 

sem redundAncia. So seqUencias de comprimento 

indeterminado. 

Assim, hierarquicamente temos seqUencias embutidas 

em seqUencias. Por exemplo, a palavra soLa seria codificada 

da seguinte forma : 

Seq. Justaposta : SOLA 

Seq. Sobreposta : SO e LA 

Seq. Redundante : SSSSSSS, 0000000, LLLLLLL, AAAAAAA 

Entrada : S:S:S:S:S:S:S: 	 L:L:L:L:L:LIL: 

:0:0:0:0:0:0:0: 	:AIA:A:A:A:A:A: 

Var1AveisQ9QQ999 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ativadas: 	 1 1 1 1 1 1 1 18181818181818 

6 5 5 5 5 5 5 	 2 2 2 2 2 2 2 

numero : 1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10111213141516171819202122 

Neste exemplo a palavra soLa foi codificada em 22 

entradas. Cada seqUencia redundante possui 7 entradas, a 

sobreposicgo ocupou 3 entradas entre seqU6ncias redundantes 

dentro de silabas. Em cada entrada apareceram de uma a tres 

variave1s. 

4.5 - AnAlise do sistema de codificacIo proposto 

Analisando o sistema de codificacgo proposto, 
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veremos que a natureza das informa0es geradas, e que 

deverlo ser reconhecidas pela rede neural. atende os 

propositos estabelecidos. As informa0es sAo codificadas a 

partir de seqUencias, que sAo o assunto de interesse do 

trabalho. 

A existencia de tr6s tipos de seqUencia exigira 

uma solucAo mais elaborada, e uma validacAo sob o ponto de 

vista de cada uma. 

Do ponto de vista da aplicaclo, 	embora 

trabalhando no nivel conceitual e com dados ficticios, o 

sistema de codificac.go proposto possui caracteristicas 

presentes tambem na fala real, e a manipulaclo de seus dados 

exigirA propriedades que tambem seriam Uteis num sistema 

aplicado a el a. 0 volume de dados gerado pode ser mantido 

dentro de quantidades aceitAveis desde que manipule um 

conjunto limitado de informacoes. 

No proximo capitulo sera apresentado o modelo 

proposto para manipular as informa0es geradas pelo presente 

sistema de codificaclo. 
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figura 5.1 - Neur6nio Formal proposto 
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5 - PROPOSTA DE UMA REDE NEURAL PARA 0 

RECONHECIMENTO DE SEQUENCIAS 

Neste capitulo serA feita a apresentac.go de um 

modelo e de uma topologia de rede neural, utilizando 

conceitos e mecanismos jA descritos neste trabaiho. 

0 objetivo central do presente modelo 6 o de 

realizar o reconhecimento de padr6es codificados em 

seqUencias, mais especificamente de padr6es possuindo uma 

ordern baseada no sistema de codificacgo proposto no capitulo 

4. 

As caracteristicas do sistema de codificacgo de 

padr6es definiram aspectos do modelo, principalmente de sua 

organizac.go topolagica. Entretanto, os mecanismos e 

conceitos utilizados, e os resultados a que levaram, s5o 

facilmente generalizAveis para o reconhecimento de 

seqUencias. 

5.1 - Proposta de um Neuronio Formal 

A celula t1pica da rede neural Cneur6nio formal) 

tern a forma apresentada na figura 5.1. 
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0 NeurOnio Formal serA composto de tr@s operacOes 

bAsicas : 

-(E) o calculo da entrada do neuronio num dado 

instante de tempo, descrito formalmente em (1); 

- (F1) o calculo do estado de ativacgo do neuranio, 

descrito formalmente em (2); 

- e (F2) o calculo da resposta do neuranio, 

descrito em (3). 

0 calculo da entrada do neuronio sera. a somatoria 

de suas entradas ponderadas num dado instante de tempo. A 

funcgo toma entgo a forma : 

n 

Ei( t+1) = E Vij( t) Rj(t) 
	

( 1 ) 
j =1 

onde : 

Vij(t) 6 o peso associado a conexgo ligando 

neuranio j ao neuronio i; 

Rj(t) e a resposta do neuresnio 1  no instante de 

tempo t. descrita por (3). 

Para o calculo da ativacgo do neuranio o modelo 

proposto utiliza a ideia central do modelo de ativacgo 

continua (apresentado no item 2.3.5), com a funcgo de 

calculo do estado de ativacgo do neuronio descrita em (2). 

Essa funcgo tem o papel de mecanismo temporal no modelo, 

para obtencgo de uma memorizacgo do estado de ativaggo 

individual recente, o que se constitui numa memoria 

contextual. 
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Essa funclo de cAlculo pode ser descrita como : 

Fl => Ai ( t+1) = Aim a-1/Tp  + Ei (t+i) 	- e -1/Tp) (2) 

sonde : 

AiCt) 6 o estado de ativaclo do neuronic, i no 

instante de tempo t; 

Tp 6 o tempo caracteristico da atuaclo de uma 

entrada no estado de ativaclo de um neuronio; 

E finalmente a resposta do neuronio sera dada por: 

C3) 

CfuncAo sigmoidal, 

De forma descritiva, a funco (2) faz com que a 

ativacgo de um neurOnio qualquer num dado instante de tempo 

seja o resultado de um movimento partindo do estado de 

ativaclo do neuronio no instante de tempo anterior, em 

direcAo a somat6ria das entradas do neuronio no instante de 

tempo atual. Esse movimento 6 definido por uma "velocidade" 

de passagem, que 6 uma funclo de Tp, ou seja, o movimento 

efetuado durante uma unidade de tempo 6 inversamente 

proporcional ao tempo de potenciacgo Tp. 

Atraves dessa funco de calculo de ativacgo, 

neuranio tern um comportamento continuo. Seu estado 
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instantAneo sera uma funggo de sua entrada instantAnea e de 

todas as entradas anteriores recentes contidas no tempo Tp. 

A atuaggo de uma entrada na determinacao do estado 

de ativaggo de um neurOnio cai exponencialmente com o passar 

do tempo. 0 valor de Tp definira ao mesmo tempo o tamanho 

maxim° de seqUencia a ser considerado e a velocidade de 

mudanga de estado dos neural-lips. 

5.2 - Regra de aprendizagem 

Como paradigma bAsico de adaptacgo o 	modelo 

utiliza a aprendizagem associativa, mais especificamente a 

regra de Hebb /HEB 49/, descrita no item 2.2.3.1. 

Entretanto, para um caso particular de conexao, as que 

chegam A camada de resposta, foi aplicado um mecanismo de 

aprendizagem inspirado no paradigma de correcao de erros, 

mais especificamente o procedimento de treinamento da 

maquina de Boltzmann /HIN 85/. 

A razao para essa duplicidade de paradigmas de 

aprendizagem estA ligada A duplicidade de paradigmas 

topologicos tambem existente, e que foi introduzida devido 

As caracteristicas do problema, uma vez que a manipulaggo de 

seqUencias se faz em duas fases, a primeira com a criagao de 

uma representaggo interna das entradas, e a segunda com a 

identificaggo da informagao codificada na seqUencia. Atraves 

de redes com conex6es laterais utilizando a aprendizagem 

associativa a possivel memorizar representagoes, e atraves 

de redes multi-camadas dotadas de aprendizagem por correglo 

de erros a possivel identificar representag6es, ou seja, 

mapear informag6es de um dominio para outro. 

Embora os dois paradigmas de aprendizagem, a 
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correcao de erros e a associative, sejam comprovadamente 

eficientes no que se propoem, a aprendizagem que existe em 

cada um dos casos tem filosoficamente caracteristicas bem 

distintas. 

A aprendizagem por correcao de erros 

proceduralmente bem mais deterministica e previsivel, o que 

é seu grande atrativo junto aos grupos de pesquisa. 

possivel mesmo caracterizar esta aprendizagem como um 

rearranjo dos pesos das conexeses buscando uma configuracao 

totalmente esperada, e que os sistemas implementados de 

acordo com este paradigma executam um mapeamento, pois 6 

necessario que para cada entrada a rede seja dado um retorno 

a respeito do comportamento assumido, ou seja, a preciso que 

exista uma resposta para cada possivel entrada, para que em 

funclo dessa resposta os pesos sejam alterados. 

No caso dos sistemas de codificacao que lidam com 

seclidencias, uma informacao passada como entrada, pertencente 

a um nivel de abstracao inferior, nao possui em si um 

significado dentro do nivel de abstracao seguinte, mas 

somente uma seqUencia destas o tern. Assim, utilizando um 

sistema de correcao de erros, seria preciso "inventar -

respostas intermediaries para os diversos momentos da 

entrada da sequencia, sem que essas respostas existam de 

fato dentro do dominio codificado nesse nivel de abstracao. 

A correcao de erros s6 sera Vtil para a associacao entre a 

representacao da sequencia complete e sua identificacao, e 

nao pare a montagem dessa representacao. 

5.2.1 - Aprendizagem Associativa 

Como já dito, a aprendizagem associative no modelo 

e baseada na regra de Hebb. Pequenas adapta0es foram 
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incluidas posteriormente na regra utilizada, em tempo de 

testes do simulador, para solucionar problemas de 

convergencia e estabilidade. Assim, a forma final da regra 

de alteragAo dos pesos para aprendizagem e a seguinte 

Vij(t+1) = 

Vij(t) + AVp 

Vij(t) - AVn 

Vij(t) Ie 

se Rj(t) > 0, 
Ri(t+1) > 0 

e Vij(t) 	0. 

se Rj(t) < 0, 
Ri(t+1) > 0 

e Vij(t) < 0. 

caso contrArio 

onde : 

AVp = reforgo positivo 
	

( >0 ) 

AVn = reforgo negativo 
	

( <0 ) 

Ie = taxa de esquecimento 
	

( 0 < Ie < 1 ) 

Com o use dessa regra de aprendizagem, uma conexIo 

receberA um reforgo positivo caso o neur8l -1i° de origem desta 

conexAo tenha respondido positivamente (disparado) no 

instante de tempo t e o neuronio de destino tenha disparado 

no instante de tempo seguinte (t+1). Houve neste caso uma 

relagAo de consequencia  entre o disparo do neur6nio destino 

e o disparo do neuronio de origem, e portanto essa conexAo 

se confirmou localmente atuante na determinagAo da ativagAo 

de seu destino. 

Par outro lado, uma conexAo receberA um reforgo 

  

negativo caso o neuronio de destino tenha disparado no 

instante de tempo t+1 apesar  de o neuronio de origem nAo ter 

disparado no instante de tempo anterior t. Neste caso 

considera-se que o neuronio de origem nAo faz parte do grupo 

de neur6nios atuantes na determinacAo da ativacAo do 

neuranio destino, e portanto a conexAo farA o papel de 

inibidor local. 
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Essas condic6es estabelecidas para reforco 

positivo e negativo set largamente utilizadas quando se 

trata de aprendizagem associativa. Entretanto, como se pode 

ver na apresentacAo da regra, foram incluidas mais duas 

condicoes, uma para cada caso. A aplicacIo do reforco 

positivo s6 6 feita quando a conexSo JA 6 previamente 

positiva, e da mesma forma, a aplicacXo do reforco negativo 

s6 6 feita se a conexSo ja. 6 previamente negativa. 

Uma das razeSes para a introduclo dessas condiOes 

6 que, devido as caracteristicas temporais do presente 

modelo, o estado de ativacIo de um neuranio num dada 

instante de tempo rio 6 s6 conseqUencia da ativacSo no 

instante de tempo imediatamente anterior dos neuronios a ele 

ligados, mas 6 tambem conseqii6ncia de seu passado, e do 

passado dos neuronios a ele conectados. Com  isso, a situacSo 

tipica na qual um neuronio dispara por conseqUencia dos 

disparos de seu grupo atuante concorre cam as situac6es na 

qual o mesmo neuronio dispara por conseqU6ncia de sua 

ativacIo nos instantes de tempo anterior, apesar do seu 

grupo atuante JA estar desativado, o que deveria causar o 

reforco inverso nas mesmas conexeSes JA reforcadas quando da 

situacSo tipica. Essa contradiclo de reforcos interferiria 

na aprendizagem. 

Com o estabelecimento de condiOes que respeitem o 

sinal das conexoes, os reforcos dados durante a situacSo 

tipica sdo preservados, uma que vez uma conexSo sera 

passivel de reforco somente em uma das situaceies do 

relacionamento entre um neur6nio e seu grupo atuante. 



introducgo 

resposta 6 

um nivel 

forma de 

de decisgo 

realcar as 

com a camada de 

diferencas entre 

de mai s 

uma boa 

93 

5.2.2 - Aprendizagem corretiva 

Como sera mostrado no item seguinte. a rede possui 

uma camada de entrada de estimulos. duas camadas 

intermediArias e uma camada de resposta. 0 grupo de conex6es 

referido, ao qual sera aplicado a aprendizagem corretiva 

liga (DE neurtglios da s4gunda camada intermediiria com a 

camada de resposta. 

A existencia de uma camada de resposta 6 tipica a 

modelos aonde se realiza neste extremo da rede uma 

identificaclo de informa0es de um domlnio a partir de 

informacoes de um outro dominio que entraram pelo outro 

extremo da rede. Existe neste caso uma preocupaclo corn a 

forma da resposta da rede. Em modelos como 0 de Hopfield. 

apresentado no item 2.3.2, a rede somente se auto-organiza, 

e seu prOprio estado interno 6 sua resposta ao estimulo de 

entrada. Neste caso s6 a aprendizagem associativa 6 Util. 

pais ngo existe o conceito de resposta certa ou errada, uma 

vez que a forma de representacgo de uma informaclo 6 ela 

prapria caso seja uma memoria. ou outra informacgo prOxima a 

ela caso ngo seja, e tudo o que se pode fazer 6 comparar a 

representacgo gerada com a de informa0es conhecidas. 

No caso do sistema de codificacgo proposto,o 

centro do trabalho que a rede efetuarA sera a formacgo de 

Urna representacgo interna para a seqUencia. Entretanto, 

essas representa0es internas tergo como caracteristica 

principal a aglutinacgo de representaceSes dos componentes 

das seqUerrcias, o que acarretarA uma certa contigilidade 

entre representa0es de seqUencias com componentes comuns. A 

contigUidade pode ser muito danosa para a identificacgo, e a 

representa0es, e tambem uma maneira simples de saber se a 
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identificaco e possivel apesar da contigiiidade, sem nenhuma 
analise estatistica mais elaborada. 

0 mecanismo de aprendizagem corretiva aplicado ao 

modelo fol inspirado no esquema de aprendizagem proposto por 

Hinton /HIN 85/ para a Maquina de BdItzmann e apresentado no 
item 2.3.3. Como visto. no esquema de Hinton a aprendizagem 

feita alternando duas fases. Na primeira, a rede 6 

colocada em funcionamento sob controle de um sistema de 

codificacAo que apresenta a entrada e a saida respectiva, e 

um reforco positivo 6 dada As conex6es que liguem elementos 

ativos Ccomo na aprendizagem associativa). Na segunda fase a 

rede 6 colocada em funcionamento sem controle de resposta, e 

o mesmo valor dada coma reforco e subtraido das conex6es 

entre elementos ativos. 

0 que ocorre neste mecanismo deve ser vista sob 

dais Angulos. Para as associacoes entre os elementos ativos 

da rede e as respostas corretas vai haver cam certeza um 

reforco positivo na primeira fase, e na hipatese da rede 

fornecer a resposta correta na segunda fase, vai ocorrer a 

anulacAo do reforco. Para as conex6es entre os elementos 

ativos da rede e uma provAvel resposta incorreta nAo haverA 

reforco positivo na primeira fase, e na hipatese da rede 

ativar esta resposta na segunda fase, vai haver uma perda 

atraves do reforco negativo, o que farA cam que esta 

resposta nAo seja mais ativada por estes elementos apas 

algumas aplicaOes do mecanismo. 

Na versAo desse esquema de aprendizagem para o 

presente modelo No 6 necessArlo que existam as duas fases. 

C possivel ter simultaneamente as respostas que a rede esta 

dando para um estimulo e qual a resposta desejada para ele, 

assim basta analisar as condicoes descritas abaixo e aplicar 

o reforco. 



95 

8 

 

Vij(t) + iVp se Rj(t) > 0, 
RSi(t+1) > 0, 

e Ri(t+1) = 0 
Vij(ttl) = 

p/ i E RESPOSTA 
Vij(t) - AVn se Rj(t)>O, 

Ri(t+1)>0, 
e RSi(t+1) = 0 

 

   

onde : RESPOSTA = camada de resposta; 

RS = Resposta desejada, gerada pelo sistema de 

codificaglo; 

R = Resposta do neurOnio. 

A aplicagao do reforgo corretivo, como jA dito, se 

presta A associacgo entre a representaggo da seqUencia jA 

formada, e sua identificacao na camada de resposta. Assim, 

esta aplicaggo ngo deve ser feita indiscriminadamente em 

qualquer momento da apresentagao da seqUencia, e sim quando 

toda a seqU6ncia jA tiver sido passada A rede, e a sua 

representaggo interna jA estiver formada. 

5.3 Proposta de uma topologia 

A proposiggo da presente topologia foi feita em 

funggo de dois objetivos dentro deste trabalho. 0 primeiro, 

e principal, destes objetivos 6 a obtencao de propriedades 

temporais que possam atuar, junto com o mecanismo de 

ativaggo continua, no tratamento de segGencias a no 

reconhecimento de padrbes nelas codificadas. 

0 segundo objetivo 6 o de criar uma rede neural 

adequada ao tratamento das informag5es geradas por meio do 

sistema de codificaggo proposto no capitulo 4. claro que 

para que isso acontega 6 preciso antes de tudo atender ao 



primeiro objetivo. Entretanto certas particularidades das 

informacoes em questgo vgo alem das caracteristicas gerais 

das seqUencias, e o tratamento dessas particularidades 

tamb4m tiveram suas conseqU4ncias na definicgo da topologia 

da rede. 

Como 	 citado no item anterior, pode-se 

considerar as topologias utilizadas em redes neurais coma 

divididas em dais paradigmas principals, que sXo as redes 

com camadas e as redes com conexoes laterals. 

As redes com camadas tem origem no Perceptron /ROS 

62/, utilizam normalmente uma regra de aprendizagem do tipo 

correcXo de error, e atualmente tem sido bastante empregadas 

em consequencia do algoritmo de retro-propagaco do 

gradiente (Back-propagation /RUM 86b/). As redes com 

conex6es laterals tem coma melhores exemplos a rede de 

Hopfield /HOP 82/ e a de Kohonen /KOH 84/, e normalmente 

utilizam a aprendizagem associativa. 

Para resolver o problema central do tratamento de 

sequencias, que 6 a integracAo de informace5es no tempo, a 

opco topologica feita neste trabalho foi a de utilizar uma 

rede com conexoes laterais. As conexoes  laterals podem ser 

vistas coma uma recorrencia do grupo conectado sabre si 

mesmo, a que Integra novas entradas com o estado anterior do 

grupo. Este tipo de integracAo 6 bastante parecido com o 

realizado quando da utilizacAo de neuronios com ativaco 

continua, e o use dos dais mecanismos simultaneamente 6 uma 

idela exploratoria a principio bastante promissora. 

Entretanto, nas informacoes geradas pelo sistema 

de codificacgo existe um alto grau de contigUidade, e a 

simples utilizaclo da rede com conexoes laterais exigiria um 

metodo estatistico para a identificacXo das informacbes. 
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Assim, achou-se conveniente a opcgo por uma solucao hibrida, 

utilizando os dais paradigmas topologicos simultaneamente. A 

rede com conexoes laterais passou a ser uma camada e foram 

incluidas mais duas camadas, uma de pre-tratamento e outra 

de resposta, para tratar a contidtlidade atraves de decis8es 

ponderadas. 

Assim, a rede e composta de quatro camadas Cfigura 

S. 2) : 
- camada de entrada, 

- camada de memdria 1, 

- camada de memoria 2 e 

- camada de resposta. 

fluxo 

TIT 
T t 

ITT 
0 camada de resposta 

1' 	1' 

de saida 

camada 

	

de 	00606000000 
memoriaTTTtTTTTTTT 

	

2 	 t 
... 	.. ... 	.. 

. 

o o o o o 0 0 o o o 6 camada de memoria 1 
TTTTTTTTI—rT 

0 0 0 0 0 0 camada de entrada 

fluxo de entrada 

figura 5.2 - Topologia da rede 
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A camada  de entrada,  coma seu name mesmo diz, e a 

de entrada dos estimulos (ou amostras) A rede, que slo 

gerados pelo sistema de codifi cacao, e em funcko dos quais a 
rede se organizarA. Cada elemento dessa primeira camada 

conectado a todos elementos da segunda camada (memoria 1). 

0 valor inicial e o sinal dos pesos dessas 

conex6es sAo gerados randomicamente em tempo de 

inicializagAo da rede, guardando entretanto uma proporcAo 

entre quantidade de conexoes positivas e negativas. 0 valor 

dessa proporcAo, assim como das outras proporgbes de 

conexbes positivas e negativas entre e intra camadas, foi 

atribuido de acordo com uma politica de distribuicAo de 

conex6es. Esta politica foi definida com auxilio de 

simulag5es, e sera apresentada em detalhe no capitulo de 

validagAo do modelo. 

As duas camadas seguintes slo designadas como 

sendo de "memoria". Elas slo assim chamadas no nosso modelo 

por efetuarem a memorizagAo contextual, embora efetivamente 

a memoria do sistema esteja contida nas conexoes entre 

neur6nios, mais precisamente nos seus pesos. 

A camada  de mem6ria  1 tem 	como 	finalidade 

principal formar pre-representag6es internas das diferentes 

celulas de informagAo geradas pelo sistema de codificaggo, 

impondo a estas representageSes um grau de contigiiidade menor 

que o das entradas. As celulas de informacAo sgo entradas 

que, entre as possiveis, ocorrem naturalmente com maior 

freqUencia, por fazerem parte do dominio limitado 	de 

informag6es codificadas e passadas A rede. As 	demais 

entradas possiveis podem ocorrer esporadicamente e sAo 

consideradas pela rede como ruidos. 
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Uma segunda utilidade para a camada de memoria 1 é 

realiZar uma "filtragem" inicial nos dados de entrada. Como 

conseqUencia da diferenca de freqUencias de ocorrencia de um 

mesmo ruido e de uma mesma informacgo, e da regra de 

aprendizagem utilizada, surgirao conjuntos de neur6nios (ou 

"clusters") nessa camada, cada um desses conjuntos associado 

a uma celula de informacgo codificada nas entradas. Os 

clusters sgo as representageSes internas das informa0es, e 

sAo facilmente ativaveis pelas suas respectivas entradas, 

uma vez que a regra de aprendizagem tornara as conex3es 

positivas entre as celulas ativadas na entrada e as 

pertencentes ao seu cluster na camada de memoria 1 bastante 

fortes no passar do tempo. Ao contrario, as entradas que nAo 

codificam celulas de informagAo, os ruidos, devido a sua 

baixa freqUencia de ocorrencia por entrada possivel (ruido 

nAo possui normalmente uma forma constante), terAo 

dificuldade de ativar qualquer conjunto de neuronios na 

camada de memoria 1, devido a suas fracas conexbes 

positivas, e fortes 	conexbes 	negativas 	(conseqUencia 

novamente da regra de aprendizagem). 

Com isso, os ruidos causarAo alguma perturbacAo 

inibit6ria no conjunto de neuronios ativos no momento de sua 

apresentacgo, mas No serAo capazes de alterar 

significativamente a representacAo interna corrente. Esse 

fenomeno pode ser considerado coma uma filtragem de ruidos, 

propriedade bastante importante no caso de manipulaggo de 

padres coma os reconhecidos pela percepcAo humana, ou 

codificados em sinais complexos. 

A diminuicAo da contigUidade entre representac6es 

se faz atraves de uma politica 	de 	distribuicAo 	de 

conexbes positivas e negativas entre camadas, e 	sera 

analisada em detalhe no capitulo 7. 
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Cada elemento dessa segunda camada esta conectado 

a todos elementos da terceira camada Cmemoria 2). 

A camada  de memoria  a tem como finalidade formar a 

representaclo interna das seqUencias de celulas de 

informulo Apretentadas. Cada elemento dessa camada e 

conectado a todos elementos da camada resposta assim coma a 

todos os elementos da sua prapria camada Cconexoes 

laterals). As conex6es laterals inicialmente fortalecem as 

representa0es internas emergentes na camada de memPria 2, 

associadas as celulas de informacIo, atraves do 

fortalecimento progressivo das conex6es positivas entre 

neurdnios pertencentes a um mesmo cluster Cativados pela 

representacao na camada de memoria 1 de uma mesma celula de 

informacao). 

Ao mesmo tempo, as conex6es laterals criam uma 

repulsao entre conjuntos diferentes, uma vez que seus 

neurdnios nao sera° ativados simultaneamente, e so as 

conex6es inibitorias sera° reforcadas. Essa repulsao ira 

formar, em tempo de identificacao, uma competicao entre 

representa0es de informacaes diferentes para obtencao de 

uma resposta Unica. 

A formacao de representa0es das seqUencias 

acontecera com o auxin.° da ativacgo continua dos neurdnios, 

como sera visto no item 5.4.3. 

Por fim, a camada  de resposta  possui um elemento 

para cads identificador de seqUencia possivel. Para formar a 

aprendizagem de respostas desejadas 6 utilizado a 

procedimento de aprendizagem controlada, descrito no item 

anterior. 

UFRGS 
INSTITUTO DF INFORMATICA 

BIBLIOTECA 
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5.4 - Justificativa da escolha dos mecanismos 

Como jA dito anteriormente, os mecanismos de 

recorrencia e de memorizaggo da ativaggo do neur6nio tem 

lido utilizados i501adamente em modelos de redes neurais que 

buscam tratar casos especificos de informagOes codificadas 

em mOltiplas entradas a rede. Entre tante ? 	6 preciso 

especificar melhor os casos nos quais ales sAo Oteis, 

analisar as propriedades temporais existentes, e a partir 

disco justificar o use desses mecanismos para tratar o caso 

proposto. 

5.4.1 - Propriedades da memorizagNo da ativag5o 

A memorizac10 da ativacAo, conseqtlencia da funcAo 

de cAlculo da ativacAo do neur6nio (2), confere ao neur6nio 

duas caracteristicas interessantes , a inercia a mudancas 

bruscas e a latencia de estados, que trazem consigo as suas  

propriedades. 

5.4.1.1 - Inercia a mudancas de ativaggo 

No neur6nio formal dos modelos convencionais, 

aonde ngo existe o mecanismo de ativagAo continua, a 

ativacAo do neur6nio sera funggo somente de suas entradas 

instantAneas, o que pode ser visto como um caso particular 

da funggo (2) com Tp valendo 0. Com  a ativacAo continua, uma 

entrada instantAnea age sobre o neur6nio, mas nAo determina 

seu estado de ativacAo . A ativacAo 86 esboca um movimento 

na direggo do novo valor caso ele discorde do valor atual. 

Este efeito pode ser caracterizado como uma "inercia" a 

mudancas. 
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Para analisar melhor a utilidade deste mecanismo 

consideremos casos de aplicaca'o aonde as entradas a rede 

mudern lentamente no decorrer do tempo, coma no case descrito 

dos sistemas de tratamento do sinai sonoro da fala, aonde a 

extracgo de uma caracteristica fonetica depende da anAlise 

de uma quantidade relativamente urande de amostras. 

A inercia de transicgo entre os valores dados 

pelas entradas instantAneas de um neuronio traz coma 

propriedade principal o fato de proporcionar uma certa 

tolerAncia a ruidos. Isso acontece porque uma entrada, ou 

uma pequena quantidade delas, ngo conseguirA alterar 

drasticamente a ativacgo do neuronio, que s6 esbocarA um 

movimento em direcgo a nova entrada, mas que dependerA da 

continuidade da altercgo para uma mudanca total. 

Como exemplo desse fen6meno considere um neuronio 

x dotado de ativacgo continua, pertencente a uma rede cujas 

entradas recentes provem de uma vogal. Digamos que este 

neuronio pertenca ao cluster da vogal na rede, e que par 

isso venha recebendo entradas positives. A certa altur-a da 

vogal ocorre um som fricative, proveniente de algum ruido 

ambiental por exempla. Como este neuronic, ngo pertence ao 

cluster do fricativo ele receberA uma entrada negativa, mas 

devido a ativacgo continua resistirA a esta mudanca 

Cinercia) e continuarA positive, por pelo menos algumas 

iterac6es da rede. 

Esta tolerAncia a ruidos se alia a tolerancia 

descrita no item 5.2, conseguida cam a aprendizagem das 

celulas de informacgo, resultando numa tolerAncia ainda 

melhor. Entretanto, essa nova tolerAncia, conseqUencia da 

inercia na mudanca de ativacgo, leva a um outro 

comportamento tambem muito interessante. Mesmo antes de se 

formarem as representac6es internas das celulas de 
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informacAo, a rede dotada deste mecanismo sera capaz de 

extrair invariAncias de longo prazo nas entradas. /BAU 88/ 

Esse comportamento 6 muito tatil em casos aonde se 

lids com celulas de informaclo cujas instAncias de suas 

entradas possuam constantes variacoes em torno de um 

protatipo de amostra. Isso acontece, por exemplo, na fala 

aonde mesmo as amostras de sinal de um fonema caracterizado 

por um som continua, come, uma vogal, variam entre si devido 

a efeitos complexes de ressonAncia e mistura com outras 

ondas senoras do mein externo. Entretanto estas amostras 

mantem entre si um grau de simdlaridade grande o suficiente 

para serem sentidas pelo ouvido humane come um periodo de 

som constante. 

Neste caso, s6 a tolerAncia devida a aprendizagem 

da celula nAo seria suficiente. simplesmente porque 

sistema nAo conseguiria chegar a esta aprendizagem. A 

constante variacao nas entradas da rede impedem a 

aprendizagem em um modelo tradicional, sendo que a retencAo 

da ativacAo mantem as invariAncias da seqUencia de entradas 

formando um prot6tipo interno, que sera a representaclo 

.interna de todo o conjunto de entradas semelhantes, e em 

funclo desse prot6tipo retido 6 que se fara a aprendizagem. 

5.4.1.2 - Lat6ncia de estados 

A inercia a mudancas bruscas de ativacAo, e a 

tolerAncia a ruidos que ela proporciona, embora bastante 

interessantes para a tratamento de seqUencias, estAo mais 

voitadas aos cases de seqUencias especificados acima. Mas 

uma segunda propriedade, ainda inexplorada nas aplicacoes 

deste mecanismo e que nAo se aplica s6 a esses casos de 

seqUencias com elementos semelhantes, pode ser derivada do 
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seu uso, como conseqUencia da latencia de um estado da rede, 

mesmo sob uma brusca e definitiva mudanca em suas entradas. 

Essa latencia sera tAo maior quanto for o tempo 	de 

potenciacao Tp. 

Essa propriedade 6 a composiggo de estados, ou 

seja, a coexistencia de estados da rede derivados de 

diferentes entradas. A composicao de estados ocorre quando 

um cluster, ativado por uma entrada (ou grupo delas) 

permanecer ativo algum tempo apesar de outra entrada jA 

estar sendo apresentada a rede e ativando seu prOprio 

cluster. Com  isso, o estado composto pelos dais clusters 

sera uma representagAo interna da seqU4ncia de entradas, 

aonde estar10 contidas as informagoes que permitem 

identificar ambas as entradas. 

Essa propriedade nAo tem 	utilidade 	sem 	um 

mecanismo de aprendizagem que leve em consideragAo essa 

composicAo, ou seja, que possa distingUir estados 

freqUentemente aliados em composicAo, e portanto seqUencias 

tipicas, e estados nunca aliados, ou aliados so em situac6es 

esporAdicas ou casuais. 

5.4.2 - Propriedades da recorrencia 

De forma geral, o que se busca ao utilizar 

qualquer tipo de recorrencia dentro de uma rede neural é que 

o seu estado no instante de tempo anterior influencie de 

alguma forma na determinacao de seu estado no instante de 

tempo seguinte./AND 88/ 

SO o uso da recorrencia jA pode entlo implicar que 

existe na rede uma relagAo temporal entre duas entradas 

apresentadas em seqUencia, desde que sews estados nestes 
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instantes de tempo tenham sido influenciados par estas 

entradas. Entretanto nem Codas as influ4ncias temporais sNo 

Oteis em termos de identificacgo da seqU6ncia, nem propiciam 

a aprendizagem daS relac6es temporais que possibilitam essa 

identificaclo. Por isso E necessario uma analise cuidadosa. 

5.4.2.1 - Analise dos tipos de recorrencia 

Sasicamente podemos dividir a recorr6ncia em dois 

tipos. 0 primeiro seria a recorrencia direta, ou seja, a 

acgo de um grupo sabre si mesmo em um Unica passo Co caminho 

minima partindo de um elemento do grupo rumo a outro 

elemento qualquer do grupo valendo 1). A recorrencia direta 

6 entlo caracterizada pelo use de conexaes laterals. 

0 segundo seria a recorr6ncia indireta, aonde 

caminho minima entre dois elementos de um mesmo grupo 6 

sempre maior que 1. mas existe. 

5.4.2.1.1 - Recorrencia direta 

Nos modelos mais difundidos a recorrencia direta 

mgo tem sido utilizada coma mecanismo temporal, e sim coma 

mecanismo de decisZio. Particularmente as redes de Hopfield 

/HOP 82//HOP 84/ e de Kohonen /KOH 88/ utilizam as conexoes 

laterals para criar uma competicao interna entre sub-grupos 

de uma camada de neuronios. Em ambos os casos a entrada da 

rede Cisolada) estabelece as condicoes iniciais de ativaclo 

do grupo e a partir dal seu estado avanca em direco a uma 

situacXo de equilibria de forcas, da qual riMa podera sair. 

Nestes casos, este estado final da rede 6 sua resposta ao 

estimulo que deu inicio ao processo. 

Da forma coma so apresentados, estes modelos No 
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, 
se prestam ao tratamento de sequ4nclas, pois LIMA entrada só 

afetarA de forma previsivel o estado da rede se a encontrar 

em inatividado total. A pa•ti• do p•imi•o estimulo a rede 
avancarA sozinha, e embora nas primeiras iteraOes uma nova 

entrada ainda possa interferir no seu estado de ativaclo, 

progressivamente sua aclo sera macs desprezivel, ate nlo 

interferir em nada. Essa caracteristica, que tem seus 

propositos dentro do contemto de aplicaco de cada modelo, 6 

conseguida pelo use de distribui0es particulares de valores 

e sinais das conex6es laterals. 

No caso do modelo de Hopfield, esse comportamento 

e conseguido por meio de conex6es simetricas, ou seja, duas 

conex6es que liguem os mesmos dais neuronios Cida e vol tai 

ter do seus valores e sinais iguais. No modelo de Kohonen e 

conseguido par meio de conexe5es positivas s6 entre vizinhos 

proximos Cos neuronios slo dispostos num "mapa" 

bidimensional), e negativas nos demais casos. 

Ambos os artificios levam a rede a uma situacao de 

alta ativacXo dentro de um sub-grupo associado a entrada, e 

alta inibiclo desse sub-grupo vencedor em relac.qo ao 

restante do grupo. 

Numa primeira anAlise, 	esses exemplos de 

utilizaco das conex6es laterais nao supoem que elan possam 

ser Oteis ao tratamento de seqUencias. principalmente devido 

a potencial existencia de "becos sem sal da" na ativaco da 

rede. Entretanto, a caracteristica desse tipo de reco•rencia 

de favorecer a emergencia de um grupo vencedor associado ao 

estimulo de entrada 6 extremamente interessante. Tipicamente 

o grupo vencedor sera bastante parecido com o grupo ativado 

pelo estimulo caso ele seja uma informaco e mgo um ruido. 

Isto significa que estA ocorrendo uma retencAo do estimulo, 

e que o contexto de apresentaco de um segundo estimulo 
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podera ser efetivamente o anterior. Se o mesmo estimulo for 

reapresentado ngo havera mudancas no estado da rede, ele 

sera tratado como uma redundAncia. 

Se tudo isso parece um pouco obvio, ao analisarmos 

o segundo tipo de recorrencia verificaremos que as 

caracteristicas de sua influencia temporal sgo bem 

diferentes. 

5.4.2.1.2 - Recorr&ncia indireta 

Normalmente a existencia de um caminho minimo 

major do que 1 na recorrencia implica que houve no minimo um 

reprocessamento da informacgo contida no estado do grupo. 

Par isso samente num caso extremamente particular o efeito 

isolado dessa recorr6ncia criara no grupo o mesmo efeito do 

estimulo original de entrada. Isso significa que o contexto 

de apresentacAo de um estimulo riMo sera o anterior, mas sim 

uma funcao dele. Logo, cs efeito de duas entradas iguais 

jamais sera o efeito de uma delas. 

Obviamente esses dois tipos de processamento so 

Uteis. A recorrencia indireta tem uma aplicacAo tipica, que 

deixa bem claro sua utilidade, que 6 um sistema de controle 

do movimento de um brag° articulado /JOR 88/. Neste sistema 

as entradas a rede &SAD restriOes externas aos movimentos do 

braco CobstAculos), e a saida 6 uma seqUencia de movimentos 

que respeita as restriOes e leva a braco a um objetivo 

pre-determinado Cestabelecido durante a aprendizagem). 

Neste caso, a recorrencia indireta alimenta a rede 

com a posiclo atual do brag° em funcAo de seu Ultimo 

movimento, e cruzando as duas informa0es, ou seja, a nova 

restriclo e a posiclo atual, a rede pode gerar o proximo 
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movimento do bravo. Neste exemplo a Obvio 	que 	duas 

restriOes iguais seguidas ngo devem aparecer sob o mesmo 

contexto pois entre uma restriggo e outra a brag° 

provavelmente ja mudou de posicgo, e a resposta da rede deve 

ser diferente em cada caso. 

No caso do sistema de codificaggo proposto, aonde 

se lida com informa0es do tipo fon6tico, a existAncia de 

duas entradas iguais consecutivas indica necessariamente 

redundancia de informacgo, pois 	uma 	nova 	informasgo 

necessariamente a diferente 	da 	anterior. 	Por 	essas 

caracteristicas foi utilizada a recorrencia direta 	na 

escolha da topologia da rede, atraves das conexbes laterais. 

5.4.2.2 - Viabilizac5o do uso da recorrencia 

Embora as raz6es expostas justifiquem o uso da 

recorrencia direta, ainda existe o problema dos "becos sem 

saida", citado no inicio desta analise, e que caracteriza as 

redes com conexoes laterais. 

No caso da aplicacgo com entradas consecutivas, 

idealmente deveriamos ter na rede a mesma formacgo de 

sub-grupos determinados pela entrada e vencedores de uma 

competicgo interna, mas estes sub-grupos de forma alguma 

poderiam ser auto-suficientes, ou seja, resistirem 

indefinidamente a entrada de uma nova informacgo. 

Para conseguir esse comportamento foi necessario 

utilizar tres mecanismos : 

- a anti-simetria; 

- uma politica de reforcos adequada e 

- a inibicgo por saturacgo. 
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Esses mecanismos resultaram de testes em 

simulaOes, e se mostraram eficientes para Codas as 

situac25es analisadas. 

A anti-simetria 6 uma restricgo topologica que 

proibe que existam duas conexoes que liguem os mesmos dais 

neural-11os e sejam ambas positivas. Formalmente : 

- sendo CCa,b) o valor da conexgo que liga o 

neuronic "a" ao neuranio "b", entgo : 

CCa,b) ? 0 => CCb,a) < 0 

A reciprocidade excitatoria 6 uma das estruturas 

mais fortes dentro de uma rede neural, pais ela 6 

praticamente auto-suficiente, e sua aclo progressivamente 

macs forte como conseqUencia da regra local de aprendizagem. 

A anti-simetria evita essa reciprocidade. 

A politica de reforcos a que se chegou atraves de 

observace5es em testes, e que sera descrita em detalhes no 

capitulo de validacgo do modelo, define que OS reforcos 

dados para as conexoes ligando neuronios pertencentes a 

diferentes camadas, particularmente quando a neuronio de 

destino pertence a uma camada com conex6es laterals, deve 

ser maior Cent valores absolutos) que os reforcos dados as 

conex6es laterals. A proporcgo entre esses valores, e o 

efeito causado por essa politica de reforcos sgo descritos 

no capitulo citado acima. 

0 ultimo mecanismo foi colocado mais coma um 

dispositivo de seguranca para casos em que o sistema escape 

ao controle apesar da acgo dos dois mecanismos anteriores. 

A inibicio por saturacgo age quando um neuronic 

permanece ativo alem de um limite de tempo pre-estabelecido. 
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Este limite de tempo 6 estabelecido em funclo do comprimento 

maxima das sequencia5 codificadas como entrada para o 

2istema. Quando 6 neUr6nio excede esse limdte ele tem sou 

estado de ativaclo reinicializado (cm valor 0) e sua 

resposta valendo 0 por !Delo monos uma itoraclo da rode. 

Este ultimo mecanismo s6 entra em acAo em casos 

extremos de ativaclo excessivamente prolongada. Ap6s o 

ajustamento dos dois primeiros mecanismos, tal situaclo s6 

ocorreu em casos de inicializac.go anomala da rede, com pesos 

iniciais mal distribuidos. 

Com esses mecanismos se conseguiu evitar os "becos 

sem saida", e se obteve um comportamento muito interessante 

que sera descrito com mais detalhes no item 5.5 dentro da 

analise do comportamento do sistema completo. 

5.4.3 - Propriedades do use simultAneo da 

memorizacNo da ativacrio e da recorrencia 

Was itens anteriores analisamos propriedades que 

se obtem ao aplicar separadamente cada um dos mecanismos 

temporais utilizados no presente modelo. 

Neste item analisaremos as propriedades do use 

conjunto da recorrencia e da memorizacXo da ativaclo o qual 

6 fruto de observacoes explorat6rias partindo de novas 

hipoteses, e que foram analisadas por mein de simulaOes. 

Como visto no item 5.4.1, o use da memorizaclo da 

ativacgo do neurOnio levy a formacXo de um prototipo quando 

da entrada de uma seqUencia redundante, mesmo com a presenca 

de ruidos e constantes distorOes. Foi visto tambem que o 

mesmo mecanismo permite a composicgo de estados. 
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Ma 

exige o use 

memorizacko 

principio, a 

diminuir sua 

verdade uma composico de estados mais efetiva 

de mais um artificio dentro do mecanismo de 

da ativacko. A razko para isso e que, a 

mesma inercia que um neuronic ativado tem para 

excitaggio apesar da acrto inibit6ria de uma nova 

entrada, tambem a possui um neuronic inibido que tenta ser 

ativado por essa nova entrada. Assim, a sobreposico de 

estados vai depender dos valores de excitacAo e inibicAo das 

celulas. 

0 artificio que garante a existencia de 	uma 

sobreposico 6 o use de tempos de potenciaclo CTp) 

diferenciados na funcAo (2) de cAlculo da ativaco do 

neurOnio, em funcAo do sentido da transico de estados. A 

diferenciacgio deve ser feita entre a velocidade com que 

ocorrem as transic6es no sentido inibitorio, ou seja, que 

resultem num decrescimo da ativac.tio do neurOnio, e a 

velocidade com que ocorrem as transiOes excitatorias, 

resultando num acrescimo da ativacao do neuronio. 

A sobreposicio sera to major quanto maior for a 

velocidade excitatOria compar-ada A velocidade 

Uma velocidade excitatOria maior que a inibitoria faz com 

que uma nova entrada consiga facilmente ativar seu sub-grupo 

tipico, sem entretanto conseguir inibir imediatamente o 

sub-grupo ativado pela entrada anterior. Essa diferenciacgo 

obriga uma composicAo de estados nas primeiras iteracoes da 

rede ap6s a entrada de um novo padrAo. 

Voltando 	ao outro mecanismo 	temporal, 	a 

recorrencia dir-eta, vimos que sua principal utilidade era a 

formacAo de sub-grupos Cclusters), ou "estruturas celulares" 

comp designou Hopfield /HOP 82/, associados aos padroes de 

entrada. A formacgo desses clusters se dA por mein de uma 
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aprendizagem local, que reforca as conex6es positivas que 

liguem quaisquer dois neural-dos desse cluster. 

Inicialmente entAo existem duas situacoes tipicas 

na relacgo entre dais neuronios quaisquer : 

- se os dais neuronios pertencem ao mesmo 

sub-grupo e a conexIo entre eles 6 positiva, entAo esta 

conexAo crescera sempre; 

- se cada um dos neuranios pertencem a sub-grupos 

diferentes e a conexAo entre eles 6 negativa, entlo a 

conexAo sera cada vez mais negativa. 

Em qualquer outro caso o valor absoluto da conexAo 

diminuira sempre em funcAo do esquecimento. 

Quando 	utilizamos 	as 	dois 	mecanismos 

simultaneamente no mesmo sistema novas comportamentos 

ocorrem. Os dais mecanismos estAo preparados para o 

tratamento das seqUencias redundantes, e coma veremos agora, 

tambem sAo adequados ao tratamento da sobreposicAo de 

estados. 

Como vista, a sobreposicAo de estados pode ser 

forcada atraves do use da memorizaclo da ativaclo e de 

velocidades de transicAo diferenciadas. Isso fa z com que 

tenhamos inicialmente, dentro de uma rede com os dois 

mecanismos, duas situaOes tipicas, nas quais existe ou um 

cluster ativado, ou a sobreposicAo de dois clusters. A 

situacAo cam um cluster presente já foi analisada. A 

ocorrencia de uma sobreposicAo pode ser representada pela 

figura 5.3. 

No exempla da figura a primeira entrada S, que no 
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nosso sistema de codificac,go sera uma seqUencia redundante 

dessa entrada, ativa um cluster, e a entrada seguinte A 

ativa um segundo cluster distinto. Durante o periodo de 

sobreposico de estados o cluster ativo sera a juncao dos 

dois clusters iniciais. 

S 
	

A 
	

S+A 

figura 5.3 - Composiclio de estados 

Os clusters iniciais esto internamente conectados 

par- 1igace5es que, no seu conjunto, auto-excitam cs cluster e 

inibem os demais neuranios ngo pertencentes a el e. As 

conexoes internas aos clusters esto representadas por 

tracos cheios. No cluster causado pela sobreposicito o mesmo 

comportamento tende a ocorrer, devido as mesmas razes da 

situaco anterior, a novas conexoes, indicadas por limhas 

tracejadas. tem sous valores alterados para contribuirem com 

a auto-excitafo do novo cluster. 

Contraditoriamente, todas essas novas conex6es 

servo alteradas para contribuirem para o efeito contrario 

quando os sub-grupos ocorrem separadamente ou em outros 

contextos. Se analisarmos mais atentamente coma a regra de 

aprendizagem 6 aplicada, entretanto, veremos que existirIo 

reforcos contraditorios mas sem haver perda de informaclo. 
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Havera uma competicgo entre os efeitos dos 

reforcos contraries, mas ngo havera perda de informacgo, 

pais a proporcgo entre os reforcos per si ja mostra a 

relacgo existente entre os clusters. 0 comportamento final 

do conjunto de conexe5es pontilhadas, se excitatorio ou 

e o grau de sua forca, sera definido pela 

politica de reforcos utilizada, e pela freqUencia com que as 

sobreposiOes ocorrergo comparativamente a ocorr6ncia de 

cada cluster em outras contextos ou separadamente. 

0 que existe neste case 6 um comportamento que 

poderiamos chamar de acomodacgo,  pais ngo 6 monotonico come 

a aprendizagem, que une um cluster internamente e repudia 

clusters entre si, mas depende da intensidade e do sinal da 

relacgo adquirida durante a aplicacgo da regra de 

aprendizagem. 

A acomodacgo pade alterar a relacgo entre dois 

clusters, dependendo da freqUencia com que eles se sobrepoem 

e da sensibilidade com que o mecanismo esta ajustado 

(politica de reforcos). 

Na sua atuacgo ideal, a acomodacgo permitira que 

dois clusters associados a entradas apresentadas em 

seqUencia coexistam, au seja, qua a cluster ativada par uma 

entrada ja ausente ngo seja repudiado polo cluster seguinte, 

ou mesmo que exista uma fraca excitacgo entre eles que 

auxilie na formacgo do cluster final, sem entretanto 

afetivar uma aprendizagem dentro do cluster sobreposto. 

A aprendizagem no cluster sobreposto significaria 

que uma de suas partes poderia ativar o cluster todo, alias 

essa 6 uma das propriedades das "estruturas celulares", 

obtidas na aprendizagem das conex6es laterals. Tal 
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comportamento a indesejAvel pals impediria a reutilizacAo de 

um elemento de sequencia em outro contexto. 

A acomodaggio ocorre em dois sentidos : horizontal 

e vertical. A acomodac.qo horizontal Cfigura 5.4) E aquela jA 

descrita que ocorre nas conexbes laterals. Ela c reciproca, 

ou seja, os dais sub-grupos se acomodam urn ao outro, ao 

estarem simultaneamente ativados. 

camada com recorr4ncia 

aprendizagem C-) 
cluster 	 ►  I cluster 

a' 
4 1 	  

s' 
4- 	  
acomodacAo C+) 

Figura 5.4 - AcomodacAo horizontal 

A acomodaco vertical ocorre nas conex6es entre os 

neuronios que apresentam as entradas A camada com 

recorrencia Ccamada de memoria 1), e os neuranios da camada 

corn recorrencia Ccamada de memoria 2). As situaOes tipicas 

de aprendizagem vertical se dgio quando um cluster na memoria 

1 ester ativo e reforca suas conex6es positivas com o cluster 

ativo na camada com recorrencia, e quando este mesmo cluster 

estA inativo e reforca suas conex6es negativas com o cluster 

ativo na camada com recorrencia. 

A acomodaco vertical Cfigura 5.5) se dA quando um 

cluster a de entrada e ativado e estXo presentee na camada 

cam recorrencia alem do seu cluster a', ainda algum outro 

cluster retido, par exemplo, s'. Durante esta fase de 

sobreposico na camada com recorrencia, as conexoes 
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positivas entre a e a' .s.c) reforcadas por aprendizagem e as 

conexbes positivas entre a e s' se reforcam por acomodaco 

Clinha pontilhada), Ludo isso por conseqUencia da mesma 

regra de aprendizagem. 

Novamente haverA uma competico entre os reforcos 

as conexoes negativas entre a e s' dados pot. aprendizagem 

Clinha cheia), e os reforcos dados as conex6es positivas 

entre os mesmos clusters dados por acomodaco Clinha 

pontilhada). Entretanto neste caso nao ha reciprocidade na 

acomodaco, pais mao existem conex6es partindo da camada com 

recorrencia em direco a mem6ria 1. 

camada com recorrencia 

cluster 
	

cluster 

s' 

C + ) 
	

C - ) 

C+) 

ci uster 

a 

camada de mem6ria 1 

Figura 5.4 - Acomodacao vertical 

Para a seqUencia sa citada como exempla, haves 

somente a acomodacgo descrita entre a e s', ou seja, entre o 

cluster na mem6ria 1 do segundo element° da seqUencia e o 

cluster na camada com recorr6ncia do primeiro element° da 
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seqUencia retido, pois quando s ocorre a' ainda nrio ester 

presente. Essa acomodaclo diferenciada a extremamente 

interessante pois faz com que o sistema respeite a ordem de 

chegada das informacoes dentro da seqUencia. 

Assim, se a seqUencia sa for freqUentemente 

apresentada a rede, a entrada a ngo inibira o cluster s', e 

ao final da seqUencia o cluster ativado sera algo bem 

proximo de s'+a'. Entretanto se nas mesmas condiOes for 

apresentada a seqUencia as, a ativaclo de s certamente 

inibirA o cluster a', e o cluster final sera. algo bem 

proximo de s'. 

0 bom funcionamento da acomodaclo depende 

totalmente de uma politica de reforcos adequada, e da 

manipulac5o de um dominio de informa0es aonde sejam bem 

distingUiveis as seqUencias, ou seja, que entre as 

combinacoes possiveis das informa0es existentes, as 

combinaOes que codificam uma nova informacilo por mein de 

seu seqUenciamento ocorram bem mais freqUentemente que as 

demais. 

Caso a acomodaclo esteja adequadamente ajustada, 

seu efeito tende a se tornar progressivamente mais forte, 

aumentando tambem progressivamente o tempo de sobreposico 

das entradas em seqUencia que assim se apresentam com alta 

constAncia. Essa sobreposicao aumenta ate ocupar toda a 

entrada seguinte, no final da qual se tern o estado composto 

que permdte a identificaco da seqUencia. 

5.5 - AnAlise do comportamento do sistema 

No item 5.4 foram descritos detaihadamente todos os 

efeitos e propriedades do use dos mecanismos temporais. As 

propriedades obtidas permitem ao modelo manipular as 



118 

informagbes do sistema de codificaggo proposto, tanto das 

seqU6ncias redundantes, como das seqUencias com informag6es 

eobrepoetae e ainda 	das 	eeqUenciae 	com 	informacbes 

justapostas. 

0 sistema possui um comportamento 	evolutivo , 

auto-organizado, que partindo de uma distribuicgo aleatoria 

de pesos iniciais, reconhece progressivamente fonemas, 

silabas e palavras atrav6s da organizaggo do conjunto desses 

pesos. 

A 	primeira 	etapa 	desse 	processo 	de 

auto-organizacgo 6 a emergencia de protatipos dos fonemas, a 

partir de sequencias redundantes contendo ou ngo ruidos. 

Essa primeira emergencia 6 possivel devido A tolerancia a 

variagbes proporcionada pela memorizaggo do estado de 

ativaggo dos neuronios. Com  a fixacgo dos protOtipos surge 

mais uma tolerancia a ruidos, proporcionada pelo efeito 

quantitativamente diferenciado de entradas conhecidas, 

pertencentes 	a 	fonemas, 	a 	entradas 	esporadicas, 

caracter1sticas dos ruidos. 

A fixaggo dos fonemas na primeira camada de 

memOria vai causar tamb6m a emergencia de protOtipos na 

segunda camada de memaria. A fixaggo dos fonemas na segunda 

camada vai por sua vez possibilitar o surgimento de 

sobreposig5es, 	auxiliadas 	por 	diferentes 	tempos 	de 

potenciaggo. 

A aggo das conex6es laterais, que antes 	da 

sobreposiggo eram alteradas pela aprendizagem para 

auto-excitar um prototipo e inibir protatipos diferentes, 

passa a ser alterada tambem pela acomodaggo e comeca a 

assumir comportamentos intermediarios em funggo da 

ocorrencia 	de 	coincidencias 	seqUenciais. 	Esses 
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comportamentos intermediArios permitem que as sobreposigoes 

entre duplas de protOtipos avancem, ate alcangar todo o 

segundo protatipo. Essa sobreposiggo ngo significarA 

aglutinaggo de prototipos, desde que os fonemas que esses 

protatipos representam aparecam tambem em outros contextos 

e/ou igoladamente. 

A sobreposicao de protatipos pode ser tratada como 

prototipos das seqUencias (neste caso ainda duplas). Como o 

processo 6 evolutivo, a sobreposiggo alcangarA triplas ou 

mesmo seqUencias maiores, com o passar do tempo, formando, 

no nosso caso, protatipos das palavras, independente de seu 

comprimento. 

Diversos fatores interferem na formaggo desses 

protatipos e tambem 	na 	estabilidade 	dos 	protatipos 

pre-existentes 	durante 	a 	emergencia 	de 	protatipos 

compostos.A maioria desses fatores tem ligaggo com a 

politica de reforgos utilizada entre as camadas de memoria e 

dentro da camada com recorrencia, e com as distribuigbes de 

freqUencia de ocorrencia das informagbes elementares, os 

fonemas e silabas, em relaggo a seus contextos. 

Os protatipos dos fonemas devem ser mantidos 

intactos como informaggo, da mesma forma que os protOtipos 

das seqUencias curtas que tambem contem informaggo elementar 

(silabas), mas eles recebem fortes influencias dos contextos 

em que aparecem. 

Quando se lida com um dominio muito grande de 

possiveis contextos para as celulas de informaggo, coma 6 a 

fala, essas distribuigbes tendem a ser bem esparsas, o que 

ngo interfere em seus prototipos, mas 6 impossivel manipular 

tal volume de informag6es em pequenas redes simuladas, 

devido a limites obvios de capacidade e velocidade. 
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No capitulo seguinte sera apresentado o ambiente 

de simulaclio desenvolvido, com o qual foram feitos testes e 

a valiclaco do modelo apresentado neste capitulo. 
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- PROPOSTA DE UM AMBIENTE DE SIMULACX0 

Como já colocado anteriormente, o presente 

trabalho estA baseado na simulacgo dos sistemas e mecanismos 

apresentados. 

0 escudo de redes neurais tem sido realizado em 

vArias frentes, e com diversos metodos. A Biologia estuda as 

redes neurais partindo de observag6es dos sistemas nervosos 

dos seres vivos, a Fisica utiliza os formalismos matemAticos 

para propor modelos e analisa-los, e a InformAtica propbe, 

ou simplesmente adota modelos propostos, para analisar por 

meio de simulag6es computadorizadas. 

Nenhuma das frentes tem a palavra definitiva sobre 

o assunto, pois todos os metodos apresentam limitace5es. A 

Observacgo esbarra na complexidade microscOpica dos 

fenomenos quimicos e biologicos que ocorrem em imensas 

populacbes de celulas vivas; os formalismos matemAticos 

carecem de uma base tedrica sobre sistemas coletivos e seus 

fenomenos; e as simulacoes ficam restritas aos limites de 

velocidade e capacidade dos equipamentos disponiveis, da 

mesma maneira como carecem de solucbes e/ou ferramentas que 

auxiliem nas diversas fases da simulacgo. 

Nao existe, por exemplo, uma filosofia de 

interface para acompanhamento e controle do comportamento 

das redes neurais, nem soluc6es para especificacgo em 

alto-nivel das caracteristicas do modelo (topologia, 

neur6nio formal, etc). 

Devido 	as 	caracteristicas 	dos 	sistemas 

conexionistas, as simulac6es se constituem basicamente na 

manipulacao aritmetica simples de um n(Imero muitcluvrtesole 

INSTITUTO DE INFORMATICA 
BIBLIOTECA 
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variAveis. No sistema propriamente dito esta manipulagao é 

totalmente paralelizada, e as 	informag6es manipuladas 

tipicamente locais. Na simulagao, entretanto, esta 

manipulagAo passa a ser sequencial, o que exige um 

procedimento de controle, e se torna bastante onerosa em 

termos de esforco computacional dispendido e espago ocupado. 

Alem do alto esforgo dispendido por unidade de 

tempo de funcionamento do sistema neural que se deseja 
simular, 6 preciso lembrar que os fen6menos que ocorrem no 

sistema, como por exemplo a convergencia que caracteriza a 

aprendizagem, sao lentos no pr6prio sistema, e demandam um 

tempo proporcional a quantidade de informagao manipulada. 

A observagao de um fen6meno tem de ser feita por 

meio de tentativas, pois o sistema possui tipicamente um 

grande warner() de variAveis cujos valores alteram seu 

comportamento, mas cujo efeito exato depende dos valores das 

demais variAveis. E o niamero de tentativas necessArio para a 

avaliagao e configuragao do sistema com relacao a um 

fen6meno dependerA da exatidao da observagao dos 

comportamentos, e sera proporcional A complexidade do 

fen6meno observado. 

Esses fatores limitam o tamanho da rede viAvel de 

ser simulada, e principalmente a complexidade contida na sua 

modelagem e nas informagOes que manipula. Da mesma forma, 

esses fatores indicam a necessidade de um sistema de 

simulagao que forneca meios para a observacao eficiente do 

comportamento da rede. 

Neste capitulo sera apresentado um ambiente 

desenvolvido para a simulagao dos modelos e mecanismos 

propostos neste trabalho. Pela inexistencia jA citada de 

ferramentas e/ou solug6es para ambientes de simulagao de 

sistemas conexionistas, foi necessArio encontrar solugeses 

pr6prias, seguindo uma filosofia cuja enfase 6 a de 
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proporcionar grande quantidade de informac6es sobre o 

comportamento da rede, utilizando sempre que possivel meios 

grAficos para apresentA-las o que facilita a acompanhamento. 

Srto fornecidas desde informac6es sobre o estado 

instantAneo das cel ul as individualmente, passando par 

informaceies sabre os dados que entram e saem da rede, ate 

grAficos mostrando o historico do comportamento do sistema 

coma um todo. 

0 ambiente foi implementado utilizando a linguagem 

C, numa estaco de trabalho PROCEDA 5370-CAD, dotada de um 

microprocessador 66020 de 20 MHz de clock e 4 Mt3ytes de 

memOria RAM, um coprocessador aritmetico, e um processador 

de video, um video cdlorido NEC-Multisync, todos ligados a 

um PC-XT hospedeiro, dotado de um microprocessador 8088 de 8 

MHz de clock e 640 Kbytes de memoria RAM. 

6.1 - Descricno geral do ambiente 

0 ambiente de simulactio possui 5 modulos logicos 

principals 

-Gerac'go e manutencgo de redes 

-EpecificacAo do sistema de codificacAo de 

informac6es 

-Simulacao do funcionamento das redes 

-Acompanhamento grAfico do funcionamento das redes 

-Procedimentos de armazenamento e carga das redes. 

A etapa de simulacAo de redes neurais dentro do 

andamento desto trabalho foi precedida por um estudo 
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aprofundado dos modelos existentes, dirigido ao problema do 

tratamento de sequencias. Atravd.s deste estudo foi possivel 

uma delimitacgo, dentre as classes de rede existentes, as 

que seriam mais promissoras, e a proposiggo de um modelo 

inicial. 

Seguindo o propOsito central deste trabalho, que 

a aplicaggo de redes neurais a um problema especifico, e is 
partindo de um dominio delimitado de modelos a simular, ngo 

haviam razbes para se investir num ambiente generico de 

simulaggo, o que sem dUvida exigiria um leque amplo de 

ferramentas que permitissem a especificaggo em alto nivel 

das muitas faces de uma rede neural. Assim, nAo se investiu 

muito em ferramentas de especificaggo das caracteristicas do 

modelo a ser simulado, dirigindo todo o esforgo para 

ferramentas de acompanhamento da simulaggo, a do 

comportamento da rede. 

0 	conjunto 	basica 	simulado 	possui 	como 

caracteristicas principais 	a 	topologia 	com 	conexbes 

laterais, a memorizaggo da ativaggo, as 	aprendizagens 

associativa e corretiva e a manipulaggo de informagbes 

codificadas em seqUencias. 	Infelizmente, 	todas 	estas 

caracteristicas sgo bastante 	onerosas 	em 	termos 	de 

simulaggo. 

As conexoes laterais aumentam muito o ntimero de 

variaveis (no caso os pesos) a serem atualizadas a cada 

iteraggo da rede. A memorizaggo da ativacgo exige 

armazenamento e manutencgo de um grande conjunto extra 	de 

valores. A aprendizagem associativa é tipicamente lenta, 

exige muitas apresentagaes 	das 	informacoes 	a 	serem 

armazenadas na rede, o que exige, por conseqUencia um longo 

tempo de simulaggo. E as sequencias em si já representam 

informagoes maiores, que tomam um tempo maior para cada 

apresentaggo, mas tambem 	exigem 	um 	procedimento 	de 

aprendizagem bastante mais complexo e lento. 
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A conseqUencia Obvia de todo este onus para 

simulador 6 a Longo tempo dispendido para cada tentativa de 

aplicacgo da rede neural ao problema proposto. Isto 

acarretou a necessidade de implementar-se todo um conjunto 

de procedimentos de armazenamento e recuperacgo, tanto das 

informaceJes que compoem a rede quanta de seus resultados, 

para permitir simulac6es par etapas, come ,  tambem para 

anAlise do comportamento do sistema a longo 	prazo, 

principalmente atraves de grAficos e estatisticas. 

A figura 6.1 apresenta um quadro geral da 

implementacgo do ambiente. Os modulos marcados com 

possuem interface de alto-nivel, geralmente grAfica. 

• 	• 

figura 6.1 - Visgo geral do ambiente de simulacgo 

C) modulo marcado cam linhas duplas 6 o nucleo do 

ambiente. •le e compost° par tr6s funcOes, que oxecutam 

respectivamente a propagacgo da ativacgo na rode, a 

aprendizagem associativa e a aprendizagem corit.roiada. 



126 

6.2 - Modulos de geraoAo da redo neural 

Coma apresentado na figura 6.1, existem dois 

modulos para a geracAo das redes. Gerar a redo significa 

definir sua topologia, ou seja, estabelecer as conex5es 

entre os seus elementos; e tambem atribuir a estas conex6es 

um peso inicial. 

A geragAo das conex6es estabelece uma configuraclo 

de ligag6es quo perdurarA enquanto a rode for utilizada, uma 

vez quo na dinAmica de seu uso somente os valores das 

conex6es sAo alterados. A atribuigAo de valores iniciais As 

conex6es estabelece uma condigAo tambem definitiva, que 6 o 

sinal de cada conexAo, e uma transitoria que 6 seu valor 

absoluto inicial. 

A configuracAo das ligac6es tem efeitos bastante 

relevantes no comportamento da rede, e uma anAlise de alguns 

destes efeitos foi feita neste trabalho, quando da 

justificativa do uso de conex6es laterais na topologia do 

presente modelo. JA a inicializagAo dos valores das conex6es 

tem efeitos menos relevantes no comportamento das redes 

neurais em geral, uma vez que elas podem chegar ao estado 

ideal partindo de qualquer configuragAo inicial. Entretanto, 

devido As alteragoes efetuadas na regra de aprendizagem, que 

estabelecem que o sinal de uma conexAo nAo pode ser 

alterado, essa inicializacAo tambem acarreta efeitos que 

devem ser considerados. 

De uma forma geral existem duas maneiras de 

especificar uma topologia. A primeira 6 analisar caso a caso 

o relacionamento entre cada dois elementos, e definir se 

dove existir ou nAo uma conexAo entre eles. Este tipo de 

especificacAo 6 comum quando se lids com redes pequenas, 

sonde tipicamente cads nodo represents uma informac5o, e ao 

se estabelecer as ligac'es entre elementos jA se leva em 

consideragAo o relacionamento existente entre estas 
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informacoes. 

A segunda maneira 6 definir funOes que se 

apliquem a um grupo, ou mesmo A rode toda, e que definam que 

elementos devem ser interconectados. Este procediment.o 6 

mass comum a redes maiores, A/ou Organi2adas por grupos 

Ccamadas7, aonde um mesmo criteria 6 valid° para todos os 

elementos do grupo. Pelas caracteristicas da ciasse de redes 

aplicAveds A manipulacgo de informacOes do tipo sensorial. 

essa segunda maneira 6 meihor adequada. 

6.2.1 - GeracNo por func5o 

A geracAo de redes por funcNo, de forma geral, 6 

bastante simples. Normalmente interconectam-se todos os 

elementos de um grupo cam todos de al gum outro, ou com os 

demais de sou proprio grupo. 

Uma ferramenta generica de geracNo de redes par 

funcgo, entretanto, teria de fornecer meios para 

especificacAo dos grupos e das interconex6es, assim coma 

teria de ser flexivel para permitir variac6es na forma exata 

destas interconex6es. Para o inter esse deste tr abal ho, o 

desenvolvimento de tal ferramenta nNo teria as devidas 

compensac6es, assim a especificacgo dos grupos e de suas 

conex6es 6 feita diretamente no programa de gerac5o da rode, 

permitindo-se somente a parametrizacgo de algumas variAveis 

de definicrio. 

As principals destas variAveis sNo : 

- numero de elementos por grupo; 

proporcrio entre conexoes positivas e negativas 

para cada conjunto de interconex6es cam mesmo grupo de 

origem e mesmo grupo de destino; 
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- faixa dentro da qual devem se encontrar os 

valores iniciais das conexe5es. 

Devi do as restrictles impostas pelo model° 

definido, duas regras sgo respeitadas quando da geracgo de 

uma rede : 

- sgo geradas conexeSes posltivas e negativas 

seguindo uma proporcgo pre-definida entre suas quantidades; 

ngo sgo permitidas conex6es positivas 

reciprocas, ou seja, se um elemento 6 conectado a outro de 

seu proprio grupo sendo o valor desta conexgo positivo, ele 

ngo pode receber deste mesmo elemento uma conexgo tambem 

positiva. 

Variar as proporcoes entre conex6es posit.ivas 

negativas provou ser uma forma interessante de modelar a 

relacgo entre dais grupos, ou de um grupo internamente caso 

possua conex6es laterals. Algumas regras obtidas de quals os 

efeitos que se pode conseguir com este tipo de variacgo 

sergo apresentadas no capitulo 7. 

A segunda regra, a de ngo criar conexoes 

simetricas, já foi discutida no capitulo anterior, e faz 

par to da estr ategi a par a obter um comportamento dinamico 

dentro da camada corn conex6es laterals. 

A atribuicgo de valores inicials as conex6es 6 

feita de forma pseudo-randomica. 0 sinal da conexgo 6 

pre-definido em funcgo das proporOes parametrizadas, e 

valor 6 ger ado randomicamente, mas respeitando os limites de 

valores maxima e minima da faixa tambem parametrizada. 

0 algoritmo central deste modulo de geracgo de 

redes por funcgo pode ser descrito atravds do seguinte 
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pseudo- codigo : Clembrando que a topologia basica da rede 

JA ester codificada diretamente no algoritmo para evitar a 

necessidade de uma interface de especificacgo de 

alto-nivel;assim seria interessante ao leitor rover a figura 

aonde estA representada a topologia) 

/* comentArio -- Algoritmo de geracgo da rode neural x/ 

Estruturas : 

Tipo_Grupo : 

Tamanho /x numero de elementosx/ 

Inicio 	/xnumero de elemetos dos grupos ant.erioresx/ 

Ti po_Li gaego : 

porcgo_negativa 

pc.-Jrcgo__positiva 

1 i mi te_inferior  

1 i mi te_super 	_ 

1 i mi teinferior  

1i mi te_super i _ 

/xporcentagem de conex6es negativasx, 

/xporcentagem de conexbes positivasx/ 

/xporcgo_negativa+porcgo_positiva=1*/ 

+ 7)* faixa de valores para iniciali-x/ 

+ /xmacgo de conex6es positivas ,ez 

/* idem para conex6es negativasx/ 

7x var i Avei s globais 

Tipo_Grupo : 

Camadaentrada 

Camada_memorial 

Camadamemoria2 

Camada_resposta 

Tipo_Ligacgo : 

ligacgo_1 

/Xcamada de entrada da redo neuralx/ 

/x camada de memoria lx/ 

"")t- camada de memOria 2)16/ 

/* camada de resposta x/ 

/xligacgo entre camada de entrada e 

ligacgo_2 

ligacgo_3 

ligacgo_4 

camada de memoria 

/xligacgo entre camada de memoria 1 e 

camada de memoria 2x/ 

/*ligacgo interna na camada de memOria 

2x/ 

/xligacgo entre camada de memoria 2 e 

camada de respostax/ 
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Programa Principal  

inicio  

Liga_Grupos(Camada_entrada,Camada_memorial,1igaggo_1); 

Liga_Grupos(Camada_memoria_1,Camada_memoria_2,1igagAo_2); 

Liga_Grupos(Camada_memoria_2,Camada_memoria_2,1igaggo_3); 

Liga_Grupos(Camada_memoria_2,Camada_resposta,ligaggo_4); 

fim 

rotina Liga_Grupos (Grupo_origem, Grupo_destino, Ligacgo) 

inicio  

Para i variando de 0 a Grupo_destino.Tamanho 

Faga : 

Nodo_destino = i + Grupo_destino.Inicio; 

Para  j variando de 0 a (Grupo_origem.Tamanho * 

Ligaggo.porggo_positiva) 

Faca: Liga_ao_destino ( Nodo_destino, Grupoorigem, 

Ligaggo, +); 

Para  j variando de 0 a (Grupo_origem.Tamanho * 

Ligacgo.porggo_negativa) 

Faca: Liga_ao_destino ( Nodo_destino, Grupo_origem, 

Ligaggo, - ); 

fim-faga; 

fim-Liga-Grupos ; 

rotina Liga_ao_destino ( 	Nodo_destino, 	Grupo_origem, 

Ligaggo, sinai) 

inicio  

Faga  

Nodo_origem = Grupo_origem.Inicio + RandOmico_entre (0, 

Grupo_origem.Tamanho); 

Se Ja_conectados ( Nodo_origem, Nodo_destino) ou 

Simetricos ( Nodo_origem, Nodo_destino) 

Entgo ligaggo_concluida = FALSO; 

Sengo  

Conecte (Nodo_origem, Nodo_destino, Ligaggo, sinai); 

ligaggo_concluida = VERDADEIRO; 

fim-sengo; 
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Ate que.  ligacAo_concluida seta VERDADEIRO; 

fim7Lida7ao-de:sting; 

retina Randomdcoentre Climiteinicial, lind efinal) 

nUmero = 	 + C rand C) resto-da-divislio-por 

Climdte inicial - limite_final)); 

retorna numero; 

rim-Randomiccy:entre. 

rotina Simetricos CNodo__origem,Nodo_destino); 

inicia 

Se Ja_conectadosCNodo_destino,Nodo_origemD 

Sinal_da_conexAoCNodo destino,Nodo_origem) 

Ent4o.  

retorne VERDADEIRO; 

Seri5o 

retorne FALSO; 

kgMak 4. 

rotina Conecte CNodo . origem, Nodo_destino, ligacao, sinal] 

lnicip 

50 sinal igal .  

EntAg 

valor = Randomico_Entre Cligacgo.limite_inferior±, 

ligacgo.limite_superior__-0; 

SenIo 

valor = Randomico_Entre 

1igacAo.1imite_superior_-3; 

Efetua_ConexAo CNodo_origem, Nodo_destino, valor); 

fim-Conecte; 

As rotinas Efetua_ConexXo, Sinal_daconexAo e 

conectados manipulam diretamente as estruturas de dados. 

As estruturas de dados principals de todo o ambi.ente sIo 

duas grandes matrizes, contendo o mesmo numero de elementos, 
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definido par "Ntxmero de neuronios da rede" X "Maximo de 

conex6es por neur6nio". 

Cada linha 	da primeira matriz armazena os 

indices dos neur6nios que recebem conexbes do neur6nio i. A 

mesma linha i da segunda matriz armazena os pesos das 

mesmas conexeies. Este esquema de duas matrizes foi utilizado 

pois a matriz logica de conexao "Nximero de neur6nios da 

rede" X "Ntimero de neur6nios da rede" 6 muito esparsa. 

Assim, Efetua_Conexao inclui o valor Nodo_destino 

a linha cujo indice 6 Nodo_origem; Ja_conectados percorre a 

linha 	Nodo_origem 
	

procurando 
	

Nodo_destino, 

Sinal_da_conexao faz a mesma procura e caso encontre devolve 

o sinal da mesma posicao localizada, mas da matriz de pesos. 

6.2.2. - Gerac5o manual 

A geracao manual no ambiente 	aqui 	descrito 

consiste numa ferramenta para visualizacao e edicao das 

conexoes da rede. 

Como já comentado, o tipo de rede utilizado se 

adapta melhor a geracao por funcao, devido suas proporc6es 

e sua filosofia de organizacao em grupos. Entretanto, uma 

ferramenta para visualizacao das conex6es e seus valores, e 

para pequenas correc.es e edit es 6 bastante citil. Casos 

tipicos de utilidade deste tipo de ferramenta, sao a 

visualizacao da rede recem gerada para verificacao das 

funs es de geracao utilizadas; verificacgo de integridade da 

rede durante o use pelo simulador; visualizacao dos valores 

das conex6es apos aprendizagem; edicao de pequenas redes 

para testes particulares; etc. 

Foi implementada uma ferramenta bastante simples, 

com recursos minimos para cobrir sua utilidade. A tela base 
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da ferramenta esta representada na figura 6.2. 

* 
* 

* 	*** 
* 	* ** 

***** ** 
* 	* 
* * 

* 	* 
* 

* 
* 

* 
* 
* * *** * * 

* 
*** * * * 

* 	* 	* ** * 	* 	* * * 	* 	* 
*** * * 	* * ** * ***** ** 	* * *** * 

Ix y 	peso * * * * * ** ** ***** * ** ** * * *** 	* 111  * * * * 	* * * 	* *** * * 	* ** * ***** ** 	* * 	* * * * ** * * * ***** ** 	* * *** 	* * 	*** * * * * ** * 
* * 	* ** * * *** *4*** 44 	* 

* ***** ** * * 	* * ** * 
* *** 	* * ***** ** * * 	* * ** * * ***** ** 	* 

figura 6.2 - Ferramenta de geracao manual 

A tela apresenta as conexbes existentes como 

caracteres "*", dentro de uma janela de exibicao que 

apresenta parte do universo bi-dimensional de n linhas por n 

colunas, (aonde n e o n6mero de neuranios da rede). A 

posicao (x,y) do caracter no universo define o neurOnio de 

origem (x) e o de destino (y). 

0 usuario tem disponivel um cursor que pode ser 

posicionado em qualquer posicao da janela de exibicao. 0 

cursor consiste de uma pequena janela que circunda a posicao 

atual (na qual pode ou nao haver uma conexao), e de uma 

segunda pequena janela apresentada a direita da primeira, 

sobreposta a janela de exibicao de conex3es, aonde sao 

exibidas as coordenadas x e y, relativas a posicao atual no 

universo, e ao lado, o valor da conexao caso ela exista. 

A tela mostra a distribuicao das conexbes, e por 

meio do cursor o usuario pode visualizar o valor de qualquer 

conexao da rede. 0 usuario pode ainda criar, retirar ou 

alterar uma conexao qualquer, posicionando o cursor na 

posicao referente a conexao e pedindo a funcao desejada. 
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6.3 - MOdulos de simulagAo da rede 

0 ambiente possui dois modulos diretamente ligados 

a simulagAo das redes; um de simulaglo do funcionamento da 

rede propriamente dito, e outro de acompanhamento do 

funcionamento. 

Em se tratando de uma rede neural, o modulo de 

acompanhamento pode ser tAo importante quanto o modulo de 

simulacAo, pois o volume de informaceSes manipuladas e a 

infinidade de iteragoes do simulador sobre estas informacoes 

tornam a visualizacgo e controle dos fenomenos presentes 

muito complexa. 

6.3.1 - SimulacNo do funcionamento das redes 

Como no caso da geragAo das redes, uma ferramenta 

generica de simulaggo exigiria um grande esforco para a 

especificaggo e implementacgo de uma interface de alto-

nivel, atraves da qual fosse possivel modelar as diversas 

categorias de redes neurais. Por isso novamente optou-se por 

uma ferramenta especifica, aonde as caracteristicas do 

modelo de rede a simular estgo codificados diretamente nos 

algoritmos do modulo simulador. 

Para possibilitar a simulagAo das redes neurais 

consideraremos que elas sAo sistemas discretos e sincronos, 

ou seja, que existe uma unidade basica de tempo no sistema, 

e que todo o seu funcionamento ocorre em fungAo desta 

unidade. Assim, para todas as conex6es da rede, decorre 

exatamente uma unidade de tempo ate que um disparo (resposta 

positiva de um neuronio) atinja seu destino. Da mesma forma, 

todos os neur6nios aguardam uma unidade de tempo para 

reavaliarem seu estado de ativagAo e decidir se devem 

disparar ou nAo. 

A simulacgo da rede consiste de tres processos 
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simultAneos : propagagAo da ativagAo, aplicagao de reforgos 

e codificacAo de informag6es passadas A rede. 

A propagagAo da ativagAo 6 o processo responsavel 

pela avaliagAo instantAnea do neuronio formal da rede e pela 

propagagAo de seus resultados aos neuronios atingiveis pelas 

conex6es. Como descrito no capitulo anterior, a avaliacAo do 

neuronio formal do modelo se faz utilizando tres funOes : a 

somatOria das entradas, o celculo do estado instantAneo de 

ativagAo em funggo da somatOria das entradas e do estado de 

ativagAo no instante de tempo anterior e a decisAo de 

resposta em fungAo do estado instantAneo de ativagAo. 

A aplicaggo de reforgos segue as regras 	de 

aprendizagem tambem descritas no capitulo anterior. As 

condig6es descritas para a aprendizagem associativa s10 

testadas para cada dupla de neuronios conectados, e caso se 

verifique uma situagAo esperada o reforco adequado 6 

acrescido ao peso da conex1o. As condigoes descritas para a 

aprendizagem corretiva sAo testadas s6 para as conexoes que 

chegam na camada de resposta. 0 mesmo processo de aplicagAo 

de reforgos 6 responsevel pela aplicagAo do esquecimento. 

A codificagAo das informag6es passadas A rede 6 

feita em tempo de preparagAo da simulagAo. 0 usuerio digita 

um texto para ser apresentado, e o ntamero de vezes que este 

texto deve ser repetido. A partir das representag6es 

descritas pelo usuerio no modulo "EspecificacAo do sistema 

de codificagAo", o sub-modulo de codificagAo gera uma 

sequencia de entradas a serem passadas e rede, e a sequencia 

respectiva de respostas esperadas da rede caso o sistema 

esteja em fase de aprendizagem. Estas entradas e respostas 

sgo representadas por neuronios especificos na camada de 

entrada e de resposta respectivamente. Estes neurOnios 

referenciados pela codificagAo ser10 ativados externamente 

de forma a que disparem incondicionalmente no instante da 

referencia. Os neuronios de resposta nAo referenciados pelo 
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sistema de codificaggo sergo incondicionalmente impedidos de 

disparar na fase de aprendizagem. 

Existe uma dependencia entre estes tres processos 

associados a simulaggo do funcionamento da rede. 0 sistema 

de codificaggo apresenta os estimulos que dgo inicio ao 

funcionamento; a propagaggo da ativaggo trata o efeito 

destes estimulos na populacgo interconectada de elementos; e 

a aplicaggo de reforcos age sobre o estado de ativaggo 

propagada para facilitar o mesmo efeito quando o mesmo 

estimulo se repetir. 

Estes tres processos estgo presentes no mesmo 

algoritmo descrito abaixo. Entretanto, a COdifiCa9A0 

feita, como jA dito, antes da simulaggo, e no algoritmo 

apresentado aparecem somente seus resultados, que estgo no 

registro 	de 	quais 	elementos 	devem 	disparar 

incondicionalmente. Este algoritmo 6 o nOcleo do modulo de 

simulaggo. 

/* comentArio - algoritmo de simulagao da rede neural */ 

Definicbes /* valores especificados em detaihe no cap.7*/ 

Tempo_ativaggo 	/*constante de tempo para ativacgo 

continua sentido positivo*/ 

Tempo_desativaggo /*constante de tempo para ativacgo 

continua sentido negativo*/ 

e 	2.718281 
	

/* constante e*/ 

Limiar 	 /*limite de ativaggo para disparo*/ 

RESPOSTA 
	

/* camada de resposta */ 

Reforco_Positivo /*aprendizagem em conexbes positivas*/ 

Reforco_Negativo /*aprendizagem em conexbes negativas*/ 

Esquecimento 	 /* indice de esquecimento */ 

Estruturas  

Tipo_neuremio 

Estado_ativaggo 	/*estado de ativagg.o do neuresnio*/ 

Acumula_ativaggo /* acumulador para o estado de 
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ativacgo*/ 

Proxima_ativacAo /*acumulador para o proximo estado 

de ativagao*/ 

Disparo 	 /*indicador de disparo */ 

Disparo_ant 	/*indicador de disparo no instante 

de tempo anterior*/ 

Disparo_forcado 	/*indicador de disparo forcado pelo 

sistema de codificacao */ 
/* variaveis globais */ 

Num_Neuronios 	 /* warner° de neuremios da rede */ 

Max_Ligac6es 	 /* maxim° de conex'es por neurOnio*/ 

Ligac6es[Num_NeurOnios][Max_Ligacbes] /*matriz de descricao 

das ligag6es na rede*/ 

Pesos[Num_Neuremios][Max_Ligac6es] 	/*matriz dos pesos das 

conex6es descritas em Ligageses*/ 

Tipo_neurftio Neuremios[Num_Neuremios] 

/* corpo do algoritmo*/ 

inicio  

Para t variando de 0 a Num_Neuronios 
Faca 

disparou= Neuronios[i].Disparo_ant; 

Neuronios[t].Disparo_ant= Neuronios[t].Disparo; 

Calcula_ativaCao (i); 

Decide_disparo (?:); 

Para f variando de  0 a Max_Ligagaes 

Fac a 

Aplica_reforco 	j, disparou); 

Se NeurOnios[i].Disparo igual  a 1 

entao  

Propaga_ativacao 

fim-faca 

fim-face 
fim 

rotina Calcula_ativagao (i) 

inicio  

Se Neuronios[/:].Acumula_ativacao major que Neuremios[i]. 
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Estado_ativacao 	/*mudanca de ativacao positiva*/ 

Entao  

x= 1 dividido por  ( e alaNaJD a (1 dividido Por 

Tempo_ativacao)); 

Senao 	 /*-mudanca de ativacao negatives */ 

x= 1 dividido Por  ( e elevado  a (1 dividido Por 

Tempo_desativacao)); 

NeurOnios[/1].Estado_ativagao= 	(x multiplicado 	Por  

NeurOnios[f].Estado_ativagao) mais  ((1 menos 	x) 

multiplicado por  NeurOnios[t].Acumula_ativacgo); 

NeurOnios[i]. Acumula_ativagao = NeurOnios[i]. Proxima_ 

ativacao; 

fim-caloula-ativacao  

rotina  Decide_disparo(i) 

ini cio  

Se  Camada a que pertence(i) iaual  a RESPOSTA 
Entao 	/*controle das respostas para aprendizagem*/ 

Se  NeurOnios[i].Disparo_forcado igual  a 1 

Enter 
NeurOnios[i].Disparo=1; 	/*disparo inoondicional*/ 

Sena()  

La NeurOnios[11].Estado_ativacao maior clue  Limiar 
Entao  

Neuranios[f].Disparo=-1; 	/*disparo incorreto */ 

LanLa 

NeurOnios[i].Disparo=0; 	 /*nao disparou*/ 

Senao  

Se  NeurOnios[t].Disparo_forcado Iguai a 1 
Entao  

Neurobnios[i].Disparo=1; 	/*disparo incondicional*/ 

Senao  

Se  NeurOnios[i].Estado ativacao maior que  Limiar 

EntLa 

NeurOnios[i].Disparo=1; 

Senao  

NeuroniosCiLDisparo=0; 
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fim-Decide-disparo 

rotina Aplica_reforco(i,j,disparou) 

inicio 	 /* disparou - disparo do neurOnio origem*/ 

k= Ligac6es[:][j]; 

Se  i major  clue  k 

Entgo 	 /* x disparo do neurftio destino*/ 

x= Neuremios[k].Disparo_ant; 

Seng0  

x= Neurftios[h].Disparo; 

Se  x igual  a 1 	 /*destino disparou */ 

Entgo 	 /*aprendizagem associativa*/ 

Se disparou igual  a 1 	 /*origem disparou um */ 

Entgo 	 /*instante de tempo antes*/ 

Se Pesos[i][j] major clue 0 	/*conexgo positiva*/ 

Entgo  

Pesos[i][j]= Pesos[i][j] math Reforco_Positivo; 

Benno 	/*origem ngo disparou mas destino disparou*/ 

Se Pesos[i][j] menor clue 0 	/*conexgo negativa*/ 

Entgo 

Pesos[i][j]= Pesos[i][j] menos Reforco_Negativo; 

Sengo 	/*destino ngo disparou - aprendizagem forgada*/ 

La x 'au:al  a - 1 	 /*resposta incorreta*/ 

into  

Pesos[i][j]= Pesos[i][j] menos Reforco_Negativo; 

Pesos[i][j]= Pesos[i][j] multiplicado por Esquecimento; 

fim-ADlica=Eafarg_sz 

rotina Propaga_ativacgo ( , j) 

inicio  

maior clue  I 

Entgo  

Neuronios[Ligaceses[i][j]].Acumula_ativacgo= 

Neuremios[Ligace5es[i][j]].Acumula_ativaggo 

mail/ Pesos[i][j]; 

Sengo  

NeurOnios[Ligacaes[][1]].PrOxima_ativacgo= 
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Neur6nios[Ligag6es[1:][j]].PrOxima_ativacgo 

=da. Pesos[ 1:][j]; 
fim-Propaga-ativaggo 

Este algoritmo explica como 6 simulada uma 

iteraggo da rede, que equivale a uma unidade de tempo do 

sistema discretizado. 

0 sistema de codificaggo se incumbe de atribuir 

valores ao campo Disparo_forcado dos neur6nios de entrada e 

resposta que devem ser disparados em cada iteraggo da rede. 

Como se pode ver, a funggo de decisgo do neur6nio, 

que avalia seu estado de ativaggo para saber se deve ou ngo 

disparar, foi implementada no algoritmo como uma funggo 

patamar simples, na qual a resposta é positiva quando o 

valor da ativaggo ultrapassa este patamar. A troca da funggo 

sigmoidal pela funggo patamar objetivou uma simplificaggo 

para ganho de tempo de execucao. Alem do mais, o efeito das 

duas func6es e o mesmo ja que a resposta do neur6nio tem que 

ser binaria. 

6.3.2 - Acompanhamento do funcionamento das redes 

A informaggo principal contida numa rede neural é 

sua mem6ria, que estA codificada no conjunto de pesos das 

conex6es entre seus elementos. Entretanto, a visualizacgo 

das informag6es memorizadas atraves da observaggo de um 

imenso conjunto de nx=imeros nao é uma tarefa facil, e muitas 

vezes pode ser impossivel, dependendo do tamanho e do tipo 

de rede. 

No caso de rede utilizada neste trabalho, aonde as 

informag6es estgo distribuidas pelo sistema, o valor de uma 

conexgo ngo possue em si nenhum significado, a ngo ser 
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dentro de um context° de ativaceies da rede como um todo. 

Assim, a mel hor manei r a de anal i sar uma rede neural dest.e 

ti po ngo 6 observar alteraOes nos seus dados bAsicos, e si m 

observar seu comportamento em funcionamento. 

Em redes mais simples basta observar as respostas 

dadas, e verificar se para a apresentacgo de um dado 

estimulo a resposta da rede 
4  

satisfatOria, ou ngo. Uma 

observacgo que pode trazer mais algumas informacoes 6 

observar est.as respostas no decorrer do tempo, e tracar um 

grAfico mostrando se a rede estA acertando mais com o passar 

do tempo, ou ngo, ou seja, se ela estA converqindo. 

No caso do model° proposto neste trabalho so est.e 

acompanhamento ngo fornece informac6es suficientes. Antes 

que o sistema inicie uma convergencia em termos de respostas 

corretas, outros comportamentos evolutivos Caprendizagem 

associativa e acomodacgoD ocorrem e devem ser analisados 

para saber se o sistema estA agindo corretamente e se ele 

tem al puma chance de continuar evoluindo. 

Foram implementadas para o ambiente dual 

ferramentas para acompanhamento da simulacgo, uma para 

visualizacgo instantAnea da situacgo do sistema, e outra 

para o acompanhamento de sua evolucgo no decorrer do tempo. 

6.3.2.1 - Mapa de ativacNo 

0 primeiro comportamento a ser anal i sado no 

sistema se refere a dinAmica de ativacgo dos neurOnios. A 

introducgo dos mecanismos de ativacgo continua e recorr6ncia 

no model°, em husca de propriedades temporais, aumentou 

bastante a complexidade do sistema e o nOmero de variAveis a 

ter seus valor es corretamente atribuidos. 

Sem que est,as var i Avei s est.ej am bem adequadas, o 
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sistema muff to provavelmente cai r a em estados indesejaveis, 

coma a ativacgo excessiva de todo o conjunto, ou sua 

inibicgo, ou qualquer estado intermediario do quaff ngo saia 

macs. 

Como a proposicgo do model° 6 totalmente 

exploratoria, a tarefa de encontrar a configuracgo ideal do 

sistema teve de ser feita somente atraves da observacgo de 

simulace5es, e a estabilidade do comportamento da rode foi o 

primeiro grande desafio a ser vencido. 

Para isso foi criada uma ferramenta, chamada Mapa 

de Ativacgo, que exibe um quadro com uma indicacgo do estado 

de ativacio instantaneo de cada elemento da rede. 0 mapa de 

ativacgo t.em a forma da figura 6.3. Cada quadrado representa 

um neuronio, e sua car seu estado de ativacgo. A car branca 

representa a ausencia de qualquer ativacgo, tons de azul 

representam estados de inibicgo e tons de verme3ho estados 

de excitacgo. Os quadrados sgo dispostos par camadas, assim 

na figura a fileira superior representa a camada de entrada, 

as intermediárias r epr esentam as camadas de memoria, e 

inferior a camada de resposta. 

Atraves do mapa 6 possivel ter um quadro sabre a 

situacgo de ativacgo da rede, que permite detectar 

situacaes coma a excitacgo generalizada e fora de controle, 

ou a presenca de um padrgo persistente, ngo gerado pelos 

estimulos, e mesmo observar se comet; am a se for mar 

representac6es estaveis Para as informace5es codificadas. 
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figura 6.3 - Mapa de Ativaco 

0 mapa de ativacAo permite tambem o acompanhamento 

da entrada de estimulos gerados pelo sistema de codificacao, 

e das respostas da rede. Tambem 6 sinalizado no mapa quando 

uma resposta desejada é forcada pelo sistema de codificacAo. 

6.3.2.2 - GrAfico de coincidencias 

Um segundo comportamento muito importante no 

sistema é a auto-organizacao de suas camadas intermediArias. 

Antes que a camada de respostas comece a dar sinais de 

convergencia, 6 preciso que se formem representac'es 

internas nas camadas de mem6ria relativas as informag6es que 

a rede estA memorizando, para que dessas representag6es se 

treine as respostas. 

A auto-organizacAo se dA em dois sentidos. 0 

primeiro 6 o fortalecimento da representacgo interna dos 

estimulos, ou seqUencia de estimulos, mail freqUentemente 

ocorridos, de forma que a mesma informacao gere sempre 

mesmo estado interno na rede, e que este estado a 

identifique. 0 segundo 6 a competicao entre representace5es 

de diferentes estimulos buscando diferencia-las, de forma 

que um estado interno identifique univocamente um estimulo. 

0 processo de auto-organizacao se da lentamente no 
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decorrer do tempo, e o mapa de ativacgo ngo e adequado pares 

acompanha--lo. Assim, foi implementado o grafico de 

coincidencias. A informacgo basica apresentada pelo grafice 

é a porcentagem de neuronios comuns quo dispararam em doi s 

mementos diferentes do funcionamento da rode. A escolha dos 

mementos de amostragem 4 feita em funcgo do interesse em 

analisar a coincidencia entre as representac6es internas de 

duas informacbes, ou de uma informacgo consigo mesma em 

apresentac6es diferentes. 

A observacgo das coincidencias no decorrer do 

tempo pode mostr ar se esta ocorrendo a auto-organizacgo, 

- 
consequentemente se havera convergencia no sistema. 

figura 6.4 - Grafico de coincidencias 

0 grafico tem a forma da figura 6.4. S10 

utilizadas linhas coloridas ligando os valores da mesma 

coincidencia em analises sucessivas. Na versgo atual da 

ferramenta sio permitidas analises de ate seis informac6es 

CseqUencias) consiqo mesmas, e ate cinco cruzamentos entre 

informa4e5es diferentes. Na figura o eixo vertical codifica a 

porcentagem de neurenios comuns as representace,es 

analisadas, e o eixo horizontal a numer o de apresentac6es 
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dos padr6es envolvidos. 

6.4 - Modulos de manutencgo do ambiente 

So consideradas como manutencgo do ambiente todas 

as demai s ferramentas que sgo utilizadas fora da simulacgo 

das redes. 

6.4.1 - Parametrizacgo da rede 

A primeira atividade inclu1da nest.e modulo 6 a 

parametrizacgo da redo. Ela acontece antes da rede ser pasta 

em funcionamento, e algumas vezes ate antes dela ser gerada. 

0 sistema possui um numero consideravel de valor es quo devem 

ser ajustados para quo a rede tenha o comport.amento 

esperado. Os parametros principais do sistema sgo : 

Li mi. ar es valor limite para o disparo dos 

  

neuronios; 6 atribuido por grupos de elementos; 

Tempos de potenciacgo : velocidade de transicgo 

entre estados de ativacgo dos neur6nios; utilizado na funcgo 

P1 descrita quando da apresentacgo do neuronio formal da 

rede; 6 atribuido por grupos e por sentido de transicgo 

Cativacgo ou desativacgo); 

Proporcgo entre conex6es positivas e negativas : 

define as quantidados de conex6es excitatOrias e inibitOrias 

na rede; c atribuida por grupos interconectados; 

Qt1 0 ti_c1PAcr. Oe ri urF,rci o 	P9r g_r 12Pc? 
	define o 

tamanho da rode a ser gerada; 

Patxas de yalpres ipiciais das copex6(25 : define 

os limites dentro dos duals os valores das conexbes podem 

ser inicializados; sgo atribuidas por grupos 



146 

interconectados; 

Beforcos  a serem aplicados as conexbes  : define os 
valores utilizados pela regra de aprendizagem para aplicar 

os reforgos de aprendizagem; sao atribuidos por grupos 

interconectados; 

Taxa da esquecimento  : valor utilizado tambem pela 
regra de aprendizagem para decrementar o valor absoluto de 

todas as conex'es da rede. 

6.4.2 - Recuperac5o de informaces 

A segunda atividade deste modulo 6 o armazenamento 

e recuperagao de informagOes. Como as simulag6es tomam muito 

tempo de mAquina, foi necessario criar rotinas para 

salvamento automatic° e periOdico de todas as informac6es 

utilizadas e geradas pela rede, para que caso a simulacao 

seja interrompida nao hajam perdas, e o processo possa ser 

retomado do mesmo ponto. 

6.4.3 - Especificac5o do sistema de codificacno 

A terceira atividade do modulo de manutencao do 

ambiente é a especificacgo do sistema de codificacAo de 

informag6es. Toda entrada para rede a  gerada tendo como base 

um texto digitado pelo usuario ao pedir a simulacao da rede. 

Entretanto, para que o sistema possa traduzir o texto 

digitado em entradas a preciso antes que o usuario descreva 

cada simbolo que vai utilizar no texto. 

Para isso existem dois mOdulos de especificacao; 

um para a descricao de fonemas em termos das caracteristicas 

foneticas que os compoem, e outro para atualizacao de um 

dicionArio de palavras. 
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A descricgo de um fonema se constitue em responder 

uma serie de per guntas fei tas pelo modulo cam relacgo as 

caracteristicas deste fonema Cveja capitulo 4). Com estas 

respostas o modulo poderA compor as entradas a partir de 

caracteres digitados coma ent.rada. Simbolos ngo previamente 

descritos serge ignorados pelo sistema de codificacgo. 

C) dicionArio de palavras tem a finalidade de 

permitir ao sistema manter um controle das seqiiencias 

apresentadas e de quando uma seqUencia de simbolos digitados 

codifica uma informacgo que se deseja memorizar na rede. 

6.4.4 - Geracgo de grAficos estatfsticos 

Par fim, a guar to at.i vi dade existente no modulo de 

manutencgo do ambiente é a geracgo de graficos. Durante a 

simulacra da rede sgo armazenados todos as dados que possam 

descrever a historia do compor tamento da rede. Dentre est.es 

dados estgo as porcentagens de coincidencias utilizadas para 

confeccionar a grAfico de coincidencias Ct.iradas a part.ir da 

anal i se entre palavras), aut.r as porcentagens de 

coincidencias Ct.iradas a part.ir da anAlise de silabas), e a 

quantidade de respostas corretas e incorretas dadas pelo 

sistema a cada final de seqiiencia verificada. 

Com estas informac6es o usuArio pode tracar 

graficos que permitem visualizar a evolucgo do sistema em 

uma dada simulacgo. Os graficos disponiveis sgo as de 

coincidencia para palavras, coincidencia para silabas, que 

jA foram expl i cados anteriormente, e grAficos de erros e 

acertos na identificacga de pa)avras e silabas pela rede. 

Os graficos de erros c acertos mostram a evolucgo 

da rede na identificacgo das seqUencias apresentadas. Ambers 

apresentam as informaceies tendo coma eixos a porcentagem e o 

nUmero de repeticOes, coma a grAfico da figura 6.4. Para o 
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grafico de erros as porcentagens com relacgo a uma sequencia 

sgo calculadas em funcgo do maior numero de respostas 

incorretas ativadas pela rede em uma apresentacgo desta 

seqUencia (ja que o sist.ema pode ativar um numero 

indetermdnado de respostas incorretas simultaneamente). Para 

o grafico de acertos as porcentagens sgo calculadas em 

funcgo do maxi m° de respostas corretas quo a rode poder i a 

dar numa serie de apresentacoes da seqUemcia Cja que a rede 

so pode dar uma resposta certa de cada vez). 

0 modulo possui tambem uma saida impressa, com a 

qual foram confeccionados os graficos clue sergo apresentados 

na validacgo do model o. 

No proximo capi tul o sergo most.r ados r esul tados 

obtidos em simula46es dos modelos propostos, acompanhada de 

uma analise destes resultados. 
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CAPITULO 7 - VALIDACX0 DO MODELO PROPOSTO 

Fara chegar ao modelo proposto no capitulo 5, e 

para verificar suas propriedades foi utilizado o ambiente 

simulador apresentado no capitulo anterior. Foi realizada 

uma grande quantidade de experimentos com diversos modelos e 

diversos arranjos de suas variAveis, totalizando 

aproximadamente 2000 horas de simulagao. 

As simulagbes permitiram a compreensao de muitas 

nuances do funcionamento dos modelos, que nao sao claras na 

visao analitica deles, e permitiram o levantamento de um 

conjunto de regras empiricas que permitem explicar e prever 

comportamentos destes modelos. 

Como todo o trabalho foi desenvolvido desta forma, 

sera tambem atraves da simulagao, e da apresentagao aqui de 

sous resultados, que se farA a validagao do modelo proposto. 

Estes resultados serao apresentados sob a forma de grAficos 

gerados pelo ambiente simulador. As regras levantadas serao 

tambem apresentadas, e virao acompanhadas de explicagOes 

7.1 - Descricao dos experimentos 

Infelizmente, um dos grandes limitantes para o bom 

desenvolvimento do trabalho foram os limites computacionais 

dos equipamentos disponiveis. Estes limites impuseram serias 

restrig6es ao trabalho de simulagao, e as proporgeses do 

modelo simulado. 

Os experimentos realizados tiveram de ser 

adaptados a esta realidade. A primeira restricao foi a 

quantidade de informageses a serem memorizadas na rede. 0 
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processo de memorizacgo exige um ntamero minimo de 

apreeentagbes de cada informacgo a rede para que as 

alterag6es nos pesos sejam realizadas. Este nUmero 

diretamente proporcional a  quantidade de informac'es 

competindo pela aprendizagem, pois cada reforco visando a 

aprendizagem de uma informaggo interfere indiretamente na 

aprendizagem ja efetuada das outras informagOes. 	0 

aprendizado de todas elas ocorrera quando se atingir uma 

situaggo de equilibrio nests competicgo. 

Para o caso das seqUencias o problema é ainda mais 
serio, pois uma informaggo codificada desta forma implica no 

uso de informagbes elementares que as compoem, informac'es 

estas que tambem competem pela aprendizagem na rede. Assim, 

para obter resultados com as simulaOes em um tempo 

razodvel, todos os experimentos utilizaram um pequeno 

conjunto de informagOes de entrada. 

Outra restriggo aos dados utilizados nos 

experimentos é uma conseqUencia do uso de poucas seqiiencias 

nas aprendizagens. Esta restriggo e quanto a frequencia de 

ocorrencia das informag6es elementares. Supondo um exemplo 

com 5 sequencias sendo apresentadas a rede, e entre as 

informageses elementares que as compoem, 'a' aparecendo em 

duas delas, 'e' em tres e 'L' em quatro delas. Neste caso 

tern seus pesos excitatOrios 50% mais fortes que os de 

'a' e os tera 100% mais fortes, o que alters totalmente 

o processo de decisgo quando se deseja fazer uma 

identificaggo de uma deltas seqUencias. No caso da fala 

real, aonde existem milhares de palavras diferentes, uma 

diferenga mesmo bem maior em termos absolutos, ngo sera tgo 

drastica em termos percentuais, e ngo sera prejudicial pare 

o sistema. 

t preciso deixar claro que este tipo de problema 

ocorre tambem porque se esta lidando com informag6es 

codificadas de forma contigua, e que a memorizacao das 
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seqUencias c feita por um pequeno grupo de neuronios (200 

elementos na camada com recorrencia), aonde todos os 

elementos estAo inter-conectados (conexAo lateral total), o 

que cria uma competicAo constante entre clusters, e os 

clusters sAo pequenos e memos estAveis. 0 ideal seria termos 

uma rede maior, e conex6es laterais parciais, para quo a 

competicAo entre clusters fosse tambem parcial. Vesta forma, 

mesmo diferencas mais drAsticas de freqUencia seriam 

suportadas polo sistema. Entretanto a diluicAo nas conex3es 

laterals diminui a capacidade da rede, em guantidade de 

lnformacoes memorizadas. 

Assim, nos experimentos realizados houve sempre a 

preocupacAo de utilizar o mesmo nOmero de cada informacgo 

elementar para compor as segU6ncias. 

Foram realizados quatro tipos basicos de 

experimentos : reconhecimento de silabas, reconhecimento de 

palavras, reconhecimento de entradas corn ruido e 

reconhecimento com redes contendo unidades defeituosas. Nos 

itens 7.4 a 7.7 serAo apresentados experimentos 

ilustrativos, sendo um de cada tipo. 

7.2 - Detalhamento do modelo simulado 

0 modelo simulado jA foi descrito em ter mos gerais 

no capitulo 5. Neste item sergo colocados so alguns de seus 

parAmetros principals : 

Numero de elementos por camada : 

.entrada- 21; 

.memoria 1 - 200; 

.mem6ria 2 - 200; 

.resposta -- 100. 

A camada de resposta r dividida na verdade em dugs 
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camadas para efeito de codificacgo das identificac6es de 

seqUencia. Os 50 prjmeros elementos identificam silabas e as 

50 restantes identificam palavras. 

Limiar de disparo dos neuranios : 

.camada de memoria 2 -- 0.04; 

.outros -- 0.02. 

A razgo para essa discriminacgo nos limiares a que 

os neuronios da camada de memoria 2 recebem mais conex6es 

que os demais. e portant° lidam com valores absolutos 

maiores de excitac%o e inibicgo. 

MAximo de disparos consecutivos antes de aplicacgo 

da inibicgo pot- saturacgo Cver 5.4.2.2D : 30. 

Para diminuir 	o esforco de simulacgo 

esquecimento ngo e aplicado em today as iterac6es da rede, 

mas somente a cada 20.  iterac6es. A aplicacgo do esguecimento 

consiste na multiplicacgo de todos on pesos da redo por um 

Indic& manor qua 0, mais precisamente 0.095, o clue significa 

na prAtica uma per da de 0.5% nos valores absolutos. 

Tempos de potenciacgo CM na formula Fl de cAiculo 

do estado de ativacgo do neuronio, item 5.1D : 

.para aumento de ativacgo : 0.5; 

.para decrescimo de ativacgo : 3.0. 

A diferenca nos tempos de potenciacgo foi descrita 

no item 5.3.3 coma um artificio para otter a composicgo de 

estados. 

ProporOes do conex6es posit.ivas e negativas e 

faixa de inicializacgo para cada caso de conexgo entre 

grupos : 

.camada de entrada 	camada de memoria 1 : 

conexOes negativas : 75% , -0.005 a -0.00; 
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conex6es positivas : 25% , 0 a 0.03; 

.camada de memOria 1 —> camada de memOria 2 : 

conex6es negativas : 57% , -0.005 a -0.05; 

conexbes positivas : 43% , 0 a 0.05; 

.camada de memOria 2 —> camada de memaria 2 : 

conex'es negativas : 60% , -0.005 a -0.04; 

conexbes positivas : 40% , 0 a 0.03; 

.camada de memOria 2 —> camada de resposta 

todas as coneOes incializadas com 0. 

Referees dados as conex3es 	(nas situaci5es 

definidas pelas regras de aprendizagem 5.2.1 e 5.2.2) : 

.camada de entrada —> camada de memOria 1 : 

conex6es negativas : 0.0004; 

conexOes positivas : 0.0004; 

.camada de memoria 1 —> camada de memOria 2 : 

conexbes negativas : 0.0002; 

conexbes positivas : 0.0004; 

.camada de memOria 2 —> camada de memOria 2 : 

conexbes negativas : 0.0001; 

conex6es positivas 	0.0002; 

.camada de memoria 2 —> camada de resposta : 

referee corretivo : 0.0008; 

No item seguinte sera feita uma analise das regras 

que levaram a estes valores. 
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7.3 - Regras de funcionamento do modelo 

As regras basicas de funcionamento do modelo 

apresentado neste trabalho ja foram analisadas no capitulo 

5. Para a aprendizagem, as regras assoc:iat.iva e corretiva 

foram justificadas como sendo responsaveis respectivamente 

pela formacao de representac6es para as informacbes e pela 

associacao das representa0es com identificadores. Para a 

topologia o papel de cada camada foi definido, sendo para a 

camada de memoria 1 a formacao de representacbes para as 

seqUencias redundantes e a diminuicao da contigUidade, e 

para a camada de memOria 2, dotada de recorrencia atraves de 

conex6es laterais, o papel de integrar representa46es 

apresentadas em seqUencia. 0 neuronio formal, corn seu 

mecanismo de ativacao continua, foi descrito como uma forma 

complementar de integracao temporal, atraves da retencao da 

ativacao local dos neuronios. 

Neste 
	

i tern 	serao 	apresentadas 	regras 

complementares de funcionamento do modelo, em funOio das 

quais os parametros apresentados no item 7.2 foram 

estabelecidos. Estas regras complementares de parametrizacao 

tiveram de ser obtidas de forma empirica, atraves de 

observac6es das simulac6es uma vez que o conjunto em 

funcionamento 6 totalmente exploratorio, em busca de novas 

propriedades n.go contidas em outros modelos. 

7.3.1 - Regras para especificacno da topologia 

A mais importante regra obtida na especificaco da 

topologia do modelo e a anti-simetria nas conex6es 

laterais, já descrita no capitulo 5. Ela estabelece : 

- Dais neuranios conectados lateralmente rao podem 

ser reciprocamente excitadores (conexes positivas nos Bois 

sentidos). 
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Esta regra muda bastante a dinamica da camada de 

neurOnios conectados lateralmente. Na rede de Hopfield /HOP 

82/, melhor exemplo desse tipo de conexgo, a simetria tem um 

papel fundamental na formaggo dos clusters que representam 

as informagOes memorizadas. A primeira forma que mantem um 

cluster unido, inibindo o restante do grupo, e a 

reciprocidade excitataria, ou seja, cada dois elementos do 

cluster vencedor excitam um ao outro fazendo com que ambos 

permanegam ativos. Essa forca permite mesmo que um pequeno 

cluster possa ser vencedor na 

treinado para ser uma memOria. 

rede, caso ele tenha sido 

Entretanto, como ja posto na 

justificativa do use da anti-simetria, a simetria torna a 

rede insensivel a novas entradas, o que 6 incompativel com a 

aplicaggo a manipulacgo de seqUencias. 

A anti-simetria enfraquece a ligaggo interna no 

cluster, o que torna a camada re-utilizavel a novas 

entradas, que podem venter o cluster anterior. Entretanto 

esse enfraquecimento tambem pode trazer conseqUencias 

negativas as propriedades do sistema. 0 cluster deve ser 

susceptivel a novas entradas, mas para ser uma memdoria 

precisa ser forte o suficiente para prevalecer dentro de uma 

entrada parcialmente incorreta, aonde o cluster pode estar 

incompleto e/ou acompanhado de elementos estranhos que devem 

ser inibidos (efeito de memOria associativa). 

A lanica maneira de contornar esse enfraquecimento 

6 aumentando o tamanho dos clusters memorizados. 0 controle 

do tamanho dos clusters provou ser uma maneira muito 

interessante de manipular a sua forma interna. Desta forma 6 

possivel definir uma situaggo aonde a force interna dos 

clusters esteja em algum ponto intermediario entre a forga 

da simetria e a inoperancia, aonde a rede mantenha suas 

propriedades e seja reutilizavel. Entretanto todo aumento 

dos clusters acarreta uma diminuiggo na capacidade do 

sistema /BAL 89b/. 



1 . 56 

Como observacao, uma das raz6es para a inclusao 

das condiOes de sinal na regra de aprendizagem associativa 

Citem 5.2.1) foi esta primeira regra. Na verdade sem estas 

condic6es ngo ha coma garantir que a camada recorrente 6 

anti-simetrica. 

A segunda regra de especificacao da topologia do 

model° 6 derivada da ideia de controle do tamanho dos 

clusters. Ela estabelece que : 

- A proporcNo entre conexbas positivas a negativas 

ligando dois grupos de neuronios define a proporcNo de 

neuronios do grupo de destino a serem excitados e inibidos. 

Desta forma simples foi possIvel controlar 

tamanho do cluster- dentro da camada de memoria, ou seja, 

manipulando as quantidades de conexbes positivas e negativas 

ligando a camada de entrada a camada de memoria 1 e esta a 

camada de memoria 2. 

Esta regra definiu as proporcaes e faixas de 

inicializacgo das conexoes entre a camada de memoria 1 

e camada de memoria 2. 

Uma terceira regra relacionada a topologia tambem 

versa sobre essas mesmas proporceSes. Ela estabele que : 

- As proporc3es de conex6es positivas e negativas 

conectando dais grupos de neuronios alter-am o grau de 

contiguidade entre representac6es contidas nestes dois 

grupos. 

Esta regra pode ser demonstrada facilmente atraves 

de exemplos e algurnas operac6es aritmeticas simples : 

-se tivermos par exempla duas representacbes na 

camada de entrada definidas cada uma par dais neuronios, 
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(nl-n2 e nl-n3) sendo um deles comum As duas representacoes 

(n1); o que significa uma contigUidade de 50%. Se, na 

conexAo entre a camada de entrada e a camada de mem6ria 1 

tivermos 75% de conex6es negativas e 25% de conex6es 

positivas distribuidas randomicamente, significa que : 

.se a distribuicAo rand6mica 6 bem 

feita estas proporcbes valem para o grupo de destino todo ou 

qualquer sub-grupo dele; 

.da totalidade dos neur6nios da camada de 

memoria 1 o neur6nio comum n1 excitarA 257. e inibirA os 

demais 75%; 

.dos 257. ainda possiveis de serem disparados 

o neuronio n2 da primeira representaclo inibirA 	757., 

restanto 6.247. de neur6nios que certamente dispararAo; 

.desse sub-grupo de 6.24% da camada 	de 

memoria 1 75% serAo por sua vez inibidos quando 	da 

apresentacAo da segunda representacgo na camada de entrada, 

com o que restar10 somente 1.54% de neur6nios comuns (ou de 

contigUidade). 

Na prAtica estes valores nAo podem ser tomados 

como exatos pois nem sempre um neuronio inibido por uma 

parte de suas entradas e excitado por outra acaba inibido, o 

que vai depender dos reforcos recebidos e dos pesos 

iniciais, que tambem tem distribuic6es provAveis, mas que 

aumentam bastante a complexidade da anAlise matemAtica da 

contigUidade final. Mesmo assim o exemplo mostra como a 

contigUidade pode ser reduzida com o use da regra. Em 

simulacoes, utilizando as proporOes do exemplo, 

constatou-se uma queda na contigUidade 	de 	507. 	para 

aproximadamente 20%. 

Esta regra definiu as proporc.es e faixas de 

inicializacAo das conex6es ligando a camada de entrada A 

camada de memoria 1. 

Nesta mesma linha do use das proporOes entre 
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conexbes positivas e negativas, uma quarta regra foi obtida 

que influencia no comportamento da camada com recorrencia. 

Ela estabelece que : 

- As proporOes de conexSes laterals positivas e 

negativas de um grupo influenciam na estabilidade de seus 

clusters. 

Esta regra 6 tambem bastante simples. Se tivermos 

por exemplo, uma camada conectada lateralmente por meio de 

60% de conex6es positives e 40% negativas, isso significa 

que cada neurOnio ativado excitarg 60% do restante da rede e 

inibirg 40%. Significa tambem que cada neuranio do cluster 

vencedor recebera do pr6prio cluster 60% de entradas 

positivas e 40% de negativas, o que permitiria numa situaggo 

inicial de pesos rand6micos que qualquer entrada gerasse um 

cluster estgvel, auto-suficiente. 

Entretanto, para que se possa separar informag6es 

de ruidos e preciso que s6 as informag6es gerem clusters 

estaveis, e esta diferenciaggo tem de vir atraves da 

aprendizagem. Ou seja, os clusters ngo devem nascer 

estgveis, mas sim tornarem-se estgveis. 

As proporc6es apresentadas no item 7.2 mostram que 

no modelo 60% das conex6es laterals sgo inibit6rias  e 

somente 40% sgo excitat6ria5  como conseqUencia da aplicaggo 

desta regra. Com  isso a estabilidade de um cluster so virg 

quando sues conex6es positivas internas forem pelo menos 50% 

mais fortes que as negativas. Isso acontecerg com a 

aplicaggo da regra da aprendizagem. Para aumentar ainda mais 

a distgncia entre um cluster memorizado e um cluster 

qualquer as conex6es inibit6rias sgo inicializadas em media 

30% mais fortes que as excitat6rias. 
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7.3.2 - Regras para especificacao dos reforgos 

A determinagAo dos valores aplicados como reforgo 

As conexoes em uma situagAo normal nAo exige regras 

elaboradas, a nAo ser alguns cuidados com relacAo As 

proporgoes envolvidas na inicializagAo dos pesos. Se os 

pesos iniciais forem muito grandes em relaclo aos reforgos a 

convergencia dos valores pode demorar muito tempo, por 

exempla. 

Entretanto, para o caso do presente modelo novas 

situagbes ocorrem, que exigem uma reavaliagAo na aplicaclo 

dos reforgos, e o estabelecimento de certas condiOes. 

Em uma situagAo 	normal, 	aonde 	nAo 	existe 

integragAo de informagoes no tempo, quando dois neuronios 

estgo ativos ao mesmo tempo 6 certo que eles pertencem A 

mesma informaglo, ou que foram ativados coma consequencia da 

mesma entrada. Da mesma forma, os neural-lips nAo ativados 

consistem numa negacgo da atual informagAo, e como tal devem 

ser inibidores da atual representacAo. Esta dualidade 

simples permite que se estabeleca um canico valor de reforco, 

que e aplicado com sinal positivo na primeira situacAo e 

negativo na segunda. Dentro do presente modelo s6 existe um 

tipo de conexAo com esta caracteristica, que 6 entre a 

camada de entrada e de memoria 1, e por isso seus reforgos 

tem o mesmo valor absoluto. 

Ao trabalhar com retengAo de estados, as situage5es 

deixam de ser duais, e outros casos devem ser considerados : 

.dois neuronios ativos simultaneamente podem 

pertencer A mesma informagAo elementar ou A mesma seqUencia; 

.um neur6nio nAo-ativo num dado instante 

muito provavelmente nAo pertence A informagAo elementar 

atual, mas isso nAo significa que ele nunca dividirA o mesmo 

cluster com um dado neurOnio hora ativado, pois ele poderA 
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- 
ser ativado adiante na mesma sequencia, ou em outra 

seqiiencia qualquer aonde a informacao elementar atual tambem 

esteja presente. 

Com isso, um reforco dado num instante de tempo, 

considerarido so a situacgo atual, pode conflitar com outros 

reforcos envolvendo as rnesrnas celulas. 

Duas regras tratam a relacao entre clusters na 

rode, e influem nas proporc6es entre as valores dos reforcos 

positivos e negativos. A primeira estabelece que 

- A convivencia de dois clusters numa camada com 

coneW5es laterals so sera possivel se as forcas que os 

mantem unidos forem maiores que as que os repelem entre si. 

0 que muda na relacao entre dois neuranios a que 

se eles estao ambers ati vos al guma relacao positiva entre 

eles existe, entretanto, se so um del es ester ati vo eles nao 

pertencem a mesma informacao elernentar mas ainda podem 

pertencer a uma mesma seqUencia. Se for dado a uma conexao 

urn reforco posi ti va numa situacgo e urn reforco negativo 

maior ou igual ao positivo em outra a regra da convivencia 

descrita acima sera desrespeitada. Devido a isso, as 

reforcos as conex6es laterais positivas devem ser maiores 

que as reforcos as conex6es negativas. 

Esta regra determinou os valores dos reforcos as 

conex6es laterais Ccamada de memoria 2 consign mesma). 

A segunda regra estabelece que : 

- Um cluster estimulado pela entrada e que 

representa uma informacgo memorizada dove poder ser ativado 

na rede mesmo sob a ac5o de um segundo cluster retido. 

Esta regra ester I igada a necessidade de ranter a 
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rede reutilizavel no decorrer da recepcgo da sequencia. Para 

conseguir isso e necessario estabelecer o que chamou-se de 

"politica de reforcos em avanco". Isto significa que as 

conex6es que chegam a urea carnada corn conexeles laterais devern 

ter valores absolutos maiores do que as conex6es internas 

aos grupos, ou serem em maior nOmero, para que a entrada se 

imponha apesar das inibicOes que sergo impostas pelo padrgo 

retido. Pela regra da convivencia, tambem essas conexoes que 

chegam a camada corn conex6es laterais devem ser mais 

reforcadas positivamente. 

Esta regra determinou os reforcos as conexaes 

entre as camadas de memoria 1 e 2, e tambem o fato de seus 

valores absolutos serem maiores que os reforcos as conexaes 

laterais. 

7.4 - Reconhecimento de silabas 

De acordo com o sistema de codificacgo proposto no 

capitulo 4, as silabas sgo seqUencias de fonemas, 

tipicamente consoante-vogal. As transicOes entre fonemas 

ocorrem passando por urn period° de sobreposicgo das entradas 

pertencentes aos fonemas. 

Para a discussgo sobre o reconhecimento de silabas 

pelo modelo proposto considers o seguinte experiment° : 

- foi apresentada a rede o conjunto de 6 silabas 

Le - la - ma - mo - ye - vo , aonde, como se pode notar, 

existern 6 fonemas Cl,m,v,a,e,o), e todos ocorrem corn a mesma 

frequencia no conjunto; 

- cada consoante 6 uma seqUencia de 	entradas, 

cada vogal e composta de uma primeira sectilencia de duas 

entradas aonde continua presents a entrada referente a 

consoante anterior junto corn a entrada da vogal, e urea 

segunda seqUencia de 5 entradas sc5 corn a vogal; 

- as silabas sgo apresentadas intercaladas por 
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seqUencias de 5 entradas de silencio; 

- as silabas sao apresentadas a rode num texto 

aonde Codas ocorrem com a mesma freqUencia; 

- o texto é repetido ate que os resultados da 

simulacao sejam considerados satisfatarios. 

Com relacgo a este experimento vamos analisar de 

perto o que ocorreu a tr4s dessas seqUencias. A figura 7.1 

mostra o grafico de coincidencias da silaba to 

0 grafico de coincidencias, como já explicado no 

capitulo anterior, foi uma forma grafica, encontrada neste 

trabalho, para acompanhar a evolucao da representacao 

interna de cada informacgo. 

A cada final de seqUencia 6 detectado o grupo de 

celulas com ativacao acima do patamar de disparo Ccluster), 

que 6 entao consider-ado a representacgo daque].a seqUencia. A 

coincidencia Ceixo vertical da figura) 6 urn valor percentual 

que mostra a semelhanca de um cluster detectado numa 

apresentacao de seqUencia, com outro cluster detectado na 

apresentacao de Outra seq64ncia, ou rnesmo em outr-a 

apresentacao da mesma seqUencia. 0 eixo horizontal indica o 

nOmero de repetiOes do padrgo. 

A indicacgo de "escala" na figura informa a 

quantas apresentacoes da seqUencia se ref ere cada intervalo 

assinalado no eixo horizontal do grafico. 
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--le 	 ESCALA 1:10 

figura 7.1 - Grafico de coincidencias da silaba Le 

Na figura 7.1 temos a coincidencia da seqUencia Le 

consigo mesma. Como se pode ver, em poucas apresentaceies 

30) a seqUencia atingiu uma alta porcentagem de coincidencia 

em suas aparic6es, o que demonstra que ela definiu sua 

representacao interna. 	As pequenas mudancas que se 

verificaram depois sgo conseqUencia de um processo de 

acomodacao causado pela competicao entre diferentes 

entradas. Esta competicao ocorre quando diferentes entradas 

ativam urn sub-grupo comum de celulas, o que normalmente 6 

consequencia do use pelas seqUencias de algum elemento 

comum, ou da contigUidade entre seus elementos. 

As figuras 7.2 e 7.3 mostram os graficos de 

coincidencia para outras duas silabas, La e ma. A evolucao 

de suas representac6es internas se assemelha a evolucgo da 

seqUencia te. 
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la 	 ESCALA 1:10 

figura 7.2 - Grafico de coincidencias da silaba La 

1004 

  

  

    

     

ha 	 ESCALA 1;10 

figura 7.3 - Grafico de coincidencias da silaba ma 

Para visualizar melhor o processo de acomodaglo, 

causado pela competicao entre as representagoes internas, 

preciso analisar o grafico de coincidencias cruzando as 

seqUencias envolvidas. Para as silabas apresentadas, dois 

cruzamentos mostram bem o que ocorre na rede. 
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na - la ESKA 1:10 

figura 7.4 - Grafico de coincidencias entre La e ma 

0 primeiro destes cruzamentos é entre as silabas 

La e ma, mostrado na figura 7.4. As duas silabas possuem em 

comum a vogal. Pelo grafico se pode notar que durante as 15 

primeiras apresentagbes a semelhanga entre as duas 
- 

representag6es passava de 50%, consequencia clara de seu 

final comum. Esta semelhanga s6 nao era maior devido a 

sobreposiggo nas entradas, que desde o inicio 	fazia com 

que as consoantes influenciassem na representagao 	das 

silabas 

Com o fortalecimento da representagao dos fonemas 

comegou o processo de acomodagao  dentro da rede e as 

consoantes, que sgo retidas na camada de mem6ria 2, passaram 

a determinar mais efetivamente as representage5es das 

silabas, o que fez a coincidencia cair abaixo dos 307.. 0 

patamar atingido proximo dos 257. mostra uma situacao de 

equilibrio na competiggo entre clusters. 

0 segundo cruzamento a ser considerado é entre as 

silabas Le e La, apresentado na figura 7.5. Neste caso, 

ocorre a situacgo inversa a do caso anterior, pois as 

silabas possuem em comum s6 as consoantes. Durante as 50 

primeiras apresentag6es das silabas (o que da 100 
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cruzamentos) a coincidencia aumenta, conseqUencia novamente 

da progressiva retenclo da consoante ate o final da silaba, 

influenciando cada vez mail na determinacgo de sua 

representacgo interna. Novamente um patamar e  atingido par 

volta agora de 40% e a competicgo entra em 

equilibria. 

100 

le - la 	 ESCALA 1:10 

figura 7.5 - Grafico da coincidencia entre Le e La 

A figura 7.6 apresenta o cruzamento entre as 

silabas Le e na. Este cruzamento deixa clara que a razgo da 

exist6ncia do patamar nos graficos anteriores 6 a presenca 

de elementos comuns na seqiiencia. Neste cruzamento pode-se 

notar um pequeno sub-grupo comum no inicio, causado pelas 

coincidencias da inicializacgo randomica, mas este sub-grupo 

acabou sendo extinto, e os clusters se tornaram totalmente 

disjuntos. 

Note-se que a coincid4ncia final nos casos 

apresentados ngo chega a 50%, o que seria de se esperar já 

que 50% das seqUencias sgo comuns. 0 que ocorre 6 que a 

convivencia entre clusters fatalmente causa degeneracoes 

internas em cada urn, devido a pontos de coincidencia de alta 

inibicgo lateral, que impedem a ativacgo pela entrada ou a 
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retencgo pelo cluster. Estes pontos normalmente sgo 

neuronios contiguos entre a entrada que ativa um dos 

clusters e outras que Jlao tem nenhuma relacgo com a segundo 

cluster, e que por isso sgo tgo inibidos por ele. A 

degeneracgo diminui a coincidencia entre as seqUencias. 

j 

le-ha 	 ESCALA 1:10 

figura 7.6 - Grafico de coincidencia entre 2e e ma 

A existencia de um sub-grupo comurn a dais clusters 

e, a principio, urna caracteristica negativa desta forma de 

representacgo para as seqUencias, pais da margem a erros de 

identificacgo. 

Como provado pelas simulacOes, esta porcentagem de 

coincidencia pode ter seu maxima conhecido, quando 

verificada numa situacgo de equilibria de distribuicoes. Em 

qualquer outra situacgo a coincidencia dimlnuira, pois a 

informacgo mais freqUente ganhara a competicgo pela fatia 

cornum aos clusters ou par parte dela Co que pods causar uma 

degeneracgo da representacgo da informacgo perdedora, caso 

seu cluster diminua muito7. 

Considerando, 	entgo, 	um 	experimento 	de 

aprendizagem aonde este patarnar de coincidencia maxima seja 
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mantido, 6 preciso saber se 6 possivel atingir um grau de 

confiabilidade alto na identificacgo das seqUencias, apesar 

de sua existencia. Se isso for conseguido 6 possivel 

considerar que o sub-grupo comum nao 6 danoso para a 

identificacao das seqUencias. Para analisar este 

comportamento utilizamos outro grarico, que 6 o de acertos e 

erros, que tambem JA foi apresentado no capitulo anterior. 

A existencia de uma tanica resposta que identifica 

uma sequencia, e que a rede deve ativar univocamente, 6 uma 

forma muito interessante de verificar se as representace5es 

internas parcialmente sobrepostas podem produzir 

identificace5es sem erros. 

A figura 7.7 mostra a evolucao na quantidade de 

respostas corretas fornecidas pela rede para a silaba le. 0 

eixo vertical do grAfico 6 percentual, e se refere ao maxim° 

de respostas corretas que a rede poderia fornecer num 

intervalo de apresentac6es da seqUencia. 0 grafico mostra 

que a rede partiu de uma situacAo aonde nenhuma resposta 

correta era fornecida, e que rapidamente passou a acertar, 

atingindo 100% de respostas certas em aproximadamente 20 

apresentaceSes da seqUencia. C interessante notar que a rede 

passou a dar respostas corretas logo que atingiu uma 

representacao estAvel para a seqUencia, e que ela foi 

razoavelmente tolerante mesmo as mudancas por acomodacAo que 

continuaram ocorrendo na representacao e que foram mostradas 

nos grAficos anteriores. 
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—le 	 BMA 1:10 

figura 7.7 - GrAtico de acertos para a silaba Le 

A figura 7.8 mostra a evolucao na quantidade de 

respostas erradas fornecidas pelo sistema para a silaba le. 

0 valor percentual forriecido no eixo y do grAfico 6 relativo 

ao mAximo de respostas nao corretas ativadas pelo sistema em 

uma Unica apresentacao da seqa6ncia. 0 eixo 

horizontal novamente indica o warner° de apresentac6es do 

padrao. 0 grAfico mostra uma diminuicao no numero de 

respostas erradas no decorrer do tempo. Essa diminuicao 

tomou aproximadamente o mesmo tempo para atingir zero erros 

que o aumento de respostas corretas para atingir seu maxim°, 

entretanto, as acomoda0es na representacao ainda acarretarn 

erros posteriores. 0 risco de respostas incorretas so e 

afastado quando todas as informacoes adquirem representac6es 

totalmente estAveis. 

Os grAlicos de acertos e erros provarn que a rede 

atingiu niveis confiAveis de respostas para as seqUencias, 

apesar da sua representacao parcialmente sobreposta. 0 

responsAvel par este comportamento com relacao as respostas 

erradas 6 o procedimento de aprendizagem corretiva, descrito 

no capitulo 5. 
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le 
ESCALA 1:10 

figura 7.8 - GrAfico de erros para a silaba Le 

100.7. 

la 	 ESCALA 1:10 

figura 7.0 - GrAfico de acertos para a silaba La 

As figuras 7.9 e 7.10 apresentam os grAficos de 

acertos e erros para a silaba La, com a qual a silaba Le 

possui quase 40% de sobreposicrto. Os grAficos mostram que 

tamb4m La atingiu niveis confiAveis de respastas. 
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—la ESCRLA 1:10 
figura 7.10 - GrAfico de erros para a silaba La 

As figuras 7.11 e 7.12 mostram os grAficos de 

acertos e erros para a silaba ma, corn quern La tem 

sobreposicgo proxima a 30% devido ao final comum. Novamente 

se pode constatar que a qualidade das respostas 6 confiAvel. 

1007 

        

       

       

        

tia ESCALA 1:10 
figura 7.11 - GrAfico de acertos para a silaba ma 
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Mill 1:10 
figura 7.12 - Grafico de erros para a silaba ma 

Este 	experimento 	apresentado 	ilustra 

funcionamento da rede lidando com seqUencias. Ele tambem 

mostra as propriedades de retencgo progressiva do contexto, 

e de como isso define a formac10 de uma representagAo 

interna das seqUencias. A contigilidade destas representage5es 

tambem foi analisada. No item seguinte a mesma analise sera 

feita para seqUencias mail longas e sem sobreposigAo 

inicial, as palavras. 

7.5 - Reconhecimento de palavras 

Pelo sistema de codificagAo proposto, as palavras 

sIo seqUencias de silabas justapostas. No caso das silabas, 

as seqUencias continham fonemas parcialmente sobrepostos, o 

que iniciava o processo de sobreposiggo para a formagAo da 

representagAo interna. A retengAo de representag6es pela 

rede devera ser agora totalmente realizada pelo fenomeno de 

acomodagAo na camada de memOria 2. 

Para apresentar o reconhecimento de palavras sera 

utilizado outro experimento que foi simulado, e cujos 

graficos gerados acompanhargo as explicac6es. Este 

na 
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experimento 6 composto de seis seqUencias, que sao as 

palavras Lema, voma, Leve, move, mola e Lavo. Nem todas elas 

possuem algum sentido, mas o que importa 6 a perfeita 

distribuicao de freqUencia na ocorr6ncia de cada componente 

das seqU6ncias, quer sejam silabas ou fonemas. 

Neste experimento as palavras s10 apresentadas 

dentro de um texto, separadas por seqUencias de sil6ncio, 

cada palavra e repetida o mesmo n6mero de vezes. 0 texto 6 

repetido ate que os resultados sejam satifatorios. A rede 

parte de uma situacao totalmente aleatoria, sem nenhum 

conhecimento pre-adquirido. 

Vamos observar um sub-conjunto do experimento, as 

palavras Leve, move e mola. A figura 7.13 mostra o grAfico 

de coincidencias da palavra Leve. 

—leve 	 ESCALR 1:10 

figura 7.13 - GrAfico de coincidencias da palavra Leve 

Pelo grAfico se observa que a seqUencia atingiu 

rapidamente uma representacao razoavelmente estAvel, apos 

aproximadamente 20 apresenta0es da palavra. 

No decorrer do tempo o padrao vai sendo lentamente 

alterado com a acomodacao, como mostram as pequenas 
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variacbes percentuais. As variacbes sao curtas, o que 

demonstra que as alteracbes que ocorreram foram permanentes, 

pois a rede imediatamente assumiu a nova representagao e a 

coincidencia voltou a 1007.. 

MOUE 
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figura 7.14 - GrAfico de coincidencias da palavra move 

A figura 7.14 mostra o mesmo grAfico para a 

palavra move, e a 7.15 para a palavra mots. 0 mesmo fenomeno 

descrito para a palavra Levee ocorre. 

figura 7.15 - Grafico de coincidencias da palavra moLa 
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As palavras selecionadas possuem o mesmo tipo de 

semelhanga que tinham as silabas analisadas, ou seja, move e 

mota possuem a primeira silaba em comum, e 'eve e move a 

taltima. Na analise dos graficos de coincidencias entre estas 

duplas os mesmos fenomenos entAo serAo verificados, mas em 

proporgoes diferentes. A figura 7.16 mostra o cruzamento 

entre Leve e move. 

rfr   	

. 	 . 	 . 	 ..... ... 

I 	I 	 I 

 

move - leve ESCALA 1:20 

figura 7.16 - GrAfico de coincidencias entre 'eve e move 

Neste grAfico se pode notar que ocorre um fen6meno 

de mudanga progressiva na representaglo interna das 

seqUencias. No inicio das apresentage5es das palavras as 

representagbes possuiam uma coincidencia acima dos 90% entre 

si, consequencia clara de seu final comum. Com  um processo 

de retenc10 progressiva da silaba anterior dentro do cluster 

da seqUencia, bem mais lento que a retengAo dos fonemas 

dentro das silabas, a coincidencia entre as seci ldencias foi 

diminuindo, ate se equilibrar num patamar, proximo aos 10%. 

E interessante notar que o valor deste patamar é inferior ao 

das silabas, o que indica uma maior degeneragAo nos padres 

originais componentes das seqUencias. A raz10 para essa 

maior degeneragAo e o maior tamanho do cluster da palavra, e 

1 fl ►  
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seu major tempo de permanencia na rede. 

A figura 7.17 mostra o cruzamento entre as 

palavras move e moles, que possuem a primeira silaba em 

comum. Neste caso a coincidencia esteve em 0% durante muitas 

repetiOes das seqUencias, e so ape's 150 apresenta0es 

comecou a aumentar, atingindo finalmente um patamar proximo 

dos 10%. Esta demora na acomodacao 6 conseqUencia direta do 

comprimento das seqUencias, e do nOmero de iteraOes no qua] 

a retencao de um cluster tem de acontecer para influir na 

representacgo da sequencia. 

move - nola 	
ESCALA 1:20 

figura 7.17 - GrAfico de coincidencias entre 

move a moLa 

Nos graficos seguintes sergo ana].isados os acertos 

e erros da rede na identificacgo das palavras. A figura 7.18 

mostra o grafico de acertos para a palavra /eve. Nele 6 

possivel ver que a rede atingiu rapidamente Os 100% de 

respostas corretas para o padrgo. Neste caso o grafico de 

acertos ngo é um bom indicador do que ocorreu realmente na 

rede. Atraves da aprendizagem corretiva a rede pode dar as 

respostas certas mesmo quando a representacao da palavra 

ainda era a sua Ultima silaba. 
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—leve 	 ESCRIA 1:10 

figura 7.18 - GrAfico de acertos para a palavra Leve 

A figura 7.10 mostra a evoluclo na quantidade de 

respostas erradas fornecidas pelo sistema para a palavra 

Leve. Ao contrArio do grAfico de acertos este demora bem 

mais para atingir a situac5o ideal, espelhando melhor o 

comportamento da rede. Somente quando as seqUencias criaram 

suas representa0es completas e distintas foi possivel a 

aprendizagem corretiva di ferenci a-1 os bern, a as respostas 

erradas acabaram. 

1 

—1eve 	 ESCRIA 1:10 

figura 7.10 - Grafico de erros para a palavra Leve 
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ds graficos de acertos e erros provam que a rede 

atingiu niveis confiaveis de respostas para as palavras. 

apesar de serem seqUencias bem mais longas que as 

silabas isoladas. 

1 

Nye 	 ESCALA 1:10 

figura 7.20 - Grafico de acertos para a palavra move 

figura 7.21 - Grafico de erros para a palavra move 

As figuras 7.20 e 7.21 apresentam os graficos de 
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acertos e erros para a palavra move, com a qual a palavra 

Leve possui 10% de sobreposica'o. Os graficos mostram que 

tambem move atingiu niveis confiaveis de respostas. 

As figuras 7.22 e 7.23 mostram os graficos de 

acertos e erros para a palavra mota, com quern move tem 

sobreposico proxima a 10% tambem. Novamente se pode 

constatar que a qualidade das respostas 6 confiavel. 
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figura 7.22 - Grafico de acertos da palavra moLa 

nola 
ESCRLA 1:10 

figura 7.23 - Grafico de erros para a palavra mola 
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Este experimento demonstrou que a modelo a capaz 

de manipular seqUencias mais longas, e particularmente 

seqUencias de seqUencias, aonde as representacoes de 
- 

sequencias mais curtas Csilabas) possuem as mesmas 

caracteristicas de representacoes de entradas elementares, 

pots mantem uma intedridade interna que permite que elas 

sejam utilizadas em contextos diferentes. 

7.6 - Reconhecimento de entradas com ruido 

Neste item sera apresentado um experimento 

realizado cam a finalidade de comprovar no presente model° a 

propriedade das redes neurais de serem capazes de aprender e 

responder corretamente a estimulos, mesmo que manipulando 

informac6es defeituosas eiou contendo ruidos 

0 experiment° consiste na apresentacgo da mesma 

seri& de sequencias utilizadas no experimento do item 7.4, 

codificando silabas, a uma rede inicializada com valores 

rand6micos. Para introduzir as falhas nos dados de entrada 

foram utilizadas duas formas 

a ativacgo de neuranios de entrada nA0 

pertencentes a nenhuma codificando de informacAo Cprevisto 

no sistema de codificacAo. item 4.3.2) junto com os 

neuronios de entrada corretos. Esta forma de erro se 

assemelha no reconhecimento da fala real com ruidos nAo 

humanos, ou nAo empregados na pronUncia dos fonemas. Estes 

erros dificultam a formacAo dos clusters e obrigam a rede a 

reconhecer a forma correta das entradas, e ap6s a ignorar 

esses erros dentro delay. 

- a ativacAo de entradas conhecidas fora de seus 

contextos corretos. Este tipo de erro corresponderia a erros 

de reconhecimento de caracteristicas foneticas, ou a ruidos 

provenientes tambem da fala mas nAo pertencentes ao mesma 
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dialogo. Por exemplo, durante a entrada de uma vogal pode 

ocorrer uma entrada contendo um som fricativo. 

0 primeiro tipo de erro 6 menos danoso para a rede 

pois o efeito de entradas desconhecidas, ou No freqUentes, 

6 s6 inibitorio, e passara a ser ignorado quando as 

informagbes corretas tiverem clusters fortes, o que 

demorara mais do que no caso sem ruidos. Neste experimento 

foram aplicados ruidos deste tipo a 30% das entradas A rede, 

ou seja, em media a cada 10 entradas 3 possuiam um das 

celulas de ruido ativadas. 

SimulageSes mostraram que a partir de 40% de ruido 

comecam a ocorrer interferencias nos padr6es a nas 

respostas. Esse limite poderia ser maior se houvesse uma 

maior variagAo de ruidos possiveis, diminuindo a atuagAo de 

um particular. 

0 segundo tipo de erro 6 bem mais perigoso, pois 

pode alterar toda a representagAo interna em formagAo para a 

sequencia, uma vez que uma entrada conhecida tem forte poder 

excitat6rio. No experimento este tipo de ruido foi aplicado 

a 10% das entradas, sendo que a partir de 20% seus efeitos 

tornaram-se acentuadamente mais danosos. Os dois tipos de 

erro sao aplicados simultaneamente. 

A figura 7.24 mostra o grafico de coincid6ncias 

para a silaba Le. A representagAo da seq64ncia 6 bem menos 

estavel, e sofre continuas mudancas entre uma apresentacAo e 

outra. Pode-se notar, entretanto, uma tendencia a 

estabilizagAo, fazendo 	com 	que 	as 	variag6es 	sejam 

percentualmente cada vez menores. 
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RilIDO-)30z 
	

ESCALA 1:10 

figura 7.24 - Grafico de coincid6ncias da silaba 

Le para entradas cam ruido 

Os graficos para La e ma sgo bastante semelhantes 

e ngo necessitam ser mostrados. A figura 7.25 mostra o 

grafico de coincid6ncias entre Le e La. Note-se que o 

patamar atingido foi o mesmo do caso sem ruidos, e que a 

subida da curva, que a causada pela acomodacgo entre os 

clusters, foi mais lenta. 

10n 

.. . 

RUIDO-)30z ESCALA 1:10 

figura 7.25 - Grafico de coincid6ncia entre as 

silabas Le e La para entradas cam ruidos 
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A figura 7.26 mostra o grAfico de coincidencia 

entre La e ma. A mesma diminuico na coincidencia ocorrida 

no experiment° acontece, sá que rnais lentamente e sem um 

patamar to estAvel. 

 

ha - la . RIJIDO-)38x MAU 1:10 

figura 7.26 - GrAfico de coincidencia entre as 

silabas ma e La para entradas com ruido. 

A figura 7.27 mostra o grAfico de acertos para a 

silaba La neste experiment°. A forma da curva 6 bastante 

parecida com aquelas apresentadas no experiment° sem ruido, 

o que demonstra uma grande tolerAncia da rede As alteraOes 

em suas representac6es causadas pelos ruidos. 
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—la 	 ESCALR 1:10 

figura 7.27 - GrAfico de acertos da silaba to 

para entradas com ruido 

A figura 7.28 mostra o grAfico de erros tambem 

para a silaba La. A curva novamente tem a forma bastante 

semelhante As curvas de erro do experiment° sem ruidos. 

100 

—la 	 RUIDO-)307, 	 ESCALA 1:10 

figura 7.28 - G•Afico de erros para a silaba La 

para entradas com ruido 

Este experimento cornprova que o modelo proposto 

possui a propriedade de tolerAncia a ruidos, que E capaz de 
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aprender apesar deles, e de identificar as informages com o 

mesmo grau de precisao do que com entradas ideais. 

7.7 - Reconhecimento em uma rede com falhas 

Neste item sera apresentado um experimento 

realizado com a finalidade de comprovar no presente modelo 

uma outra propriedade das redes neurais, que é a de serem 

capazes de aprender e responder corretamente a estimulos, 

mesmo que na rede existam elementos defeituosos, ou seja, a 

tolerancia a falhas. 

0 experimento consiste na apresentagAo da mesma 

aerie de sequencias utilizadas no experimento do item 7.4 e 

no item 7.6, codificando silabas, a uma rede inicializada 

com valores randOmicos. 

Para introduzir as falhas na rede sao escolhidos 

randOmicamente uma dada porcentagem de neurftios que 

respondem de forma aleatOria, nao considerando suas 

entradas. Para este experimento foram utilizados 10% dos 

neurobnios das duas camadas de memOria, totalizando 40 

unidades defeituosas na rede. Estes unidades respondem de 

forma aleatbria, mas seguindo uma proporgao de 1 disparo 

para cada 4 iterageses, uma taxa parecida com a dos neurOnios 

nao-defeituosos, o que dificulta ainda mais seu 

reconhecimento na rede. Para este tipo de experimento 

ocorreu um aumento acentuado de erros nas respostas a partir 

de 30% de falhas. 

A figura 7.29 mostra o grafico de coincidencias 

para a silaba Le. A curva apresenta variag6es menos bruscas 

do que no caso com ruidos, mas esboca um movimento mais 

lento na estabilizagao da representagao da seqUencia, o que 

demonstra que existe um bom grupo de neurOnios respondendo 

de formas distintas para o mesmo estimulo. Este grupo 
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constituido pelos neuronios defeituosos e par outros agindo 

sob influ6ncia deles. Essa influencia a minimizada 

gradualmente por conseqU6ncia da regra de aprendizagem. A 

estabilizaclo nlo poderA ser total pois no minimo existiro 

as neuranios defeituosos a aparecerem aleateriamente nos 

clusters. 

 

le 

I 	I 	I 

FALHAS-)10Z 

 

 

ESCALA 1:10 

figura 7.29 - GrAfico de coincidencias da silaba 

Le para rede com falhas 

Os grAficos de coincidencia para La e ma sao 

bastante semelhantes e nlo necessitam ser mostrados. A 

figura 7.30 mostra a grAfico de coincidencias entre le e La. 

Note-se que a patamar atingido foi proximo do caso sem 

ruidos, e que a subida da curva, ou a acomodacao entre os 

clusters, foi mais lenta. 
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le - la 	FALHAS-)10Y, 	 ESCALA 1:10 

figura 7.30 - GrAfico de coincidencia entre as 

silabas to e is para rede com falhas 

A figura 7.31 mostra o grAfico de coincidencia 

entre La e ma. A mesma diminuicao na coincidencia acontece, 

so que tambem mais lentamente do que para o caso ideal. 

1007. 

 

na - la FALHAS-)10z 	 ESCALA 1:10 

figura 7.31 - GrAfico de coincidencia entre as 

silabas ma e to para rede com falhas. 

A figura 7.32 mostra o grAfico de acertos para a 
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silaba La neste experimento. A forma da curva e novamente 

bastante parecida com aquelas apresentadas no experiment° 

ideal, o que demonstra uma grande tolerAncia da rede As 

alteraOes em suas representacOes causadas pelas falhas. 

-1 a FEHRS-)10/, BMA 1:10 

figura 7.32 - GrAfico de acertos da silaba La 

para rede cam falhas 

A figura 7.33 mostra o grAfico de erros tambem 

para a silaba La. A curva novamente tern a forma bastante 

semelhante As curvas de erro do experiment° ideal. 
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la 	 FALHAS-)10z 	 ESCALA 1:10 

figura 7.33 - GrAfico de erros para a silaba Lc 

para rede com falhas 

Este experimento comprova que o modelo proposto 

possui a propriedade de tolerancia a falhas de seus proprios 

neuronios, que a capaz de aprender apesar delas, e de 

identificar as informag6es com o mesmo grau de precisIo do 

que com entradas ideais. 

7.8 - GeneralizacNo dos resultados obtidos 

0 modelo de rede neural apresentado neste trabalho 

foi concebido tendo como objetivo 	a 	manipulagIo 	de 

seqUencias. Para que fosse possivel a sua validacAo, foi 

necessArio o estabelecimento de um dominio de informag6es ao 

qual a rede pudesse ser aplicada. A principio este dominio 

seria a fala, mas o problema de obtencAo e pre-tratamento de 

dados foi uma barreira muito grande a ser transposta. Com  

isso foi estabelecido um sistema de codificacAo de 

informagoes para gerar dados abstratos para a rede 

manipular. Essas informageies possuem caracteristicas da 

fala, coma a contigUidade, o comprimento variAvel de suas 

celulas e a presenga de ruidos. 

189 
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A especificacgo do modelo a ser simulado levou em 

considerando caracteristicas do sistema de codificacgo e dos 

tipos de seqUencia que devia manipular. Diversas decisZes de 

projeto estgo diretamente associadas a essas 

caracteristicas. 

A validacgo apresentada neste capitulo demonstra 

que o modelo atingiu os objetivos propostos, e foi capaz de 

manipular as seqUencias geradas e reconhecer as informacaes 

codificadas. 

Neste item serA feita uma rApida anAlise do modelo 

sob um prisma mais generico, considerando as propri.edades 

existentes que ngo estgo associadas somente ao problema no 

qual o modelo foi aplicado. 

7.8.1 - A manipulacgo de informaceIes num context° 

A grande contribuicgo do modelo foi a de 

apresentar uma forma de manipulacgo de informacoes dentro do 

contexto em que ocorrem. Em termos de redes neurais esta 

possibilidade ngo 6 trivial, e os model os tradicionais ngo 

possuem tal propriedade. 

C.) cunho experimental deste trabalho ngo teve o 

objetivo de propor uma solucgo definitiva para o problema, 

rnas sim o de explorar o use de mecanismos existentes fora de 

suas formas tipicas de aplicacgo, procurando contornar suas 

limitac: es. 

Principalmente duas grandes 	limItacoes dos 

mecanisrnos utilizados tiveram seus efeitos amenizados, ou 

mesmo redefinidos, contribuindo par a a sucesso do model o. A 

primeira destas limitac6es foi o rompimento na dualidade do 

relacionamento entre neuronios, e a segunda a tolerAncia a 

informac6es contiguas. 
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7.8.1.1 - Rompimento na dualidade entre neuronios 

A ativac10 de dois neuranios inter-conectados e 

necessariamente 	inter-dependente. 	Os 	algoritmos 	de 

aprendizagem existentes assumem que esta relagao 6 

totalmente dual, ou seja, se ambos estao ativos 

simultaneamente existe entre eles uma relagao de 

consequencia, e portanto excitatOria, que deve ser reforcada 

neste sentido; por outro lado se 86 um deles estiver ativo 

num instante de tempo existe entre eles uma relagao de 

contradigao, e portanto negative, que tambem deve ser 

reforcada, a principio no mesmo valor e sinal contrario do 

reforco anterior. 

No presente modelo este relagao a  redefinida, e o 

rompimento desta dualidade a  considerado, tornando-se mesmo 

uma forma alternative de adaptagao, a qual chamou-se 

acnmodagao.  A acomodagao foi definida como uma relagao 

intermediaria entre representagbes de informac6es, nem 

excitatOria nem inibiteria, cujo sentido e force serao 

definidos pela freqUencia com que dues representagbes 

compartilham o espago de ativagbes na rede. 0 controle Besse 

mecanismo nao é trivial, e carece de regress mail precisas, 

mesmo quantitativas, que permitam a especificagao de seus 

efeitos. 

A acomodacno a muito Otil pare a manipulagao de 

informag6es dentro de contextos, pois permite que exista uma 

relagao entre as informagbes e os contextos possiveis, com 

sinal e forge definidos pelo grau de associaggo entre eles, 

sem que as representag6es das informag6es sejam alteradas. 

7.8.1.2 - Analise por meio da Teoria da Energia 

Seria 	interessante 	analisar 	os 	novos 
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comportamentos obtidos neste modelo corn relacgo aos 

comportamentos de outros mais consolidados. 0 referential 

mais pr6ximo e o modelo de Energia de Hopfield /HOP 82/, 

devido a camada com conex6es laterais e a aprendizagem 

associativa. 

0 reconhecimento dos fonemas no modelo proposto 

ocorre de uma forma bem parecida com o comportamento tipico 

do modelo de Hopfield, buscando uma representacgo memorizada 

partindo de uma entrada. 

Entretanto para a caso das seqUencias, e a 

formacgo de representacZes por acomodacgo, o comportamento 

foge ao do modelo de Hopfield, mas pode ser explicado 

utilizando o conceito de Energia, proposto naquele modelo, e 

que pode ser compreendido de forma intuitiva sem o use de 

recursos matematicos. 

Pelo conceito de Energia, as memorias da rede 

neural sgo como vales do relevo de uma regigo, e qualquer 

estado da rede que ngo codifique informacgo ester acima 

destes vales, ou seja, possui uma Energia major que eles. 

Uma entrada instantanea representa um ponto nester 

regigo, e se este ponto possuir uma Energia major que 

qualquer ponto ao seu redor, ocorrera urn movimento na sua 

direcgo, ate que se atinja um vale. 

Existe na teoria da Energia o conceito chamado 

"minimos locais", citados neste trabalho quando da 

apresentac10 da Maquina de Boltzmann. Os minimos locals sgo 

pontos rodeados de vizinhos corn major Energia, mas que estgo 

acima Cou possuem major Energia) que as verdadeiras memarias 

da rede. 

No modelo de Hopfield os minimos locais sgo 

extremamente prejudiciais pois eles podem ocorrer devido a 
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descuidos na aplicacgo de reforcos. Na situacgo ideal 

deveria haver sá uma profundidade de vale. Esta é a forma 

dual de encarar-se a memorizaclo. 

0 comportamento obtido com o modelo proposto, 

vista por esta teoria. utilizaria os minimos locais como as 

memarias das sequ6ncias, a os vales mais fundos coma 

memorias de informaceSes elementares, e a acomodaca'o seria o 

processo responsavel por criar os minimos locais. 

Na verdade o que determina a profundidade de um 

vale, que tambem pode ser vista como a quantidade de Energia 

que o separa do topo mais proximo. é determinada pela for-ca 

que possuem suas conex6es positivas internamente ao cluster, 

e negativas ligando o cluster ao resto da rede. 

A acomodacgo cria uma diferenciaclo entre clusters 

de informacoes elementares, que so os mais fortemente 

unidos e portanto os vales mais fundos, a os clusters de 

seqU6ncia, mais fracamente unidos mas possuindo alguma forqa 

de coes!o que as distingUe de estados quaisquer. Para 

visualizar este fenomeno observe a figura 7.44. 

a 	 a 

7.44.a - Aprendizagem 
	

7.44.b - Aprendizagem + 

Acomodacgo 

figura 7.44 - Formacgo de um minima local 

Na figura 7.44.a temos representados os vales 

formados pela memorizaclio dos fonemas s e do fonema a. Nesta 

situaco, se tivermos uma entrada com parte do cluster de s 
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e parte do cluster de a fatalmente a rede devera tomar uma 

decis5o e escoiher o vale mais pr6ximo, mesmo que a entrada 

se localize a meio caminho entre os dois. 

Com o use do model° proposto podemos visualizar o 

processo de identificagAo da seqUencia sa. Consideremos que 

o fonema s jA foi apresentado, e que portanto a rede se 

encontra no vale s. Em seguida ocorre a entrada a cuja 

ativaclo 6 bastante favorecida pela rede, devido aos 

reforgos em avanco e ao pequeno Tempo de PotenciagAo Tp para 

aumento de ativagAo dos neur6nios. Assim a rede muda seu 

estado, saindo do vale apesar de it contra a for-ca. da 

Energia, por ser movido por uma forga major. Chegando ao 

topo e a meio caminho entre os vales s e a a forga externa 

muda de diregAo, pois impede que s seja inibido, e obriga a 

rede a ficar algum tempo a meio caminho. Vencido o Tp a rede 

comega um movimento de descida ao vale a movida pela sua 

Energia e pela entrada a. Entretanto, este tempo de parada 

sobre o topo altera as conexbes da rede, diminuindo a 

Energia naquele ponto. Em algumas repetiOes da seqU6ncia se 

formarA ali um pequeno vale, que na verdade 6 um minimo 

local. 

8 interessante notar que o ponto de parada da rede 

em resposta a uma nova entrada dependerA da entrada e de sua 

posicgo, o que 6 um tipico tratamento de seqUencias. 

7.9.1.3 - TolerAncia A contigaidade nas informac3es 

A contigUidade 6 sempre um risco A confiabilidade 

das respostas fornecidas por uma rede neural. Na aplicagAo 

A fala esta caracteristica nAo podia ser ignorada, e foi 

incluida no sistema de codificaggo de informagoes. 

Mas para o tratamento de sequencias a contignidade 

tambem 6 uma caracteristica inevitAvel, pois fatalmente os 
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mesmos elementos aparecem em seqUencias diferentes, o que 

pode acontecer em maior ou menor grau. 

Na verdade, 	a 	contigfiidade 	tem 	efeitos 

praticamente inevitaveis, o que leva a formagao de 

representag6es parecidas para informagOes diferentes. 0 uso 

de uma camada intermediAria entre a entrada e a camada aonde 

se formam as representagbes das seqUencias provou ser uma 

forma muito interessante de minimizar os efeitos da 

contiguidade entre informag6es elementares. Para o efeito da 

contigUidade entre seqUencias, o uso de mais um nivel de 

decisao, aonde foi aplicado o paradigma de aprendizagem 

corretiva, mostrou ser possivel atingir niveis confiaveis de 

respostas apesar da contigUidade. 

7.8.2 - Memorias compostas 

Para uma rede com conex'es laterais totais, como a 

utilizada na camada de memOria 2 do modelo, estima-se que é 

possivel memorizer ate 0.145*n informagOes, aonde n e  o 

flamer° de elementos da rede /HOP 82//BAL 89b/. Para os casos 

aonde se rompe a simetria dos vinculos estima-se que esta 

capacidade pode diminuir em ate 50% /BAL 89a/, o que levaria 

a 0.072*n. 

Este limite e  bastante baixo, e é um dos pontos 

negativos da utilizagao das redes com conexbes laterais, uma 

vez que exige um grande nOmero de celulas comparativamente 

ao nUmero de informagOes memorizadas. 

0 que leva a este valor é que cada neuremio 

pertencera a um Unico cluster (considerando uma contiguidade 

de 0% entre clusters), e que cada cluster deve possuir um 

certo tamanho minimo pare ser estavel. Na manipulagao de 

informageses isoladas cada cluster codifica uma Unica 

informagao. 0 aproveitamento do grande nUmero de conex'es 
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neste caso 6 baixo, pois cada uma sá codificara uma 

associacAo positiva com um valor maxima, ou negativa tambem 

com um valor maxim° entre as celulas conectadas. 

No caso do modelo proposto, o numero de 

informa0es elementares que a rede suporta cai fatalmente no 

limite apresentado acima, pois cada uma deverA possuir um 

cluster proprio, com baixa sobreposiclo entre clusters. 

- 
Entretanto, para 	sequencias a capacidade do sistema nAo 

segue mais estes limites, pois elas serA° composic6es de 

clusters existentes, e nAo necessitarAo de novas celulas. 

Rompendo com a filosofia dual de relacionamento 

entre celulas, as conex6es poderAo assumir infinitos 

valores, entre grande excitacAo e grande inibicAo, 

dependendo da freqUencia com que os clusters a que pertencem 

se relacionam, levando a um aproveitamento muito melhor de 

sua natureza analogica. 

A principio, o limite de informacoes que o sistema 

pode memorizar 6 o numero de combinaOes possiveis entre as 

informaceSes elementares que o sistema comporta. Entretanto, 

se todas as combinaOes possiveis ocorrerem nAo haverA 

diferencas a serem memorizadas, e todas as associaceSes entre 

clusters ter-lo a mesma forca. Codificar significa escolher 

estados que representam informa0es dentro de um dominio de 

estados possiveis. Assim, o limite estara no praprio sistema 

de codificacgo, e nas combina0es que ele utiliza. 

Esta nova filosofia em memorizacAo representa um 

increment° muito grande no aproveitamento das redes, mas 

toda a sua prova depende de urn escudo mais aprofundado, e do 

levantamento de regras mais elaboradas para seu controle, o 

que nIo foi possivel de ser feito neste trabalho, cujo cunho 

6 somente exploratario. 
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8 - CONCLUS7(0 

Este trabalho teve como finalidade principal 

apresentar um modelo de rede neural dedicado ao tratamento 

de informa0es codificadas em segUencias. 0 modelo utilize. 

ideias e mecanismos existentes, mas redefine parte de suas 

propriedades obtendo comportamentos Oteis para o problema 

das seqUencias. Novos mecanismos tambem foram propostos 

e tambem trouxeram para o modelo comportamentos Uteis. 

A especificacgo do modelo 	tambem levou em 

consideracgo a sua aplicacgo a um sistema proposto de 

codificacgo de informacOes ficticias, cujas caracteristicas 

foram inspiradas na fala, particularmente nos problemas que 

ela apresenta para seu reconhecimento automatic°. 

Toda a validacgo do modelo foi feita por meio de 

simulac8es, para o que desenvolveu-se um ambiente de 

trabalho baseado em computador. A validacgo comprovou as 

propriedades do modelo com relacgo ao sistema de codificacgo 

proposto, o que indiretamente o classifica como 

potencialmente apto a tratar problemas existentes no 

reconhecimento automatic° da fala. 

0 use de simulaOes para a validacgo de sistemas 

complexos pode carecer de precisgo, sobretudo com relacgo as 

regras de funcionamento que sgo levantadas a partir do 

acompanhamento do sistema. Entretanto, para o caso das redes 

neurais nenhuma outra opcgo a mais animadora. A MatemAtica e 

a Fisica carecem de metodos e/ou teorias matemAticas que 

possam auxiliar no tratamento analitico de sistemas 

coletivos, e todo o avanco na area tem se limitado a 

importacgo de teorias prontas para especificacgo dos 

modelos. Um bom exemplo disso e  a Teoria Spin-Glasses que 
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rege fenomenos fisicos e quimicos, importada para o modelo 

de Hopfieid. A Biologia esbarra na dificuldade de observacao 

e testes de sistemas nervosos a seus elementos 

microscapicos. Nenhuma Area de pesquisa tem a palavra 

definitiva sabre modelos de redes neurais ou metodas para 

sua 

A informatica e as simulaOes computadorizadas tem 

desempenhado um papel muito importante para a Area de redes 

neurais, e tem conseguido avancos muito maiores que Areas de 

pesquisa pura. 

Com relaco ao momenta da Area de pesquisa, o 

modelo proposto e o estudo apresentado nesta monografia 

abordam um dos problemas da maior importancia e que tem 

desperdado o maior interesse que 6 o de manipular 

informa0es contendo relacaes temporais. 1,4co existe tampouco 

uma palavra definitiva, nem mesmo segura, sabre o assunto. 

Comparativamente aos modelos tradicionais, o 

modelo proposto apresenta ideias inovadoras, e 

principalmente aborda o problema sob urn Andulo bastante 

prOprio, quo 6 o rompimento da dualidade no relacionamento 

entre neur6nios. 

0 trabalho exploratorio e breve nAo possuia 

pretens6es de levantar uma soluc:.to muito elaborada, 

prontamente aplicavel, mas coma exploracAo ele trouxe um born 

volume de boas ideias, em func5.o das quais pode-se dar 

continuidade a um trabalho mais profundo, talvez pensando na 

sua aplicacao a dominios reais, e par que n5o, A fala. 
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