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Resumo Memórias autoassociativas (AMs) são modelos inspirados na
capacidade humana de armazenar e recordar informações. Neste trabalho
apresentamos um novo modelo de AM, denominado memória autoasso-
ciativa fuzzy de projeção max-C (max-C PFAM). Em poucas palavras, a
max-C PFAM projeta o padrão de entrada no conjunto das combinações
max-C dos itens memorizados. Comparamos o desempenho da max-C
PFAM com as memórias autoassociativas morfológicas Fuzzy (FMAMs)
no problema de recuperção de imagens em ńıveis de cinza.
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1 Introdução

Uma memória associativa (AM, do inglês associative memory) é um sistema de
entrada e de sáıda que permite o armazenamento e recordação de um conjunto
finito de informações [1, 2]. Além disso, as AMs são inspiradas na capacidade
humana de armazenar e lembrar uma determinada informação por associação.
Assim, espera-se que uma AM seja capaz de recuperar corretamente um item
memorizado mesmo quando é apresentado como entrada uma versão incompleta
ou ruidosa desse item.

As primeiras AMs foram introduzidas por volta de 1955 por Taylor e Stein-
bruch [3, 4]. Entretanto, as AMs ganharam uma maior notoriedade na comu-
nidade cient́ıfica após os trabalhos de Hopfield no ińıcio dos anos de 1980 [5].
Hopfield mostrou que um sistema dinâmico não linear discreto pode ser projetado
como uma AM para o armazenamento e recordação de padrões binários. Porém,
a capacidade de armazenamento do modelo clássico de Hopfield é limitado [5, 6].

Posteriomente foram desenvolvidos vários modelos de AMs. Destacamos aqui
as memórias autoassociativas morfológicas (MAMs) propostas por Ritter e Suss-
ner [7, 8]. As MAMs foram os primeiros modelos de AMs baseados na morfologia
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matemática, uma teoria usada para a análise e processamento de imagens [9].
Além da capacidade natural de armazenar padrões em tons de cinza, as MAMs
possuem capacidade absoluta de armazenamento ilimitada e uma excelente to-
lerância ao rúıdo ou dilativo ou erosivo [7, 8]. Observamos que, apesar das apli-
cações efetivas das MAMs em problemas como previsão de séries temporais e
análise de imagens [10, 11], as MAMs apresentam uma grande quantidade de
memórias espúrias [8].

No contexto da teoria dos conjuntos fuzzy, o primeiro modelo de AM foi
apresentado por Kosko em 1992 [12]. No entanto, as memórias associativas fuzzy
(FAMs, fuzzy associative memories) de Kosko, descritas em termos da com-
posição max-mı́nimo ou max-produto, apresentam uma baixa capacidade de
armazenamento devido à interferência cruzada entre os padrões armazenados
[12, 13]. Nos anos seguintes foram desenvolvidos modelos de FAMs que apre-
sentaram uma capacidade de armazenamento superior em relação às FAMs de
Kosko [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Aplicações das FAMs incluem classifi-
cação [17, 19], previsão de séries temporais [16, 18] e restauração de imagens
corrompidas [16, 20, 22].

Ressaltamos neste trabalho as memórias autoassociativas morfológicas fuzzy
(FMAMs, fuzzy morphological autoassociative memories) [15, 16], que incluem
as memórias autoassociativas fuzzy implicativas (IFAMs, implicative fuzzy auto-
associative memories) como caso particular [22] e podem ser vistas como versões
fuzzy das MAMs [7]. Com efeito, as FMAMs apresentam capacidade absoluta
de armazenamento ilimitada e uma excelente tolerância ao rúıdo ou erosivo ou
dilativo. Todavia, tal como as MAMs, as FMAMs apresentam uma grande quan-
tidade de memórias espúrias.

A prinćıpio, a tolerância ao rúıdo aumentaria se as FMAMs tivessem me-
nos memórias espúrias. Partido deste pressuposto e inspirados nas max-plus
PMAMs (acrônimo do inglês projection autoassociative morphological memories)
[23], propomos nesse artigo as memórias associativas fuzzy de projeção max-C
(max-C PFAM, do inglês projection fuzzy autoassociative memories). Em ter-
mos gerais, uma max-C PFAM projeta o padrão de entrada no conjunto cujos
elementos são combinações max-C dos padrões armazenados.

O artigo está organizado da seguinte forma. Os conceitos básicos da lógica
fuzzy são apresentados na próxima seção. A Seção 3 apresenta uma breve revisão
sobre as FMAMs min-D. As max-C PFAM são introduzidas na Seção 4. Uma
breve comparação do desempenho das max-C PFAM em relação FMAMs min-D
num problema de recuperção de imagens em ńıveis de cinza é apresentada na
Seção 5. Terminamos o artigo com as considerações finais.

2 Operadores da Lógica Fuzzy

Os modelos de AMs que apresentaremos nesse trabalho estão baseadas em ope-
rações da lógica fuzzy. Apresentaremos a seguir a definição e exemplos dos ope-
radores conjunção, disjunção, implicação e coimplicação fuzzy. Para uma leitura
minuciosa sobre estes operadores sugerimos as seguintes referências [24, 25, 26,



27, 28, 29]. Esclarecemos que os śımbolos “∨” e “∧” são usados nesse texto para
representar o supremo (ou máximo) e o ı́nfimo (ou mı́nimo), conforme notação
empregada na teoria dos reticulados [30].

Definição 1 (Conjunção Fuzzy) Uma conjunção fuzzy C : [0, 1] × [0, 1] −→
[0, 1] é um operador crescente que satisfaz C(0, 0) = C(0, 1) = C(1, 0) = 0 e
C(1, 1) = 1. Uma norma triangular, ou simplesmente t-norma, é uma conjun-
ção fuzzy T : [0, 1] × [0, 1] −→ [0, 1] comutativa, associativa e que que satisfaz
T (x, 1) = x para todo x ∈ [0, 1].

Exemplo 1 (Normas Triangulares) Os seguintes operadores

CM (x, y) = x ∧ y, CP (x, y) = x · y e CL(x, y) = max{0, x+ y − 1}, (1)

chamados respectivamente t-normas do mı́nimo, produto e Lukasiewicz, são exem-
plos de t-normas.

Definição 2 (Disjunção Fuzzy) Uma disjunção fuzzy D : [0, 1] × [0, 1] −→
[0, 1] é um operador crescente que satisfaz D(1, 1) = D(0, 1) = D(1, 0) = 1
e D(0, 0) = 0. Uma disjunção fuzzy S : [0, 1] × [0, 1] −→ [0, 1] comutativa,
associativa e que satisfaz S(x, 0) = x para todo x ∈ [0, 1], é chamada conorma
triangular ou simplesmente s-norma.

Exemplo 2 (Conormas Triangulares) As expressões abaixo definem as s-
normas conhecidas como s-normas do máximo, soma probabiĺıstica e Lukasi-
ewicz, respectivamente:

DM (x, y) = x ∨ y, DP (x, y) = x+ y − x · y e DL(x, y) = 1 ∧ (x+ y). (2)

Salientamos que as t-normas e s-normas generalizam, respectivamente, os
conceitos dos conectivos ∧ e ∨ da lógica clássica no que concerne a lógica fuzzy.
Apresentaremos a seguir operadores fuzzy que estendem a implicação→ (em que
p→ q significa “p é suficiente para q”) e a menos usual coimplicação 6← (em que
p 6← q significa “p não é necessário para q”) [27]:

Definição 3 (Implicação Fuzzy) Uma implicação fuzzy I : [0, 1] × [0, 1] −→
[0, 1] é um operador decrescente no primeiro argumento, crescente no segundo
argumento e que satisfaz I(0, 0) = I(0, 0) = 1 e I(1, 0) = 0.

Exemplo 3 (Implicação Fuzzy) As seguintes expressões, chamadas respecti-
vamente implicações de Gödel, Goguen e Lukasiewicz, definem implicações fuzzy

IM (x, y) =

{
1, x ≤ y,
y, x > y,

IG(x, y) = 1∧
(y
x

)
e IL(x, y) = 1∧(1−x+y). (3)

Definição 4 (Coimplicação Fuzzy) Uma coimplicação fuzzy é um operador
J : [0, 1] × [0, 1] −→ [0, 1] decrescente no primeiro argumento, crescente no
segundo argumento e que satisfaz J(0, 0) = J(1, 1) = 0 e J(0, 1) = 1.



Exemplo 4 (Coimplicação Fuzzy) Exemplos de coimplicações fuzzy incluem

JM (x, y) =

{
0, x ≥ y,
y, x < y,

JG(x, y) = 0 ∨
(
y − x
1− x

)
e JL(x, y) = 0 ∨ (y − x),

(4)
chamadas respectivamente coimplicações de Gödel, Goguen e Lukasiewicz.

Uma conjunção e uma implicação fuzzy, bem como uma disjunção e uma
coimplicação fuzzy, podem estar relacionados por meio de um conceito funda-
mental da morfologia matemática chamado adjunção [9].

Definição 5 (Adjunção) Uma implicação fuzzy I e uma conjunção fuzzy C
formam uma adjunção se

C(x, y) ≤ z ⇐⇒ x ≤ I(y, z), ∀x, y, z ∈ [0, 1]. (5)

Analogamente, uma disjunção fuzzy D e uma coimplicação fuzzy J formam uma
adjunção se

D(x, y) ≥ z ⇐⇒ x ≥ J(y, z), ∀x, y, z ∈ [0, 1]. (6)

Exemplo 5 (Adjunção) Os pares de implicação-conjunção fuzzy (IM , CM ),
(IP , CP ) e (IL, CL) formam adjunções. Similarmente, os pares de disjunção-
coimplicação fuzzy (DM , JM ), (DP , JP ) e (DL, JL) formam adjunções.

Podemos definir produtos matriciais combinando os operadores fuzzy C, D,
I e J com os operadores máximo ou mı́nimo. Precisamente, o produto max-C
da matriz A ∈ [0, 1]m×k pela matriz B ∈ [0, 1]k×n, denotada por E = A ◦ B, é
definido por:

eij =

k∨
ξ=1

C(aiξ, bξj), ∀i = 1, . . . ,m e ∀j = 1, . . . , n. (7)

Analogamente, os produtos min-D, min-I, max-J , denotados por G = A • B,
H = A B B e L = A I B, são definidos pelas equações

gij =

k∧
ξ=1

D(aiξ, bξj), hij =

k∧
ξ=1

I(aiξ, bξj) e lij =

k∨
ξ=1

J(aiξ, bξj), (8)

para todo i = 1, . . . ,m e j = 1, . . . , n, respectivamente3.
Por fim, em analogia ao conceito de combinação linear, um vetor

z =

k∨
ξ=1

C(λξ,a
ξ) ⇐⇒ zi =

k∨
ξ=1

C(λξ, a
ξ
i ), ∀i = 1, . . . , n, (9)

em que λξ ∈ [0, 1] para todo ξ = 1, . . . , k, é chamado combinação max-C de
vetores de um conjunto finito A = {a1, . . . ,ak} ⊆ [0, 1]n.

3 Observamos que śımbolos “~” e “~̄” foram usados para denotar os produtos min-I e
min-J nos primeiros trabalhos sobre as FMAMs [15, 16]. Nesse texto optamos por
uma notação semelhante àquela adotada em [31].



3 Memórias Autoassociativas Morfológicas Fuzzy min-D

Memórias associativas (AM, associative memories) são modelos matemáticos ins-
pirados na capacidade humana de armazenar e recordar informações [1, 2]. Sobre-
tudo, uma AM deve ser capaz de recuperar uma informação armazenada mesmo
a partir de uma versão ruidosa ou incompleta. Matematicamente, uma memória
auto-associativa é formulada como segue: Dado um conjunto A =

{
a1, . . . ,ak

}
,

denominado conjunto das memórias fundamentais, uma AM é uma aplicação
M tal que M(aξ) = aξ para todo ı́ndice ξ ∈ K = {1, 2, . . . , k} [1]. Além disso,
espera-se que a aplicação M apresente uma certa tolerância a rúıdo, ou seja,
M(ãξ) = aξ quando ãξ corresponde a uma versão ruidosa de aξ, para ξ ∈ K.
Dizemos que M é uma memória auto-associativa fuzzy (FAM, fuzzy associa-
tive memory) se ela é projetada para armazenar e recordar conjuntos fuzzy, ou
seja, M : F(U) −→ F(U) em que F(U) denota a famı́lia de todos os conjuntos
fuzzy em um universo de discurso U [14]. Lembre-se que um conjunto fuzzy x
em um universo de discurso finito U = {u1, u2, . . . , un} corresponde a um vetor
x = [x1, x2, . . . , xn]T ∈ [0, 1]n, em que a componente xj = x(uj) denota o grau
de pertinência do elemento uj no conjunto fuzzy x.

Motivados pelos conceitos da morfologia matemática, uma teoria desenvol-
vida inicialmente para o processamento e análise de imagens [9], Sussner e Valle
desenvolveram a classe das memórias associativas morfológicas fuzzy (FMAMs,
fuzzy morphological associative memories) [14, 15]. Uma importante subclasse
das FMAMs consiste dos modelos definidos em termos dos produtos matriciais
max-C e min-D. Nesta seção abordaremos as FMAMs min-D, que são definidas
usando produto min-D estabelecido em (8).

Uma FMAM min-D é uma aplicação M : [0, 1]n −→ [0, 1]n definida por

M(x) = M • x, (10)

para uma certa matriz M ∈ [0, 1]n×n, denominada matriz dos pesos sinápticos.
Dado um conjunto de memórias fundamentais A =

{
a1, . . . ,ak

}
⊆ [0, 1]n, a

matriz dos pesos sinápticos M pode ser determinada usando o aprendizado fuzzy
por adjunção [15]. O aprendizado por adjunção estabelece que M é, no sentido
do produto min-D, a melhor aproximação por cima da matriz A = [a1 . . .ak]
cujas colunas são as memórias fundamentais. Em termos matemáticos, tem-se

M =
∧{

V ∈ [0, 1]n×n : V •A ≥ A
}
. (11)

Alternativamente, a solução de (11) pode ser expressa por

M = A I AT , (12)

em que a disjunção e a coimplicação fuzzy utilizadas nos produtos min-D e
max-J formam uma adjunção.

O padrão recordado por uma FMAM min-D com aprendizado fuzzy por
adjunção pode ser expresso como a projeção do vetor de entrada no conjunto



dos pontos fixos da memória [16]. Rigorosamente, para qualquer x ∈ [0, 1], a
sáıda da FMAM min-D satisfaz

M(x) =
∨
{z ∈ I(A) : z ≤ x} , (13)

em que I(A) é o conjunto de todos os pontos fixos da FMAM M, que depende
do conjunto das memórias fundamentais A = {a1, . . . ,ap} [16].

Uma consequência deste resultado é que uma FMAM min-D apresenta to-
lerância somente com respeito ao rúıdo dilativo e é extremamente senśıvel ao
rúıdo erosivo. Lembre-se que um vetor x é uma versão dilativa de uma memó-
ria fundamental aξ se x ≥ aξ. Dualmente, x é uma versão erosiva da memória
fundamental aξ se x ≤ aξ. Além disso, não é dif́ıcil mostrar que A ⊆ I(A),
ou seja, todas as memórias fundamentais são pontos fixos da FMAM min-D.
Consequentemente, se a disjunção fuzzy é associativa e tem uma identidade à
direita, então a equação M(aξ) = aξ é válida para todo ξ ∈ K. Contudo, pode-
se mostrar que muitas transformações das memórias fundamentais, bem como
combinações minimax dessas transformações, são pontos fixos de M [16]. Lem-
brando que qualquer elemento da diferença I(A) \ A é uma memória espúria
da memória, conclúımos que uma FMAM min-D possui um número grande de
memórias espúrias.

Exemplo 6 Considere o conjunto das memórias fundamentais

A =

a1 =


0.6
0.5
0.1
0.8

 ,a2 =


0.9
0.3
0.5
0.2

 ,a3 =


0.2
0.5
0.6
0.8


 . (14)

A matriz dos pesos sinápticos M da FMAM min-DM , determinada por (12)
usando a coimplicação JM de Gödel, satisfaz a equação

M =


0 0.9 0.9 0.9

0.5 0 0.5 0.3
0.6 0.6 0 0.5
0.8 0.8 0.8 0

 .
Dado o vetor de entrada

x =
[

0.63 0.6 0.1 0.9
]T
, (15)

que corresponde a uma versão dilativa da memória fundamental a1 pois satisfaz

x = a1 +
[

0.03 0.1 0 0.1
]T ≥ a1, obtemos como sáıda da FMAM min-DM de

Gödel o vetor
M(x) = M •M x =

[
0.63 0.5 0.1 0.8

]T
, (16)

em que “•M” denota o produto min-D definido em termos da disjunção min-D.
Note que M(x) é diferente de a1. Com efeito, M(x) não pertence ao conjunto
de memórias fundamentais A e, portanto, M(x) é uma memória espúria de M.



4 Memórias Autoassoaciativas Fuzzy de Projeções Max-C

Inspirados no fato que uma FMAM min-D projeta o vetor de entrada no conjunto
dos pontos fixos I(A), propomos nesse trabalho uma nova memória autoassocia-
tiva, chamada memória associativa fuzzy de projeção max-C (max-C PFAM, do
inglês projection fuzzy associative memory), que projeta as entradas no conjunto

C(A) =

z =

k∨
ξ=1

C(λξ,a
ξ) : λξ ∈ [0, 1]

 , (17)

de todas combinações max-C das memórias fundamentais aξ ∈ [0, 1]n, ξ ∈ K.
Precisamente, dado um conjunto de memórias fundamentais A =

{
a1, . . . ,ak

}
e

um vetor de entrada x ∈ [0, 1]n, a max-C PFAM V : [0, 1]n → [0, 1]n é dada por

V(x) =
∨
{z ∈ C(A) : z ≤ x} . (18)

Claramente, o conjunto das memórias fundamentais A está contido no con-
junto C(A). Portanto, tal como a FMAM min-D com aprendizado por adjunção,
uma max-C PFAM também satisfaz a equação V(aξ) = aξ par todo ξ ∈ K, se
a conjunção fuzzy é associativa e possui uma identidade à direita. Em outras
palavras, V possui ótima capacidade absoluta de armazenamento. Além disso,
V projeta o vetor de entrada x no conjunto C(A) tal que z ≤ x. Consequen-
temente, uma max-C PFAM apresenta tolerância ao rúıdo dilativo e pode ser
muito senśıvel a rúıdo erosivo. O próximo resultado, que fornece uma fórmula
efetiva para a implementação de uma max-C PFAM, expressa a sáıda V(x) em
termos dos produtos max-C e min-I.

Teorema 1 Considere uma adjunção (I, C), em que C é uma conjunção fuzzy
e I é uma implicação fuzzy. Dado o conjunto A =

{
a1 . . . ak

}
⊆ [0, 1]n das

memórias fundamentais, a max-C PFAMs satisfaz

V(x) =

k∨
ξ=1

C(λξ,a
ξ), em que λξ =

n∧
j=1

I(aξj ,xj), ∀ξ ∈ K, (19)

para qualquer vetor de entrada x ∈ [0, 1].

Demonstração. Sejam z ∈ C(A), N = {1, . . . , n} e K = {1, . . . , k}. Como o par
(I, C) forma uma adjunção, por hipótese, temos que

z ≤ x⇐⇒ zj ≤ xj , ∀j ∈ N

⇐⇒
k∨
ξ=1

C(λξ, a
ξ
j) ≤ xj , ∀j ∈ N

⇐⇒ C(λξ, a
ξ
j) ≤ xj , ∀j ∈ N , ∀ξ ∈ K

⇐⇒ λξ ≤ I(aξj , xj), ∀j ∈ N , ∀ξ ∈ K

⇐⇒ λξ ≤
n∧
j=1

I(aξj , xj), ∀ξ ∈ K.



Logo, o maior z ∈ C(A) tal que z ≤ x é dado por

z =

k∨
ξ=1

C(λξ,a
ξ) com λξ =

n∧
j=1

I(aξj , xj), ∀ξ ∈ K. (20)

Exemplo 7 Considere o par (IM , CM ), que forma uma adjunção, e o conjunto
das memórias fundamentais A estabelecido em (14). Dado o vetor de entrada x
definido (15), obtemos por (19) os coeficientes

λ1 = 1.0, λ2 = 0.1 e λ3 = 0.1, (21)

e a sáıda da max-CM PFAM, chamada PFAM de Gödel, é

VM (x) = CM (λ1,a
1) ∨ CM (λ2,a

2) ∨ CM (λ3,a
3) (22)

=


0.6
0.5
0.1
0.8

 ∨


0.1
0.1
0.1
0.1

 ∨


0.1
0.1
0.1
0.1

 =


0.6
0.5
0.1
0.8

 = a1. (23)

Observe que, diferente da FMAM min-D de Gödel, a max-C PFAM de Gödel
recordou a memória fundamental a1. Esse exemplo nos dá ind́ıcios que as max-C
PFAMs possuem melhor tolerância ao rúıdo dilativo do que as FMAMs min-D.

5 Experimentos Computacionais

Nesta seção, comparamos o desempenho de FMAMs min-D com algumas max-C
PFAMs em um problema de reconstrução de imagens em tons de cinza. Espe-
cificamente, considere as oito imagens em tons de cinza mostradas na Figura 1.
Cada uma destas imagens possui dimensões 64 × 64 e tons de cinzas entre 0 a
1. As imagens foram convertidas em vetores aξ ∈ [0, 1]4096, para ξ = 1, 2, . . . , 8,
que formam o conjunto A das memórias fundamentais.

O conjunto das memórias fundamentais A = {a1, . . . ,ap} ⊆ [0, 1]4096 foi
armazenado nas FMAMs min-D de Gödel, Goguen e Lukasiewicz, denotadas
respectivamente por MM ,MP e ML, usando o aprendizado por adjunção. O
mesmo conjunto de memórias fundamentais foi também armazenado nas max-C
PFAMs de Gödel, Goguen e Lukasiewicz, denotadas por VM ,VP e VL, respecti-
vamente. Avaliamos a tolerância ao rúıdo dos seis modelos apresentando como
entrada versões corrompidas ou incompletas da imagem Lena. Precisamente,
adicionamos a parte positiva do rúıdo Gaussiano com média 0 e variança 0,3 na
imagem a1. Também consideramos rúıdo do tipo “sal”, com densidade ρ = 0, 5, e
imagens incompletas obtidas removendo partes significativas da imagem original.

A Figura 2 mostra versões corrompidas ou incompletas da imagem Lena,
bem como as imagens correspondentes que foram recordadas pelas seis memó-
rias. Especificamente, a primeira linha apresenta as imagens que correspondem
aos vetores de entrada. As demais linhas exibem as imagens recordadas pelas



Figura 1. Memórias fundamentais

FMAMs min-D ML, MP e MM , seguido das max-C PFAMs VL, VP e VM . A
Figura 2 também contém, abaixo de cada imagem, o erro relativo Er determi-
nado pela equação

Er =
‖a1 − y‖2
‖a1‖2

, (24)

em que y denota o vetor de sáıda da memória e ‖·‖2 refere-se à norma Euclidiana.
Note que as novas memórias VM ,VP e VL apresentaram erro relativo menor

que as FMAMs min-DMM ,MP eML. Em particular, nos experimentos com-
putacionais que realizamos, a max-C PFAM de Gödel obteve os menores erros
relativos e, portanto, a melhor tolerância ao rúıdo dilativo.

6 Considerações Finais

Neste trabalho introduzimos as max-C PFAMs para armazenamento e recor-
dação de vetores no hipercubo [0, 1]n. Especificamente, uma max-C PFAM V
é projetada para o armazenamento de um conjunto de memórias fundamentais
A = {a1, . . . ,ap}. Posteriormente, dado um vetor de entrada x, que pode ser
uma versão dilatada de uma memória fundamental aξ, a max-C PFAM fornece
como sáıda V(x) a projeção de x no conjunto C(A) de todas as combinações
max-C das memórias fundamentais. Ressaltamos que V(aξ) = aξ é válida para
todo ξ = 1, 2, . . . , p. Portanto, podemos armazenar quantos vetores forem dese-
jado numa max-C PFAM. Apresentamos também um teorema que caracteriza
a fase de recordação de uma max-C PFAM e fornece um método eficiente para
calcular V(x).

Nesse trabalho também efetuamos uma comparação preliminar da tolerância
ao rúıdo dilativo das novas memórias com as FMAMs min-D com aprendizado
por adjunção. Precisamente, as max-C PFAMs obtiveram um desempenho su-
perior as FMAMs min-D em experimentos computacionais relacionados ao pro-
blema de recuperação de imagens em tons de cinza corrompidas ou incompletas.
Em particular, a max-C PFAM de Gödel obteve os menores erros relativos para
as imagens ruidosas e recuperação perfeita para as imagens incompletas.



E
n
tr

a
d
a
x

0.4999 0.7536 0.6886 0.4922 0.8492

M
L

(x
)

0.0458 0.0176 0.0432 0.0057 0.0566

M
P

(x
)

0.0765 0.0471 0.0747 0.0195 0.1089

M
M

(x
)

0.1531 0.1566 0.1620 0.0635 0.2451

V L
(x

)

0.0102 0.0011 0.0071 0.0006 0.0164

V P
(x

)

0.0066 0.0010 0.0024 0 0.0024

V M
(x

)

0.0034 0.0001 0 0 0

Figura 2. Imagens corrompidas e recuperadas pelas FMAMs min-D e max-C PFAMs,
bem como os erros normalizados correspondentes.



No futuro, pretendemos realizar mais experimentos computacionais e obter
propriedades relevantes das max-C PFAMs. Ainda, esperamos estabelecer rela-
ções dos novos modelos com outras memórias associativas da literatura.
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