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Resumo
Neste trabalho aplicamos o algoritmo de retropropagação com momento e atualização incremen-

tal para o treinamento de redes MLP e MRL. Aplicamos também duas propostas evolutivas para o
treinamento destas duas RNAs. A primeira proposta foi introduzida por Fogel et. al. e está baseada
em Programação Evolutiva. A segunda proposta evolutiva para o treinamento de RNAs incorpora o
algoritmo de retropropagação como estratégia para busca local e é referida como algoritmo evolu-
tivo com Lamarckismo. Concluímos que estratégias evolutivas representam uma excelente alternativa
para o treinamento de redes MRL. Neste caso, recomenda-se estratégias que não incorporam o al-
goritmo de retropropagação como estratégia de busca local, i.e. sem Lamarckismo. O algoritmo de
retropropagação com momento e atualização incremental é recomendado para o treinamento de redes
MLP.

1 Introdução
Redes neurais artificiais (RNAs) são modelos matemáticos inspirados no cérebro humano onde a uni-
dade básica de processamento são os neurônios. O primeiro modelo matemático para um neurônio foi
proposto por McCulloch e Pitts em 1943 [14]. Neste modelo, temos uma combinação linear seguida de
uma função não-linear de Heaviside (ou função degrau). Um modelo com uma fundamentação bioló-
gica mais plausíel foi introduzido posteriormente por Cowan e Wilson [4, 31]. Neste segundo modelo
encontramos uma função sigmoidal após a combinação linear. Ambos os modelos de McCulloch-Pitts,
Cowan e Wilson serão referidos como neurônios lineares pois efetuam uma combinação linear antes da
aplicação da função de ativação. Além dos modelos lineares, encontramos também na literatura o mo-
delo morfológico para o neurônio que é descrito em termos das operações da morfologia matemática
[20, 21, 23]. Recentemente, Pessoa e Maragos introduziram um modelo de neurônio que combina carac-
terísticas do modelo linear com o modelo morfológico [16]. Uma rede com estes neurônios é chamada
rede Linear/Posto/Morfológica (MRL, Morphological/Rank/Linear Neural Networks).

Assim como o cérebro humano, as RNAs possuem propensão natural de armazenar conhecimento
experimental [10]. Além disso, as RNAs são aproximadores universais e possuem capacidade de ge-
neralização [9]. Em vista destas propriedades, as RNAs se tornam poderosas ferramentas encontrando
aplicações em áreas como classificação e reconhecimento de padrões, otimização, controle, processa-
mento de sinais, aproximação de funções e previsão de séries temporais [1, 12, 15].
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Do ponto de vista estrutural, as RNAs podem ser classificadas como redes estáticas (não recorrentes)
ou recorrentes (dinâmicas) [10]. A principal diferença entre as duas estruturas é a presença ou não de
conexões que realimentam os neurônios da rede. Dizemos que uma RNA é estática quando as saídas
atuais não dependem de valores passados. Entre as redes estáticas, se destacam as redes neurais de
múltiplas camadas por serem amplamente utilizadas na literatura. Neste artigo nos concentraremos nos
Perceptrons de Múltiplas Camadas (MLP, Multilayer Perceptrons) e nas redes MRL que também são
redes de múltiplas camadas [10, 16].

As RNAs possuem conexões inter-neurais, representadas por pesos sinápticos, com função de arma-
zenar e processar o conhecimento. A estratégia usada para determinar os pesos sinápticos de uma RNA
é chamado de aprendizado ou treinamento. O aprendizado de uma rede neural pode ser supervisionado,
não-supervisionado ou por reforço [9]. Neste trabalho, discutiremos somente o aprendizado supervisio-
nado. Nesta estratégia de aprendizado temos um conjunto de entradas e as respectivas saídas desejadas,
e o processo de aprendizado pode ser interpretado como uma busca no espaço dos pesos sinápticos que
tem como objetivo minimizar o erro entre a saída da rede e a saída desejada. Nas redes MRL, além dos
pesos sinápticos e dos bias, temos também que ajustar o fator de mistura e a ordem da função posto.

O algoritmo de aprendizado supervisionado mais difundido e utilizado na literatura é o algoritmo de
retropropagação (backpropagation) [28]. O algoritmo de retropropagação é essencialmente um algoritmo
de otimização de primeira ordem, i.e. baseado no gradiente da função erro. Sendo assim, este algoritmo
pode estacionar em mínimos locais e/ou possuir uma convergência lenta. Além disso, é essencial que
a função erro seja diferenciável, o que não acontece, por exemplo, se a rede for descrita por neurônios
morfológicos ou linear/posto/morfológicos.

Técnicas estocásticas, tais como algoritmos evolutivos e simulated annealing, representam uma alter-
nativa atraente para os algoritmos baseados no gradiente. De fato, a computação evolutiva foi aplicada
com sucesso no aprendizado de redes neurais artificiais descritas pelo neurônio clássico [6, 18, 32].

Neste artigo, aplicaremos estratégias evolutivas para treinar redes neurais MLP e MRL de múltiplas
camadas. Na próxima seção apresentaremos uma revisão das redes MLP e MRL. Na seção 3 revisamos
brevemente o algoritmo de retropropagação para ambos os modelos. Na seção 4 apresentaremos diferen-
tes propostas de estratégias evolutivas para o treinamento das redes MLP e MRL. Terminamos o artigo
com a conclusão na seção 5.

2 Conceitos Básicos de Redes Neurais Morfológicas/Posto/Linear
O primeiro modelo matemático para um neurônio biológico foi proposto por McCulloch e Pitts em 1943
e considera a saída do neurônio uma resposta binária a um estímulo fornecido. Apesar de apresentar
grande poder computacional, faltavam-lhe características adaptativas e de aprendizagem, imprescindíveis
em modelos de sistemas inteligentes.

Uma das primeiras propostas de RNAs adaptativas foi o perceptrons de Rosenblatt [25, 26]. O per-
ceptrons é a forma mais simples de uma RNA para classificação de padrões ditos linearmente separáveis
[10]. Basicamente, ele consiste de um único neurônio com pesos sinápticos e bias ajustáveis. A genera-
lização do perceptrons são RNAs normalmente referidas como redes MLP.

Uma rede MLP sempre pode ser organizada em camadas de neurônios onde as conexões dos neurô-
nios seguem uma única direção: da entrada para a saída [19]. Portanto, uma rede MLP é uma rede estática
de multiplas camadas.
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Cada neurônio da rede MLP é descrito pela equação

y = f

(

n
∑

j=1

wjxj + θ

)

= f
(

wT · x + θ
)

, (1)

onde x = [x1, x2, . . . , xn]T são as entradas, w = [w1, w2, . . . , wn]
T representam as conexões sinápticas

e θ é o bias do neurônio. A função f é referida como função de ativação. Neste trabalho consideramos
f(x) = tanh(x), i.e. tangente hiperbólica.

Usando uma notação matricial, podemos descrever uma rede MLP através da equação:

yl = F
(

W lyl−1 + θ
l
)

, para l = 1, . . . , L (2)

onde y0 = x é a entrada da rede e yl é a resposta da camada l. A matriz W l e o vetor θ
l representam

os pesos sinápticos e os bias da camada l, respectivamente. A função F é definida pontualmente como
segue: F (z) = [f(z1), . . . , f(zn)]

T para todo z ∈ R
n. Note que yL é a saída da rede. Uma camada da

rede MLP é referida como intermediária ou oculta se l < L.
Na metade da década de 90, vários pesquisadores introduziram uma nova classe de RNAs chamada

redes neurais morfológicas[21, 23]. Esta classe inclui os chamados perceptrons morfológico [20, 22].
Simplificadamente, o perceptrons morfológico é descrito por (1) substituindo a soma pelo máximo ou

mínimo, e o produto pela soma. Desta forma, um neurônio morfológico é descrito pela seguinte equação:

y = f

([

n
∨

j=1

(wj + xj)

]

∨ θ

)

, (3)

ou pela equação

y = f

([

n
∧

j=1

(wj + xj)

]

∧ θ

)

, (4)

onde ∨ e ∧ representam as operações de máximo e mínimo, respectivamente. Os neurônios descritos pe-
las equações (3) e (4) efetuam, respectivamente, operações de dilatação e erosão da morfologia matemá-
tica se a função de ativação for contínua. Uma rede de múltiplas camadas com neurônios morfológicos é
referida como Perceptrons Morfológico de Multiplas Camadas (MLMP, Multilayer Morphological Per-
ceptrons) [20, 22].

Recentemente, Pessoa e Maragos introduziram um modelo de rede neural que incorpora proprieda-
des das redes MLP e das redes MLMP. Precisamente, cada neurônio efetua uma combinação híbrida de
operações lineares e não-lineares do tipo posto/morfológicas. As operações posto/morfológicas generali-
zam as operações da morfologia matemática através da função posto que será introduzida a seguir. Estes
neurônios são referidos como neurônios linear/posto/morfológicos e uma RNA multi-camadas com tais
neurônios é referida como rede MRL. Matematicamente, se x = [x1, x2, . . . , xn]T é a entrada do neurô-
nio, a saída y é descrita pela equação

y = f
(

λRr(m + x) + (1 − λ)
(

wT · x + θ
))

, (5)

onde f é a função de ativação e Rr é a função posto de ordem r, i.e. Rr(t) fornece o r-ésimo elemento da
lista obtida colocando as componentes de t em ordem crescente. O vetor w corresponde aos coeficientes
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lineares e o vetor m representa os coeficientes posto/morfológicos. A variável λ representa o fator de
mistura (mixagem) dos termos lineares e não-lineares. Note que,

y = f

(

n
∑

j=1

(wj · xj) + θ

)

se λ = 0, (6)

y = f

(

n
∨

j=1

(mj + xj)

)

se λ = 1 e r = 1, (7)

y = f

(

n
∧

j=1

(mj + xj)

)

se λ = 1 e r = n. (8)

Portanto, as redes MRL generalizam as redes MLP e as redes MLMP.
Em analogia a (2), podemos descrever uma rede MRL de múltiplas camadas através da equação:

yl = F
(

λ
l �Rrl

(

M l + Y l−1
)

+ (1 − λ
l) �

(

W lyl−1 + θ
l
))

, (9)

onde � : R
n ×R

n → R
n é o produto componente-componente, i.e. x�y = [x1y1, . . . , xnyn]

T para todo
x,y ∈ R

n. A matriz Y l−1 é dada por Y = [yl−1, . . . ,yl−1]T . A função posto aplicada numa matriz Tm×n

é definda como Rr(T ) = [Rr1
(t1), . . . ,Rrm

(tm)]T , onde cada ti, i = 1, . . . , m representa uma linha da
matriz T e r = [r1, . . . , rn]

T ∈ {1, 2, . . . , n}m. Novamente, y0 = x representa a entrada e yL é a saída
da rede MRL.

É importante lembrar que redes MLP com uma única camada intermediaria, i.e. L = 2, são clas-
sificadores universais [9]. Desta forma, podemos esperar que uma rede MRL com uma única camada
intermediária também seja um classificador universal. Por esta razão, consideramos neste trabalho redes
MLP e redes MRL com apenas uma camada intermediária.

Exemplo 1. Considere o polígono de 8 lados P8 apresentado na figura 1 cujos vértices são os pontos:
(2, 0), (0.4, 0.8), (−0.8, 0.8), (−2, 0.5), (−2, 0), (−0.4,−0.8), (0.8,−0.8) e (2,−0.5). Este polígono
pode ser aproximado por uma rede MLP com uma única camada intermediária com 8 neurônios (cada
neurônio da camada intermediária é responsável por um lado do polígono) e uma camada de saída com
um único neurônio. As matrizes dos pesos sinápticos e os vetores contendo os bias da rede MLP que
aproxima o polígono P8 são dadas por:

W 1 = 100 ×
[

5 −5 5 −5 10 0 −10 0
10 20 −20 −10 0 10 0 −10

]T

, (10)

θ
1 = 100 ×

[

−10 −20 −20 −10 −20 −8 −20 −8
]T

, (11)
W 2 =

[

1 1 1 1 1 1 1 1
]

, (12)
θ2 = 7.1. (13)

Para verificar se a rede MLP está aproximando o polígono P8, geramos 100 pontos aleatoriamente se-
guindo uma distribuição uniforme no retângulo [−2.5, 2.5] × [−1, 1]. Foi atribuído o valor 0.8 para
pontos no interior do polígono e o valor -0.8 para pontos que não pertencem ao polígono. Estes valores
são importantes para efetuar o treinamento das redes MLP e MRL pelos algoritmos que serão discutidos
nas próximas seções. Note que 50% dos pontos pertencem ao interior do polígono. Os pontos gerados
estão mostrados na figura 1. A rede MLP com pesos sinápticos e bias dados em (10), (11), (12) e (13)
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Figura 1: Polígono de 8 lados e pontos gerados uniformemente no retângulo [−2.5, 2.5] × [−1, 1]. O
conjunto possui 100 pontos onde 50% pertence ao interior do polígono P8.

classificou corretamente todos os padrões. Especificamente, dizemos que a rede classificou corretamente
todos os padrões se a resposta da rede tem o mesmo sinal que a saída desejada para todos os padrões de
entrada.

Uma rede MRL também pode aproximar o polígono P8. Por exemplo, uma rede MRL descrita por (9)
com 8 neurônios na camada intermediária com coeficientes lineares e bias W 1, θ

1, W 2 e θ2 dados pelas
equações (10), (11), (12) e (13), respectivamente, e fatores de mistura λ

1 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T e λ2 =
0, aproxima o polígono P8. Note que esta rede não utiliza toda sua capacidade como um classificador
pois desconsidera os termos posto/morfológicos.

As seguintes matrizes e vetores oferecem outra possibilidade para aproximar o polígono P8 por uma
rede MRL:

λ
1 =

[

0.5 0.5 1 −1
]T

, r1 =
[

2 2 2 1
]T

, (14)

M1 =

[

−0.5 −1.5 −2 2
−1.5 −0.5 −0.8 0.8

]T

, W 1 =

[

−0.5 −0.5 1 0
1 2 1 0

]T

, (15)

θ
1 =

[

−0.5 −0.5 1 0
]T

, λ2 = 1, (16)
r2 = 4, θ2 = 0, (17)

W 2 =
[

0 0 0 0
]

, M2 =
[

0 0 0 0
]T

. (18)

Note que esta rede MRL possui apenas 4 neurônios na camada intermediária. Novamente, verificamos
que ambas as redes MRL classificam corretamente todos os pontos apresentados na figura 1.

Usaremos este exemplo como base para comparar as diferentes propostas de algoritmos para o trei-
namento de redes MLP e MRL. Lembramos que o nosso objetivo não é avaliar a capacidade de generali-
zação das redes MLP e MRL. Nosso objetivo é comparar diferentes algoritmos de treinamento. Por esta
razão, utilizamos um exemplo simples que possui uma solução conhecida.
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3 Algoritmo de Retropropagação para o Treinamento das Redes
MLP e MRL

O aprendizado em uma rede neural artificial pode ser visto como um processo de otimização no espaço
dos pesos sinápticos, bias e outros parametros livres da RNA [9]. Em particular, no aprendizado supervi-
sionado minimizamos o seguinte funcional, referido como função erro,

E =

n
∑

i=1

‖yi − di‖, (19)

onde yi é a resposta da RNA após apresentarmos um padrão xi, di é a resposta desejada e ‖ · ‖ é uma
norma apropriada.

O algoritmo de retropropagação é um dos algoritmos mais utilizados para o treinamento de redes
neurais artificiais. Este é um algoritmo de busca baseado no gradiente da função erro. Nas próximas
subseções, apresentaremos brevemente os conceitos usados neste algoritmo de aprendizado. Depois,
apresentaremos um exemplo computacional a fim de avaliar o desempenho do algoritmo.

3.1 Algoritmo de Retropropagação para o Treinamento de Redes MLP
Considere uma rede MLP de duas camadas descrita pela equação 2 (com L = 2). Suponha que esta
rede receba como entrada um padrão x ∈ R

n e produza como resposta o padrão y ∈ R
m. O objetivo do

algoritmo de retropropagação é ajustar os pesos sinápticos e os bias de modo que a função de erro seja
minimizada. Isto é feito através das seguintes equações:

wl
ij(t + 1) = wl

ij(t) + ∆wl
ij(t), para t = 0, 1, . . . , (20)

θl
j(t + 1) = θl

j(t) + ∆θl
j(t), para t = 0, 1, . . . . (21)

As variações ∆wl
ij e ∆θl

j são definidas em termos do gradiente da função erro. A função erro minimizada
no algoritmo de retropropagação é dada por

E =
1

2

m
∑

i=1

(di − yi)
2. (22)

Para melhorar o desempenho do algoritmo, adicionamos também um termo de momento. Este termo
tem como objetivo acelerar a convergência na direção média de descida evitando assim oscilações devido
a mudança de sinal associada as derivadas parciais. Desta forma, a variação de uma conexão sináptica é
dada por

∆wl
ij(t) = −ρa

∂E

∂wl
ij(t)

+ ρb∆wl
ij(t − 1), para t = 1, 2, . . . (23)

onde ρb é a taxa de momento. Analogamente, temos que

∆θl
j(t) = −ρa

∂E

∂θl
j(t)

+ ρb∆θl
j(t − 1), para t = 1, 2, . . . . (24)

O cálculo das derivadas parciais do erro com respeito aos pesos sinápticos e bias, bem como expres-
sões para as variações mencionadas em (23) e (24) podem ser encontrados em [10, 9, 19].
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Algoritmo: rede MLP rede MRL
Retropropagação 98.8 ± 1.1 86.8 ± 5.5

Proposto por Fogel et. al. 98.2 ± 1.0 96.6 ± 1.4
Evolutivo com Lamarckismo 98.8 ± 1.4 94.9 ± 1.4

Tabela 1: Média e desvio padrão da porcengagem de padrões corretamente classaficados pela rede MLP
ou pela rede MRL treinada pelo algoritmo de retropropagação, o algoritmo proposto por Fogel et. al e o
algoritmo evolutivo com Lamarckismo.

É importante observar que neste trabalho adotamos um aprendizado incremental, i.e. os pesos sináp-
ticos e bias são atualizados após a apresentação de cada par de entrada-saída. Precisamente, em cada
época apresentamos todo o conjunto de entrada-saída seguindo uma sequência aleatória de índices. Uma
outra alternativa seria usar um aprendizado em batelada. Entratanto, o aprendizado incremental é prefe-
rível pois requer menos armazenamento e faz o processo de busca ter uma natureza estocástica [9]. A
natureza estocástica possibilita uma exploração melhor do espaço de busca.

Finalmente, em nossas implementações utilizamos ρa = 0.01 e ρb = 0.8ρa. Os pesos sinápticos foram
inicializados como valores aleatórios pequenos e com média zero. Precisamente, seguimos a sugestão de
Wessels e Barnard [30] onde os pesos sinápticos e bias possuem magnitude da ordem de 1/

√
Nl, onde

Nl é o número de entradas dos neurônios da camada l.

Exemplo 2. O objetivo deste exemplo é usar o algoritmo de retropropagação para encontrar uma rede
MLP que classifica corretamente os pontos apresentados na figura 1. Com base no exemplo 1, conside-
ramos uma rede MLP com 8 neurônios na camada intermediária.

Aplicamos 10 vezes o algoritmo de retropropagação para a resolução deste problema de classificação.
Todos os algoritmos foram iterados até um número máximo de 500 épocas. Na tabela 1 apresentamos
a média e o desvio padrão da porcentagem de padrões classificados corretamente. Lembre-se que um
padrão é dito classificado corretamente se a resposta da rede tem o mesmo sinal que a saída desejada.

Na figura 2 apresentamos o erro quadrático médio por época. A linha contínua marcada com qua-
drados corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas com triângulos para cima e para
baixo representam as redes MLP que apresentaram em média o menor e o maior erro quadrático médio,
respectivamente.

Note que o desvio padrão foi pequeno. Isso significa que houve pouca variação no número de padrões
corretamente classificados. Como a média dos padrões corretamente classificados foi 98.8%, concluímos
que o algoritmo de retropropagação fornece bons resultados para o treinamento de uma rede MLP para
um problema de classificação.

3.2 Algoritmo de retropropagação para o Treinamento de Redes MRL
O treinamento de uma rede MRL consiste em ajustar os vetores m e w, e os coeficientes λ e r ∈ N,
com 1 ≤ r ≤ n, de cada neurônio da rede. Em [16], Pessoa e Maragos apresentaram um algoritmo de
retropropagação com técnicas elaboradas para evitar os problemas de não-diferenciabilidade da função
posto e para obter um coeficiente r inteiro. Precisamente, eles utilizam uma variável real ρr para cada
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Figura 2: Erro quadrático médio por época do algoritmo de retropropagação aplicado para o treinamento
de uma rede MLP com 8 neurônios na camada intermediária. A linha contínua corresponde a média das
10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H” representam as RNAs que apresentaram
em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectivamente.

neurônio da rede MRL durante o processo de otimização. O posto r é então obtido através da equação

r = round
(

n − n − 1

1 + e ρr

)

, (25)

onde n é o número de entradas do neurônio. Note que o mapeamento dado por (25) associa ρr ∈ R a um
inteiro r ∈ {1, . . . , n}. Por exemplo, se ρr → +∞, então r → n, correspondendo a uma operação de
máximo. Se ρr → −∞, então r → 1, correspondendo a uma operação de mínimo.

Note que (25), embora possibilite tratar r como uma varíavel real contínua, temos que lembrar que a
resposta do neurônio é uma função descontínua em ρr. Como conseqüência, a resposta da rede como um
todo também é uma função descontínua. Este fato pode produzir resultados catastróficos no processo de
otimização.

Exemplo 3. Na figura 3 apresentamos dois gráficos da resposta de uma rede MRL por ρr. Precisamente,
consideramos a rede MRL com 4 neurônios na camada intermediária do exemplo 1. O gráfico da esquerda
refere-se a saída da rede quando variamos ρr do terceiro neurônio da camada intermediária. O gráfico
da direita refere-se a saída da rede quando variamos ρr do neurônio da camada de saída. Note que o
primeiro gráfico possui 2 degraus, cada um correspondendo ao mínimo e ao máximo. O segundo gráfico
possui 4 degraus representado as quatro possíveis funções de posto.

A derivada da função posto é descrita em termos da função impulso [17]. Lembre-se que a função
impulso é definida como Q(v) = [q(v1), . . . , q(vn)]T onde

q(v) =

{

1 se v = 0,
0 caso contrário.

(26)
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Figura 3: Resposta da rede MRL pela variação de ρr. O gráfico da esquerda refere-se a saída da rede
quando variamos ρr do terceiro neurônio da camada intermediária. O gráfico da direita refere-se a saída
da rede quando variamos ρr do neurônio da camada de saída.

Desta forma, temos

∂Rr

∂t
=

Q(z1 − t)

Q(z1 − t)1T
, e

∂Rr

∂ρr

= 1 − 1

n
Q(z1 − t)1T , (27)

onde z = Rr(t).
Não apresentaremos os detalhes do algoritmo de retropropagação para o treinamento de uma rede

MRL. O leitor interessado pode encontrar todas as informações necessárias para a implementação deste
algoritmo em [16].

É importante observar que em nossa implementação utilizamos um termo de momento. Neste caso, as
equações de atualizações dos pesos sinápticos, bias e paramentros livres da rede MRL seguem equações
semelhantes as equações (23) e (24). Os termos de momento e o tamanho do passo adotados foram os
mesmos do algoritmo de retropropagação para a rede MLP. Utilizamos também um aprendizado incre-
mental pelos mesmos motivos descritos na subseção anterior. Finalmente, inicializamos a rede seguindo
a sugestão de Pessoa e Maragos em [16].

Exemplo 4. Neste exemplo consideramos o conjunto de pontos paresentados na figura 1. Com base no
exemplo 1, consideramos uma rede MRL com 4 neurônios na camada intermediária. Lembre-se que no
exemplo 1 apresentamos uma rede MRL com esta arquitetura capaz de classificar corretamente todos os
padrões considerados.

Aplicamos 10 vezes o algoritmo de retropropagação para treinar a rede MRL. Todos os algoritmos
foram iterados até um número máximo de 500 épocas. Na tabela 1 apresentamos a porcentagem média
de padrões classificados corretamente e o desvio padrão. Na figura 4 apresentamos o erro quadrático
médio por época. A linha contínua marcada com quadrados corresponde a média das 10 simulações. As
linhas pontilhadas com triângulos para cima e para baixo representam as redes MRP que apresentaram
em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectivamente. A melhor rede MRL classificou
corretamente 93 padrões, i.e. 7 padrões foram classificados incorretamente.

Tomando como referência o gráfico da figura 4, concluímos que o desempenho de uma rede MRL
treinada com o algoritmo de retropropagação não é satisfatório. De fato, observando o gráfico marcado
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Figura 4: Erro quadrático médio por época do algoritmo de retropropagação aplicado para o treinamento
de uma rede MRL com 4 neurônios na camada intermediária. A linha contínua corresponde a média das
10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H” representam as RNAs que apresentaram
em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectivamente.

com “N”, percebemos que o algoritmo de retropropagação para o treinamento de redes MRL é instável,
i.e. apresenta vários picos. A descontinuidade da resposta da rede MRL com respeito as variáveis ρr

pode ser a causa de tal fenômeno.

4 Algoritmos Evolutivos para o Treinamento das Redes Neurais
MPL

Como vimos na seção anterior, o treinamento de uma RNA pode ser visto como um problema de otimi-
zação. Nesta seção, apresentaremos diferentes algoritmos evolutivos para o treinamento de RNAs.

Nos algoritmos evolutivos para o treinamento de RNA, formulamos o aprendizado da rede como
um processo evolutivo onde cada indivíduo representa uma RNA com parametros fixos. O desempenho
(fitness) de um indivíduo é determinado de acordo com o erro da resposta da rede com a saída dese-
jada. É importante observar que a função de erro não precisa ser diferenciável, embora, adotamos o erro
quadrático médio como medida para o desempenho da RNA. Esta medida facilita a comparação com
os resultados obtidos pelos algoritmos de retropropagação apresentados na seção anterior. Além disso,
devemos lembrar que todas as normas num espaço de dimensão finita são equivalentes [8]. Portanto,
minimizar (ou maximizar) os parâmetros livres tendo como base o erro quadrático médio deve fornecer
resultados tão bons quanto outras medidas baseadas em normas finitas.

Finalmente, gostaríamos de lembrar que um processo evolutivo para o treinamento de RNAs possui
duas fases importantes [32]. A primeira, consiste na escolha da representação dos pesos sinápticos, bias

10



e outros parametros da RNA. Note que uma RNA deve ser completamente determinada por estes fatores.
O segundo refere-se a escolha dos operadores de mutação e recombinação. Este segundo item deve ser
escolhido em conjunto com o primeiro. Diferentes operadores e representações produzirão algoritmos de
treinamento com diferentes desempenhos.

4.1 Proposta de Folgel et. al. para o Treinamento de RNAs
Uma das primeiras propostas para o treinamento de RNAs usando computação evolutiva foi apresentada
por Fogel et. al. em 1990 [6]. Esta proposta inicial está baseada nos conceitos de Programação Evolutiva
[7, 5].

Primeiramente, esta abordagem utiliza uma representação real. Neste caso, as conexões sinápticas,
bias e outros parametros são todos representados por números reais. Lembre-se que esta representação
também foi adotada no algoritmo de retropropagação. A representação real apresenta problemas de
permutações pois diferentes genes representam o mesmo indivíduo. Por exemplo, uma rede MLP pode
ser representada de diferentes formas simplesmente trocando a ordem dos neurônios de uma camada e
os respectivos pesos sinápticos da camada seguinte. O mesmo problema também é encontrado nas redes
MRL. Por causa do problema de permutação, não utilizamos operadores de recombinação. Desta forma,
a proposta de Fogel et. al. para o treinamento de RNAs tem como principal operador de busca a mutação.

A seguir apresentamos os detalhes da proposta de Fogel et. al.. Primeiramente, geramos uma popula-
ção de pesos sinápticos, bias e parametros livres. Em nossas implementações utilizamos populações com
50 indivíduos; todos representados por vetores reais. O desempenho de um indivíduo é dado pelo erro da
RNA. Lembre-se que consideramos o erro quadrático médio como medida de erro.

Operadores de mutação são aplicadados para gerar os descendentes. Nesta proposta, cada pai gera um
único filho. Precisamente, cada filho é gerado adicionando uma perturbação Gaussiana com média zero
e variância proporcional ao erro. Especificamente, utilizamos Erro/100 como variância. Esta escolha
permite uma exploração melhor no conjunto de soluções.

A seleção é feita conduzindo c competições binárias com oponentes escolhidos aleatoriamente no
conjunto de pais e filhos. Em nossas implementações, adotamos c = 20. São escolhidos para compor a
próxima geração os indivíduos com o maior número de vitórias. Este critério de seleção foi adotado em
[18].

Simplificadamente, a proposta de Fogel et. al. para o treinamento de uma RNA segue os seguintes
passos:

1. Selecione uma população inicial. Em nossas implementações utilizamos populações com 50 indi-
víduos;

2. Calcule o erro quadrático médio para cada indivíduo da população;

3. Para cada indivíduo da população, gere um descendente (filho) adicionando uma perturbação Gaus-
siana com variância proporcional ao erro. Em nossas implementações utilizamos Erro/100 como
variância;

4. Calcule o erro dos descendentes;

5. Aplique c competições binárias no conjunto de pais e filhos e escolha os indivíduos com o maior
número de vitórias para compor a próxima geração. Em nossas implementações utilizamos c = 20;
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6. Se o número máximo de gerações não foi atingido, então volte ao passo 3. Em nossas implemen-
tações permitimos um número máximo de 500 gerações.

Note que a proposta de Fogel et. al. contém um mecanismo simples de controlar a força (variância)
das mutações. Uma proposta melhor seria considerar indivíduos contendo parametros controlando a dis-
tribuição da mutação, como sugerido por Rudolph em [27]. Entretanto, esta estratégia pode inviabilizar
o processo de treinamento devido ao elevado consumo de recursos computacionais. Por exemplo, uma
rede MLP com uma única camada intermediária com N neurônios, padrões de entrada entrada e saída
com n e m componentes, respectivamente, requerer indivíduos com nv variáveis onde nv é dado por

nv = [(n + 1)N + m(N + 1)] × [(n + 1)N + m(N + 1) + 1]/2. (28)

Para uma rede MRL com N neurônios na camada intermediária teríamos indivíduos com nu variáveis
onde nu é dado por

nu = [N(2n + 3) + m(2N + 3)] × [N(2n + 3) + m(2N + 3) + 1]/2. (29)

Para se ter uma idéia, para resolver o problema do exemplo 1 com uma rede MLP com 8 neurônios na
camada intermediária, deveríamos ter indivíduos com 528 componentes. Para resolver o mesmo problema
com com uma rede MRL com 4 neurônios na camada intermediária, deveríamos ter indivíduos com 2775
componentes. Obviamente o número de componentes por indivíduos cresce exponencialmente com o
número de neurônios na camada intermediária e a dimensão dos padrões de entrada e saída. Por esta
razão, ficaremos apenas com a proposta de Fogel et. al..

Exemplo 5. Neste exemplo, consideramos novamente o conjunto de pontos paresentados na figura 1.
Utilizamos uma rede MLP com 8 neurônios na camada intermediária para classificar estes padrões. Apli-
camos 10 vezes o algoritmo proposto por Fogel et. al. para o treinamento da rede MLP. Cada indivíduo
foi gerado aleatoriamente segundo a proposta de Wessels e Barnard [30]. Na figura 5 apresentamos o erro
quadrático médio do indivíduo com o maior número de vitórias no critério de seleção. A linha contínua
com quadrados corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas com triângulos para cima
e para baixo representam as redes MLP que apresentaram em média o menor e o maior erro quadrático
médio, respectivamente. Na tabela 1 apresentamos a média e o desvio padrão da porcentagem de padrões
classificados corretamente nestas 10 simulações. A melhor rede MLP classificou incorretamente somente
um padrão.

As redes MLP treinadas com o algoritmo de treinamento proposto por Fogel et. al., embora compe-
titivo, não apresentou resultados melhores que o algoritmo de retropropagação. Este resultado é coerente
com a sentença de Schwefel: "Se existe um método clássico que resolve um dado problema, estratégias
evolutivas não deveriam ser usadas"[29]. No nosso caso, o método clássico é o algoritmo de retropropa-
gação. A estratégia evolutiva é a proposta de Fogel et. al..

Exemplo 6. Repetimos o exemplo anterior usando uma rede MRL com 4 neurônios na camada interme-
diária. Aplicamos 10 vezes o algoritmo proposto por Fogel et. al. para o treinamento da rede MRL. Cada
indivíduo das populações iniciais foi gerado aleatoriamente seguindo a sugestão de Pessoa e Maragos
[16]. Na figura 6 apresentamos o gráfico do erro quadrático médio do indivíduo com o maior número
de vitórias. A linha contínua com quadrados corresponde a média das 10 simulações. As linhas ponti-
lhadas com os símbolos “N” e “H” representam as redes MRL que apresentaram em média o menor e
o maior erro quadrático médio, respectivamente. A rede MRL treinanda com este algoritmo classificou
corretamente em média 96.6% padrões como mostrado a tabela 1.

12



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 5: Erro quadrático médio por geração do algoritmo proposto por Fogel et. al. para o treinamento
de uma rede MLP com 8 neurônios na camada intermediária. A linha contínua corresponde a média das
10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H” representam as RNAs que apresentaram
em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectivamente.

Diferente do exemplo anterior, as redes MRL treinadas com a proposta evolutiva de Fogel et. al.
apresentou resultados melhores que o algoritmo de retropropagação. Note que o número de padrões
classificados é maior, o desvio padrão é menor e o algoritmo é mais estável, i.e. não apresenta oscilações.
Este resultado confere com nossa espectativa de que algoritmos evolutivos podem apresentar resultados
melhores quando o problema é descontínuo, não-diferenciável, multimodal, ruidoso, etc. No nosso caso,
a função objetivo é não-diferenciável e não-contínua.

4.2 Proposta Evolutiva para o Treinamento de RNAs com Lamarckismo
Infelizmente, muitos algoritmos evolutivos, embora bons para busca global, não são eficientes em busca
local [32]. Deste modo, a eficiência de um algoritmo evolutivo para o treinamento de uma RNA pode
ser melhorado incorporando um processo de busca local. Neste caso, esperamos obter um algoritmo com
a capacidade de busca global dos algoritmos evolutivos com a habilidade de busca local de uma certa
estratégia. Em particular, a busca local pode ser feita através do algoritmo de retropropagação [2, 13, 11].

Neste trabalho incorporamos o algoritmo de retropopagação na proposta de Fogel et. al.. O resultado
foi um algoritmo descrito simplificadamente pelos seguintes passos:

1. Selecione uma população inicial. Em nossas simulações utilizamos populações com 50 indivíduos;

2. Aplique o algoritmo de retropropagação nos indivíduos da população. Em nossas implementações
efetuamos uma época do algoritmo de retropropagação. Lembre-se que numa época do algoritmo
de retropropagação apresentamos a rede todos os padrões do conjunto de treinamento.

13



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figura 6: Erro quadrático médio por geração do algoritmo proposto por Fogel et. al. aplicado para o trei-
namento de uma rede MRL com 4 neurônios na camada intermediária. A linha contínua com quadrados
corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H” representam
as redes MRL que apresentaram em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectivamente.

3. Calcule o erro quadrático médio para cada indivíduo da população;

4. Para cada indivíduo da população, gere um descendente (filho) adicionando uma perturbação Gaus-
siana com variância proporcional ao erro. Em nossa implementação, utilizamos Erro/100 como
variância;

5. Aplique o algoritmo de retropropagação nos descendentes gerados no passo anterior. Novamente,
em nossas implementações efetuamos uma época do algoritmo de retropropagação.

6. Calcule o erro quadrático médio dos descendentes;

7. Aplique c competições binárias no conjunto de pais e filhos e escolha os indivíduos com o maior
número de vitórias para compor a próxima geração. Em nossas implementações utilizamos c = 20;

8. Se o número máximo de gerações não foi atingido, então volte ao passo 4. Em nossas implemen-
tações permitimos um número máximo de 500 gerações.

Note que no passo 2 aplicamos o algoritmo de retropropagação nos pais. Na seqüência calculamos o
erro quadrático médio dos indivíduos e, no passo 4, geramos os descendentes simplesmente adicionando
uma perturbação gaussiana nos pais. Neste caso, as características obtidas pelos pais após o algoritmo
de retropropagação são transferidas para os filhos. Tal processo é análogo a teoria de Lamarck onde as
características adquiridas durante a vida dos pais são passadas para os seus descendentes. Por esta razão,
chamamos esta proposta de treinamento de RNAs com Lamarckismo [3, 24].
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Figura 7: Erro quadrático médio por geração do algoritmo evolutivo com Lamarckismo aplicado para o
treinamento de uma rede MLP com 8 neurônios na camada intermediária. A linha contínua com qua-
drados corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H”
representam as redes que apresentaram em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectiva-
mente.

Exemplo 7. Considere o conjunto de padrões apresentados na figura 1 e uma rede MLP com uma única
camada intermediária com 8 neurônios. Aplicamos 10 vezes o algoritmo evolutivo com Lamarckismo
para o treinamento da rede MLP. Os indivíduos foram gerados segundo a proposta de Wessels e Barnard
[30].

Na figura 7 apresentamos o erro quadrático médio do indivíduo com o maior número de vitórias por
geração. A linha contínua com quadrados corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas
com triângulos para cima e para baixo correspondem, respectivamente, as simulações que apresentaram
em média o melhor e o pior erro quadrático médio. Na tabela 1 apresentamos a média e o desvio padrão
da porcentagem de padrões classificados corretamente nestas 10 simulações.

Note que a rede MLP treinada com o algoritmo evolutivo com Lamarckismo classificou corretamente
em média 98.8 padrões. A rede MLP treinada com o algoritmo de retropropagação também classificou
corretamente em média 98.8 padrões, entretanto com um desvio padrão menor. De fato, comparando os
gráficos apresentados nas figuras 2 e 7, reparamos que a diferença entre o erro quadrático médio da média
das simulações com as simulações que apresentaram o melhor e o pior resultado é maior no algoritmo
evolutivo com Lamarckismo.

Finalmente, observe que a rede MLP treinada com o algoritmo proposto por Fogel et. al. obteve
uma porcentagem média de padrões corretamente classificados um pouco menor que a proposta com La-
marckismo. Logo, uma rede MLP treinada com um algoritmo evolutivo com Lamarkismo pode fornecer
resultados melhores que o algoritmo evolutivo sem a incorporação de uma estratégia de busca local.

Exemplo 8. Repetimos o exemplo anterior usando uma rede MRL com 4 neurônios na camada interme-
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Figura 8: Erro quadrático médio por geração do algoritmo evolutivo com Lamarckismo aplicado para
o treinamento de uma rede MRL com 8 neurônios na camada intermediária. A linha contínua com
quadrados corresponde a média das 10 simulações. As linhas pontilhadas com os símbolos “N” e “H”
representam as redes que apresentaram em média o menor e o maior erro quadrático médio, respectiva-
mente.

diária. Novamente aplicamos 10 vezes o algoritmo evolutivo com Lamarckismo para o treinamento da
RNA. Os indivíduos da população inicial foram gerados aleatoriamente segundo a proposta de Pessoa e
Maragos [16]. Na figura 8 apresentamos o erro quadrático médio do indivíduo com o maior número de
vitórias por geração. A linha contínua com quadrados corresponde a média das 10 simulações. As linhas
pontilhadas com triângulos para cima e para baixo correspondem, respectivamente, as simulações que
apresentaram em média o melhor e o pior erro quadrático médio. Na tabela 1 apresentamos a média e o
desvio padrão da porcentagem de padrões classificados corretamente nestas 10 simulações.

Com base nos valores apresentados na tabela 1, concluímos que a rede MRL treinada com o algoritmo
evolutivo com Lamarckismo produz em média resultados melhores que uma rede treinada pelo algoritmo
de retropropagação, mas produz em média resultados piores que a rede treinada com o algoritmo proposto
por Fogel et. al.. O fato desta última produzir resultados melhores pode ser justificado pela incorporação
de uma estratégia de busca local inapropriada na proposta com Lamarckismo. De fato, devemos lembrar
que as redes MRL não represetam mapeamentos contínuos e/ou diferenciáveis.

5 Conclusões
Neste trabalho aplicamos o algoritmo de retropropagação com momento e atualização incremental para
o treinamento de redes MLP e MRL. Aplicamos também duas propostas evolutivas para o treinamento
destas duas RNAs. A primeira proposta foi introduzida por Fogel et. al. e está baseada em Programação
Evolutiva. A segunda proposta evolutiva para o treinamento de RNAs incorpora o algoritmo de retropro-
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Figura 9: Erro quadrático médio por época/geração dos algoritmos para o treinamento de redes MLP. As
linha marcadas com os símbolos “� ”, “N” e “H” correspondem, respectivamente, ao algoritmo de retro-
propagação, ao algoritmo evolutivo proposto por Fogel et. al. e a proposta evolutiva com Lamarckismo.

pagação como estratégia para busca local. Esta segunda proposta é referida como algoritmo evolutivo
com Lamarckismo.

Na figura 9 apresentamos o erro quadrático médio por época/geração dos algoritmos para o treina-
mento de redes MLP. O erro quadrático médio apresentado neste gráfico representa a média obtida em
10 simulações. A linha marcada com o símbolo “� ” corresponde ao algoritmo de retropropagação. A
linha com o símbolo “N” corresponde a proposta de Fogel et. al.. Finalmente, a linha com o símbolo “H”
corresponde a proposta evolutiva com Lamarckismo. Note que o algoritmo de retropropagação apresen-
tou em média o melhor resultado. Este resultado é coerente com a sentença de Schwefel: “Se existe um
método clássico que resolve um dado problema, estratégias evolutivas não deveriam ser usadas”.

Na figura 10 apresentamos o erro quadrático médio por época/geração dos algoritmos para o treina-
mento de redes MRL. Novamente, os gráficos apresentados representam a média obtida em 10 simula-
ções. As linhas marcadas com os símbolos os símbolos “� ”, “N” e “H” correspondem ao algoritmo de
retropropagação, ao algoritmo evolutivo proposto por Fogel et. al. e a proposta evolutiva com Lamarc-
kismo, respectivamente. Note que a proposta evolutiva de Fogel et. al. apresentou o menor erro. Este
resultado condiz com nossa espectativa de que algoritmos evolutivos podem apresentar resultados me-
lhores quando o problema é descontínuo e/ou não diferenciável. Finalmente, lembramos que a proposta
evolutiva com Lamarckismo incorpora o algoritmo de retropropagação como uma estratégia de busca
local. Pelo gráfico, concluimos que o algoritmo de retropropagação não representa uma boa estratégia
de busca local para o treinamento de redes MRL pois a estratégia evolutiva de Fogel et. al., que não
incorpora tal estratégia, apresentou resultados melhores.

Em resumo, estratégias evolutivas representam uma excelente alternativa para o treinamento de redes
MRL. Neste caso, recomenda-se estratégias que não incorporam o algoritmo de retropropagação como
estratégia de busca local. O algoritmo de retropropagação como momento e atualização incremental é
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Figura 10: Erro quadrático médio por época/geração dos algoritmos para o treinamento de redes MRL.
As linha marcadas com os símbolos “� ”, “N” e “H” correspondem, respectivamente, ao algoritmo de
retropropagação, ao algoritmo evolutivo proposto por Fogel et. al. e a proposta evolutiva com Lamarc-
kismo.

recomendado para o treinamento de redes MLP.
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