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Abstract— Associative memories (AMs) are designed for the storage of pattern associations and the retrieval
of the desired output upon presentation of a possibly noisy or incomplete version of an input pattern. We
speak of a fuzzy associative memory (FAM) if the input and output patterns represent fuzzy sets. A FAM that
perform elementary operations of mathematical morphology is called fuzzy morphological associative memories
(FMAMs). This paper focuses on the class of FMAMs based on uninorms which can be viewed as a straight-
forward generalization of several FAM models. More importantly, we show that a FAM is both invariant under
regraduations and it performs an elementary operation of mathematical morphology if and only if it is an FMAM
based on uninorms.

Keywords— Associative Memories, Fuzzy Set Theory, Mathematical Morphology, Complete Lattices,
Monoids.

Resumo— Memórias Associativas (AMs) são projetadas para armazenar associações e recordar uma sáıda
desejada mesmo após a apresentação de uma versão incompleta ou distorcida de um padrão de entrada. Falamos
de uma memória associativa nebulosa (FAM) se os padrões de entrada e sáıda representam conjuntos nebulosos.
Uma FAM descrita por uma rede neural nebulosa cujos neurônios efetuam operações elementares da morfologia
matemática é chamada memória associativa morfológica nebulosa (FMAM). Esse artigo concentra-se na classe
das FMAMs baseadas em uninormas, que pode ser vista como uma generalização direta de várias FAMs. So-
bretudo, mostramos que uma FAM é invariante a regraduações e realiza uma operação elementar da morfologia
matemática se e somente se é uma FMAM baseada em uninormas.

Palavras-chave— Memórias Associativas, Teoria dos Conjuntos Nebulosos, Morfologia Matemática, Reticu-
lados Completos, Monóides.

1 Introdução

Memórias associativas (AM, Associative Memo-
ries) são modelos inspirados na capacidade do cé-
rebro humano de armazenar e recordar por associ-
ação (Hassoun, 1993; Kohonen, 1984). A famosa
rede de Hopfield é um exemplo de memória associ-
ativa para padrões binários (Hopfield, 1982). Cha-
mamos memória associativa nebulosa (FAM, Fuzzy
Associative Memories) um modelo de AM que é
usado para armazenar e recordar conjuntos nebulo-
sos (Kosko, 1992; Pedrycz and Gomide, 2007; Valle
and Sussner, 2008b). Aplicações de FAMs in-
cluem previsão de séries temporais, controle e re-
conhecimento de padrões (Kosko, 1992; Sussner
and Valle, 2006; Sussner and Valle, 2008; Sussner
et al., 2009). É importante lembrar também que
existe uma relação direta entre FAMs, sistemas de
inferência e equações relacionais (Pedrycz and Go-
mide, 2007).

Recentemente, Valle e Sussner observaram que
muitos modelos de FAMs são constitúıdas de
neurônios nebulosos que computam o máximo de
t-normas ou o mı́nimo de t-conormas (Sussner and
Valle, 2008). Além disso, esses autores constata-
ram que as principais FAMs encontradas na lite-
ratura efetuam operações elementares da morfolo-
gia matemática (Heijmans, 1994; Serra, 1982). Em
vista disso, Sussner e Valle introduziram a classe
das memórias associativas morfológicas nebulosas

(FMAMs, Fuzzy Morphological Associative Memo-
ries) (Valle and Sussner, 2008b). As famosas FAMs
max-min e max-produto de Kosko e as memórias
associativas nebulosas implicativas (IFAMs, Impli-
cative Fuzzy Associative Memories) são exemplos
de FMAMs (Kosko, 1992; Sussner and Valle, 2006).

Nesse artigo estaremos interessados na classe das
FMAMs baseadas em uninormas, i.e., FMAMs
que computam o máximo ou o mı́nimo de uni-
normas (Valle and Sussner, 2008a). Lembre-se
que uma uninorma generaliza ambos os concei-
tos de t-norma e t-conorma (Pedrycz and Go-
mide, 2007; Yager and Rybalov, 1996). Portanto,
os modelos estuados nesse artigo podem ser vis-
tos como uma generalização direta das FMAMs
que computam o máximo de t-normas ou o mı́-
nimo de t-conormas (Kosko, 1992; Pedrycz and Go-
mide, 2007; Sussner and Valle, 2008).

Acima de tudo, nesse artigo enunciaremos um te-
orema que fornece uma caracterização completa
das FMAMs baseadas em uninormas. Em ter-
mos gerais, esse teorema é análogo ao importante
resultado da álgebra linear que afirma que toda
transformação linear definida em espaços de dimen-
são finita pode ser representada por uma matriz
(Hoffman and Kunze, 1971). O artigo está orga-
nizado da seguinte forma. A próxima seção apre-
senta os conceitos matemáticos necessários para a
compreensão do artigo. Na seção 3, apresentamos
uma breve revisão das FMAMs e, principalmente,
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enunciamos o teorema que caracteriza as FMAMs
baseadas em uninormas. O artigo termina com a
conclusão na seção 4.

2 Conceitos Matemáticos Fundamentais

2.1 Morfologia Matemática

A Morfologia Matemática (MM) é uma teoria em-
pregada no processamento e análise de objetos
(ou imagens), que utiliza operadores e funções
baseadas em conceitos topológicos e geométricos
(Heijmans, 1994). A MM pode ser muito bem con-
duzida numa estrutura matemática chamada reti-
culados completos. Vejamos a definição de tal es-
trutura.

Um reticulado completo L é um conjunto parcial-
mente ordenado onde todo subconjunto X ⊆ L
possui supremo e ı́nfimo em L. O ı́nfimo e o su-
premo de X serão representados por

∧
X e

∨
X,

respectivamente. Se X = {xi : i ∈ J}, onde J é um
conjunto de ı́ndices, denotaremos

∨
X =

∨
i∈J xi

e
∧
X =

∧
i∈J xi. Em particular, denotaremos∨

{a, b} = a ∨ b e
∧
{a, b} = a ∧ b. O intervalo

[0, 1] e os reais estendidos R̄ = R ∪ {−∞,+∞} são
exemplos de reticulados completos.

Um reticulado completo L é infinitamente distribu-
tivo se a∧(

∨
i∈J xi) =

∨
i∈J(a∧xi) e a∨(

∧
i∈J xi) =∧

i∈J(a ∨ xi) para a, xi ∈ L, onde J é um con-
junto de ı́ndices. Novamente, o intervalo [0, 1] e
R̄ são exemplos de reticulados completos infinita-
mente distributivos.

Denotaremos por OL e IL o ı́nfimo e o supremo de
um reticulado completo L, respectivamente.

Duas classes importantes de operadores da MM são
as dilatações e as erosões. Se L e M são reticula-
dos completos, então uma dilatação δ : L → M é
um operador que comuta com o supremo. Dual-
mente, uma erosão ε : L → M é um operador que
comuta com o ı́nfimo. Matematicamente, δ e ε é
uma dilatação e uma erosão, respectivamente, se as
seguintes equações forem válidas para todo X ⊆ L:

δ
(∨

X
)

=
∨

x∈X

δ(x) e ε
(∧

X
)

=
∧

x∈X

ε(x). (1)

Note que δ e ε são operadores crescentes (preser-
vam a ordem parcial) com δ(OL) = OM e ε(IL) =
IM.

2.2 Conjuntos Nebulosos e Uninormas

Um conjunto nebuloso A é caracterizado por uma
função que associa os elementos de um conjunto

arbitrário X ao intervalo [0, 1]. O valor A(x) re-
presenta o grau de pertinência do elemento x no
conjunto nebuloso A (Pedrycz and Gomide, 2007).
Denotaremos por F (X) a famı́lia de todos os con-
juntos nebulosos A : X → [0, 1]. Se X é um con-
junto finito com n elementos, então um conjunto
nebuloso A corresponde à um ponto no hipercubo
[0, 1]n (Kosko, 1992; Pedrycz and Gomide, 2007).

Exemplo 1 Observe que F (X) torna-se um reti-
culado completo infinitamente distributivo se defi-
nirmos a ordem parcial ≤ e as operações de

∨
e
∧

em F (X) como segue:

A ≤ B ⇔ A(x) ≤ B(x), ∀x ∈ X, (2)(∨
i∈J

Ai

)
(x) :=

∨
i∈J

Ai(x), ∀x ∈ X, (3)

(∧
i∈J

Ai

)
(x) :=

∧
i∈J

Ai(x), ∀x ∈ X, (4)

onde A, B, Ai ∈ F (X) e J é um conjunto arbi-
trário de ı́ndices.

Assim como na teoria clássica dos conjuntos, po-
demos efetuar operações entre conjuntos nebulosos
usando operações lógicas. Em particular, opera-
dores definidos sobre [0, 1]× [0, 1] em [0, 1] satisfa-
zendo as propriedades de comutatividade, associa-
tividade, monotonicidade e existência do elemento
identidade, são usados para modelar a união e a in-
terseção de conjuntos nebulosos (Pedrycz and Go-
mide, 2007). As normas e co-normas triangulares
(t-normas e t-conormas), são exemplos desses ope-
radores da lógica nebulosa. Todavia, as uninor-
mas, introduzidas por Yager e Rybalov em (Yager
and Rybalov, 1996), generalizam os conceitos de
t-normas e t-conormas assumindo que o elemento
identidade e seja algum número no intervalo unitá-
rio, ou seja, e ∈ [0, 1]. Mais precisamente, uma uni-
norma é um operador u : [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1] cres-
cente, associativo, comutativo e munido de um ele-
mento identidade e ∈ [0, 1] tal que e ux = x u e = x
para todo x ∈ [0, 1]. Uma uninorma torna-se uma
t-norma se e = 1 e uma t-conorma se e = 0
(Pedrycz and Gomide, 2007).

Uma uninorma que realiza uma dilatação, i.e., co-
muta com o supremo em ambos os argumentos,
será chamada uninorma dilativa. Analogamente,
uma uninorma que efetua uma erosão será cha-
mada uninorma erosiva. Lembramos que existem
uninormas que não realizam nem dilatações nem
erosões (Valle and Sussner, 2008a).

Uma uninorma u pode ser combinada com os ope-
radores

∨
e
∧

para definir os seguintes produtos
matriciais. Dado A ∈ [0, 1]m×r e B ∈ [0, 1]r×n,
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definimos o produto max-u e o produto min-u deno-
tados respectivamente por C = A◦uB eD = A•uB,
como segue:

cij =
r∨

k=1

(aik u bkj) e dij =
r∧

k=1

(aik u bkj) (5)

2.3 A Estrutura CLODUM

Foram investigados por Maragos (Maragos, 2005)
aspectos da teoria algébrica da morfologia mate-
mática, tanto do ponto de vista da álgebra mini-
max como de sistemas invariantes à translações.
Neste trabalho, Maragos introduz uma estrutura
matemática mı́nima para a representação algébrica
de operadores de dilatação e erosão invariantes à
translações. Essa estrutura matemática é chamada
clodum. Vejamos a definição de um clodum.

Seja L um reticulado completo infinitamente dis-
tributivo. Podemos definir em L uma operação
adicional ∗, denominada multiplicação. Com re-
lação a ∗, dizemos que L é um um monóide se ∗
é associativa e possui elemento identidade. Se ∗
for comutativa, obtemos um monóide comutativo.
Analogamente, podemos definir em L uma outra
operação ∗′ chamada multiplicação dual. Assim, se

1. L, é um reticulado completo infinitamente dis-
tributivo;

2. L, com relação a operação ∗ é um monóide
comutativo, onde ∗ é uma dilatação;

3. L, com relação a operação ∗′ é um monóide
comutativo, onde ∗′ é um erosão;

então dizemos que L é um clodum (complete lattice-
ordered double monoid).

Exemplo 2 Lembre-se que [0, 1] é um reticulado
completo infinitamente distributivo. Se considerar-
mos a operação ∗ como sendo uma uninorma dila-
tiva u e a operação ∗′ como sendo uma uninorma
erosiva u′, então [0, 1] torna-se um clodum.

Exemplo 3 Considere o reticulado completo in-
finitamente distributivo F (X) (cf. exemplo 1).
Se considerarmos em [0, 1] as operações ∗ e ∗′
como sendo uninormas dilativa e erosiva, respec-
tivamente, então definimos a multiplicação u e a
multiplicação dual u′ em F (X) por

(A uB)(x) := A(x) uB(x), (6)

(A u′B)(x) := A(x) u′B(x), (7)

para todo x ∈ X. Pode-se verificar que F (X) mu-
nido das operações

∨
,
∧

, u e u′ representa um
clodum.

Se M é um monóide, fixado v ∈M, definimos uma
regraduação1 λv : M→ M por λv(x) = v ∗ x, onde
∗ é a multiplicação em M. Definiremos uma re-
graduação λv : F (X)→ F (X) da seguinte forma,
fixando v ∈ [0, 1]:

[λv(A)](x) := v uA(x), ∀x ∈ X (8)

onde A ∈ F (X). De um modo geral, dado v ∈
[0, 1] e A ∈ F (X), dizemos simplesmente que v uA
é uma regraduação de A, i.e., v uA = λv(A).

Note que uma regraduação em F (X) redefine o
grau de pertinência de um conjunto nebuloso. De
um modo análogo, definimos uma regraduação dual
em L usando a multiplicação dual.

Exibiremos agora dois conjuntos nebulosos que são
importantes para a caracterização de todos os con-
juntos nebulosos. Precisamente, os seguintes con-
juntos comportam-se como uma“base”para F (X):

qx(z) :=
{
e, x = z
0, x 6= z

(9)

e

q′y(z) :=
{
e′, x = z
1, x 6= z

(10)

onde x ∈ X, e é o elemento identidade de u e e′ é o
elemento identidade de u′. De fato, se u é uma uni-
norma dilativa e u′ é uma uninorma erosiva, então
A ∈ F (X) pode ser escrito como

A(z) =
∨

x∈X

[A(x) u qx(z)] =
∧

x∈X

[A(x) u′ q′x(z)]

(11)

2.4 Operadores entre Conjuntos Nebulosos

Dizemos que uma função ϕ : M → M é invariante
a regraduações se ϕλv = λvϕ para todo v ∈ M.
É fácil observar que um operador δ : F (X) →
F (Y) é uma dilatação invariante a regraduações
se, e somente se,

δ

[∨
i∈J

(ci uA)

]
=
∨
i∈J

(ci u δ(A)), (12)

onde ci ∈ [0, 1], A ∈ F (X), J um conjunto de
ı́ndices e u uma uninorma (Maragos, 2005). Dual-
mente, ε é uma erosão invariante a regraduações
duais se, e somente se,

ε

[∧
i∈J

(ci u′A)

]
=
∧
i∈J

(ci u′ ε(A)), (13)

onde ci ∈ [0, 1], A ∈ F (X), J um conjunto de
ı́ndices e u′ uninorma dual a u.

1É importante observar que uma regraduação corres-
ponde à uma V-translação em (Maragos, 2005).
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Dada uma dilatação δ : F (X)→ F (Y), definimos
o núcleo de δ por Hx : Y → F (Y), definida para
cada y ∈ Y como a imagem de δ pelo conjunto ne-
buloso qx. Dualmente, para uma erosão ε, defini-
mos o seu núcleo dual por H ′x. Matematicamente,
temos

[Hx](y) := [δ(qx)](y) e [H ′x](y) := [ε(q′x)](y), (14)

para todo x ∈ X , y ∈ Y.

A próxima proposição, devido a Maragos
(Maragos, 2005), relaciona as dilatações (ero-
sões) invariantes a regraduações em F (X), com os
seus núcleos (núcleos duais).

Proposição 1 Seja ([0, 1],
∨
,
∧
, u, u′) um clodum.

• Um operador δ : F (X) → F (Y) é uma dila-
tação invariante a regraduações, ou seja, obe-
dece (12), se, e somente se pode ser expresso
como

δ(A)(y) =
∨

x∈X

[A(x) uHx(y)] (15)

onde Hx é o seu núcleo como em (14) e A é
um conjunto nebuloso em X.

• Um operador ε : F (X)→ F (Y) é uma erosão
invariante a regraduações duais, ou seja, obe-
dece (13), se, e somente se pode ser expresso
como

ε(A)(y) =
∧

x∈X

[A(x) uH ′x(y)] (16)

onde H ′x é o seu núcleo dual como em (14) e
A ∈ F (X).

3 Memórias Associativas Morfológicas
Nebulosas Baseadas em Uninormas

Memórias associativas (AM, Associative Memo-
ries) são modelos projetados para armazenar pares
de entrada e sáıda. Dado um conjunto finito de
memórias fundamentais, {(xk,yk) : k = 1, . . . , q},
estamos interessados em determinar uma função G
tal que G(xk) = yk, para todo k = 1, . . . , q. Além
disso, G deve ser capaz de recordar os padrões me-
morizados yk, mesmo após a apresentação de pa-
drões ruidosos ou incompletos, i.e., G(x̃k) = yk

para todo k = 1, . . . , q (Hassoun, 1993).

Temos uma memória associativa nebulosa (FAM,
Fuzzy Associative Memory) se os padrões Ak e Bk,
k = 1, . . . , q, são conjuntos nebulosos definidos em
universos de discurso finito, i.e., Ak ∈ [0, 1]n e Ak ∈
[0, 1]m (Kosko, 1992).

Uma memória associativa neural é um modelo de
memória associativa onde a aplicação G é descrita

por uma rede neural artificial (Hassoun, 1993).
Em particular, uma memória associativa (neural)
morfológica (MAM, Morphological Associative Me-
mory) é descrita por uma rede neural morfológica.
Lembre-se que, em uma rede neural morfológica, os
neurônios efetuam operações elementares da MM
(Sussner and Valle, 2008).

Finalmente, uma memória associativa morfológica
nebulosa (FMAM, Fuzzy Morphological Associa-
tive Memory) é uma memória associativa descrita
por uma rede neural morfológica nebulosa que ar-
mazena e recorda padrões nebulosos Ak e Bk (k =
1, . . . , q) definidos sobre X e Y com n e m ele-
mentos, respectivamente. Matematicamente, uma
FMAM G : [0, 1]n → [0, 1]m é geralmente descrita
pela equação

B = G(A) = W ◦A, (17)

onde A ∈ [0, 1]n e B ∈ [0, 1]m representam os pa-
drões de entrada e sáıda, W ∈ [0, 1]m×n é a ma-
triz dos pesos sinápticos e o śımbolo “◦” denota um
produto matriz-vetor da teoria dos conjuntos ne-
bulosos (Valle and Sussner, 2008b). É importante
observar que, neste caso, o produto matriz-vetor é
tal que os neurônios da FMAM efetuam uma ope-
ração elementar da MM. Em particular, podemos
considerar os produtos definidos em (5). Temos as
seguintes definições nesse caso.

Uma FMAM baseada em uninorma dilativa é uma
rede neural morfológica nebulosa tal que:

B = G(A) = W ◦u A, (18)

onde A e B são os padrões de entrada e sáıda, u é
uma uninorma dilativa e “◦u” representa o produto
max-u definido em (5). Analogamente, podemos
definir uma FMAM baseada em uninorma erosiva
através do produto min-u′.

Exemplo 4 As FAMs max-min e max-produto de
Kosko são exemplos de FMAMs baseadas em uni-
normas dilativas onde as uninormas correspon-
dem ao mı́nimo e ao produto, respectivamente
(Kosko, 1992). Outros exemplos de FMAMs base-
adas em uninormas dilativas podem ser encontra-
dos em (Sussner and Valle, 2008; Valle and Sus-
sner, 2008a). As IFAMs duais são exemplos de
FMAMs baseadas em uninormas erosivas (Sussner
and Valle, 2006).

O teorema a seguir estabelece, sob certas hipóteses,
uma relação entre FAMs e FMAMs. Em particu-
lar, o Teorema 1 mostra que muitas FAMs encon-
tradas na literatura - incluindo as FAMs max-min
e max-produto de Kosko, a FAM generalizada de
Lukasiewicz e as IFAMs - efetuam dilatações inva-
riantes a regraduações.
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Teorema 1 Uma FAM G : [0, 1]n → [0, 1]m efe-
tua uma dilatação invariante a regraduações se, e
somente se, é uma FMAM baseada em uninorma
dilativa. Dualmente, uma FAM G efetua uma ero-
são invariante a regraduações se, e somente se, é
uma FMAM baseada em uninorma erosiva.

A demonstração desse teorema segue das seguin-
tes observações. Primeiramente, lembre-se que
X = {x1, x2, . . . , xn} e Y = {y1, y2, . . . , ym} são
conjuntos finitos. Agora, se a FAM G : [0, 1]n →
[0, 1]m efetua uma dilatação invariante a regra-
duações, pela Proposição 1, tem-se G(A)(yj) =∨n

i=1[A(xi) uHxi
(yj)], onde Hxi

(yj) = [G(qxi
)](yj)

para todo i e j. Assim, basta escolher a matriz
de pesos sinápticos W como sendo o núcleo de G.
Reciprocamente, se G é uma FMAM baseada em
uninorma dilativa, então, pelas equações (18), (5) e
(15), G efetua uma dilatação invariante a regradu-
ações. A segunda parte do teorema segue de modo
análogo.

4 Conclusão

Neste artigo mostramos que uma FAM efetua uma
dilatação invariante a regraduações se, e somente
se, é uma FMAM baseada em uninormas dilati-
vas, ou seja, suas sáıdas são calculadas através do
produto matricial max-u definido em (5). Analo-
gamente, uma FAM efetua uma erosão invariante
a regraduações se, e somente se, é uma FMAM ba-
seada em uninormas erosivas, i.e., suas sáıdas são
calculadas através do produto matricial min-u′.

Por um lado, o Teorema 1 revela que muitas FAMs
encontradas na literatura efetuam dilatações (ou
erosões) invariantes a regraduações. Por outro
lado, o mesmo teorema mostra que o problema de
determinar uma AM G : [0, 1]n → [0, 1]m que efe-
tua uma dilatação invariante a regraduações cor-
responde ao problema (muito mais simples) de
determinar uma certa matriz de pesos sinápticos
W ∈ [0, 1]m×n. No futuro, pretendemos desenvol-
ver uma técnica eficiente para determinar tal ma-
triz dos pesos sinápticos. Em outras palavras, pre-
tendemos estabelecer critérios de otimalidade para
a matriz W em um problema de memória associa-
tiva e desenvolver um algoritmo para encontrar a
solução desse problema.
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