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Resumo

Memórias associativas (AMs, associative memories) são modelos matemáticos inspirados

na capacidade do cérebro humano de armazenar e recuperar informação por associação. Tal

como o cérebro, AMs são também capazes de recuperar uma certa informação armazenada

mesmo quando a entrada corresponde à uma versão incompleta ou corrompida de um item

memorizado. A classe das memórias associativas recorrentes por correlação (RCAMs, re-

current correlation associative memories), introduzida por Chiueh e Goodman no início

dos anos 90, pode ser usada para implementar AMs com grande capacidade de armazena-

mento e excelente tolerância a ruído. Todavia, as RCAMs são projetadas para armazenar

e recuperar padrões bipolares. Neste projeto de pesquisa investigaremos uma versão fuzzy

da classe das RCAMs, chamada classe das memórias associativas recorrentes exponen-

ciais fuzzy (REFAMs, recurrent exponential fuzzy associative memories). Uma REFAM

define recursivamente uma sequência de conjuntos fuzzy obtidos pela soma dos itens me-

morizados ponderados por uma exponencial de uma medida de comparação. Experimentos

computacionais relacionados à recuperação de imagens em tons de cinza corrompidas se-

rão realizados com intuito de avaliar a capacidade de armazenamento e tolerância a ruído

das REFAMs. O desempenho das REFAMs também será avaliado considerando aplicações

tais como classificação, previsão, reconhecimento de padrões e controle.

Palavras-chave: Inteligência computacional, memórias associativas, redes neurais artifi-

ciais, teoria dos conjuntos fuzzy , processamento de imagens e sinais.
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Abstract

Associative memories (AMs) are mathematical models inspired by the human brain ability

to store and recall information by association. Such as the brain, AMs are also able to recall

a certain stored pattern even when the input represents an incomplete or noisy version of a

stored item. The class of recurrent correlation associative memories (RCAMs), introduced

by Chiueh and Goodman in the early 1990s, can be used to implement high-storage ca-

pacity AMs with excellent noise tolerance. Notwithstanding, RCAMs are designed for the

storage and recall of bipolar patterns. In this research project, we shall investigate a fuzzy

version of the class of RCAMs, namely the class of recurrent exponential fuzzy associative

memories (REFAMs). A REFAM defines recursively a sequence of fuzzy sets obtained

by averaging the stored items weighted by an exponential of a fuzzy comparison measure.

Computational experiments concerning the retrieval of corrupted gray-scale images will

be performed in order to evaluate the storage capacity and noise tolerance of REFAMs.

Also, the performance of REFAMs shall be investigated by considering applications such

as classification, prediction, pattern recognition, and control.

Palavras-chave: Computational intelligence, associative memories, neural networks, fuzzy

set theory, image and signal processing.

Campinas, May 11, 2015.



1 Introdução Geral

Memórias associativas (AMs, acrônimo do termo inglês associative memories) são modelos
matemáticos inspirados na habilidade do cérebro humano de armazenar e recordar informações
[1, 14, 16, 20]. Tais como as redes neurais biológicas, uma AM deve ser capaz de recuperar uma
informação memorizada mesmo diante da apresentação de um item incompleto ou distorcido.
Aplicações de AMs incluem classificação [30, 42], previsão [31, 32, 33, 29], reconhecimento
de padrões [40, 41], controle e guiagem autônoma [11, 21, 22, 28].

Em 1982, Hopfield introduziu uma rede neural recorrente de camada única com neurônios
de McCulloch e Pitts capaz de implementar uma AM [18]. A rede de Hopfield possui mui-
tas características atraentes incluindo: fácil implementação em hardware, caracterização em
termos de uma função energia e uma variedade de aplicações [14, 15, 17, 23, 27]. Contudo,
quando usada para implementar uma AM, a rede de Hopfield apresenta uma baixa capacidade
absoluta de armazenamento de aproximadamente 0.15n itens, em que n representa a dimensão
dos padrões [24]. Com intuito de superar essa limitação, muitos pesquisadores desenvolveram
modelos dinâmicos aperfeiçoados da rede de Hopfield. Em particular, um simples mas signi-
ficante melhoramento na capacidade de armazenamento da rede de Hopfield foi apresentado
por Chiueh e Goodman no início dos anos 90 com as memórias associativas recorrentes por
correlação (RCAMs, do inglês recurrent correlation associative memories) [4, 5].

Em termos gerais, as RCAMs generalizam a rede de Hopfield adicionando uma camada de
nós que computam uma medida de correlação entre o padrão de entrada e os itens armazena-
dos. A função de ativação dos neurônios nessa camada caracterizam a RCAM. Por exemplo,
a rede de Hopfield é obtida considerando a identidade como função de ativação. A memória
associativa exponencial por correlação (ECAM, do inglês exponencial correlation associative

memory), que pode ser usada para implementar AMs eficientes, é obtida considerando uma
exponencial como função de ativação. A capacidade de armazenamento de certas RCAMs au-
menta exponencialmente com o número de padrões para algumas funções de ativação, incluindo
a função exponencial [4, 7]. Além da grande capacidade de armazenamento, tais RCAMs apre-
sentam excelente tolerância a ruído [4, 35, 36]. E mais, as RCAMs estão relacionadas com
alguns tipos de processos Bayesianos [13] bem como modelos de redes neurais baseadas no
conceito de núcleo, como o modelo de Garcia e Moreno [25, 12].

Os modelos de AM discutidos nos dois parágrafos anteriores são todos projetados para o
armazenamento de padrões bipolares, ou seja, com valores no conjunto {−1,+1}. Porém,
muitas aplicações, incluindo a restauração de imagens em tons de cinza na presença de ruído,
requerem o armazenamento e recordação de padrões com valores reais ou multi-valorados, ou
também o armazenamento e recordação de conjuntos fuzzy [2, 9, 22, 21, 28].

Em 1993, Chiueh e Tsai estenderam a ECAM bipolar para o armazenamento e recordação
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Figura 1: Topologia de uma RCAM bipolar.

de vetores multi-valorados [6]. As principais componentes do modelo multi-valorado inclui
uma soma ponderada e um tipo de medida de similaridade. Como uma soma ponderada corres-
ponde à uma operação de agregação e considerando medidas de comparação bem estabelecidas
na teoria dos conjuntos fuzzy, pode-se modificar a ECAM multi-valorada para o armazenamento
e recuperação de conjuntos fuzzy. Com efeito, as chamadas memórias associativas recorrentes
exponenciais fuzzy (REFAMs, recurrent exponential fuzzy associative memories), proposta re-
centemente pelo orientador em um artigo de congresso [34], foram brevemente estudadas no
mestrado da Aline C. Souza. Nesse projeto de doutorado, pretendemos dar sequência aos estu-
dos iniciados no mestrado investigando mais a fundo as propriedades das REFAMs bem como
desenvolvendo modelos mais gerais.

2 Identificação e Caracterização do Problema

2.1 Uma Breve Revisão das RCAMs Bipolares

Uma RCAM bipolar é implementada pela rede neural recorrente de duas camadas totalmente
conectada apresentada na Figura 1 [15, 4]. A primeira camada calcula um tipo de correlação
entre o estado atual da rede e os padrões memorizados, seguida de uma função de ativação
f , possivelmente não-linear, que enfatiza o campo local induzido. A segunda camada, com-
posta de neurônios de McCulloch e Pitts, fornece o sinal de uma soma ponderada dos itens
memorizados como próximo estado da RCAM.

Formalmente, seja B = {−1,+1} e considere um conjunto de padrões {u1,u2, . . . ,up},
em que cada uξ = [uξ1, u

ξ
2, . . . , u

ξ
n]T ⊆ Bn é um vetor com n valores em B. O conjunto
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{u1,u2, . . . ,up} ∈ Bn dos padrões que desejamos armazenar na AM é chamado conjunto das
memórias fundamentais. Dado um padrão de entrada x(0) = [x1(0), x2(0), . . . , xn(0)]T ∈ Bn,
a RCAM define recursivamente a seguinte sequência de vetores bipolares de tamanho n para
qualquer inteiro t ≥ 0:

xj(t+ 1) = sgn

(
p∑
ξ=1

wξu
ξ
j

)
, ∀j = 0, 1, . . . , n, (1)

em quewξ é dado pela seguinte equação para alguma função contínua e monótona não-decrescente
f : [−n, n]→ R:

wξ = f
( 〈

x(t),uξ
〉 )
, ∀ξ = 1, . . . , p. (2)

Além disso, tal como a rede de Hopfield, a função sgn é avaliada em (1) da seguinte forma:

sgn
(
vj
)

=


+1, vj > 0,

xj(t), vj = 0,

−1, vj < 0,

(3)

em que vj =
∑p

ξ=1wξu
ξ
j é o potencial de ativação do j-ésimo neurônio de saída na iteração t.

Alternativamente, pode-se combinar as equações (1) e (2) da seguinte forma:

xj(t+ 1) = sgn

(
p∑
ξ=1

f
( 〈

x(t),uξ
〉 )
uξj

)
, ∀j = 0, 1, . . . , n. (4)

É importante observar que (4) produz uma sequência convergente {x(t)}∞t=0 para qualquer
estado inicial x(0) ∈ Bn [4]. Neste caso, o padrão y recordado pela RCAM corresponde ao
limite de {x(t)}∞t=0, i.e., y = limt→∞ x(t).

Exemplo 1. A famosa rede de Hopfield, com a pequena diferença de que a diagonal da matriz
dos pesos sinápticos não é zerada, é uma RCAM com fc(x) = x/n em (2). De fato, dado
um conjunto de memórias fundamentais {uξ : ξ = 1, . . . , p} ⊆ Bn e um padrão de entrada
x(0) ∈ Bn, a rede de Hopfield é descrita pela equação recorrente

xj(t+ 1) = sgn

(
n∑
k=1

mjkxk(t)

)
, ∀j = 0, 1, . . . , n, (5)

em que a matriz dos pesos sinápticos M = (mjk) ∈ Rn×n é determinada como segue usando o
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armazenamento por correlação [18, 14, 15]:

mjk =
1

n

p∑
ξ=1

uξju
ξ
k, ∀j, k = 1, . . . , n. (6)

Combinando as equações (5) e (6), obtem-se (1) e (2) com fc(x) = x/n.

Exemplo 2. A memória associativa exponencial por correlação (ECAM, exponential correla-

tion associative memory) é obtida quando f é função exponencial, ou seja,

fe(x) = eαx/n, α > 0. (7)

De acordo com Chiueh e Goodman, a ECAM é uma das RCAMs mais apropriadas para im-
plementação de AM usando tecnologia VLSI (very-large-scale-integrated) [4]. Além disso, a
capacidade de armazenamento e a tolerância a ruído deste modelo tem sido extensivamente es-
tudado na literatura [4, 35, 36]. Em particular, Chiueh e Goodman mostraram que a capacidade
de armazenamento da ECAM escala exponencialmente com n, a dimensão dos padrões arma-
zenados [4]. Em outras palavras, a ECAM pode armazenar cn padrões bipolares de tamanho n,
em que a constante c > 1 depende do coeficiente α da função exponencial e de um parâmetro
adicional ρ relacionado a tolerância a ruído da memória. Sobretudo, a capacidade absoluta de
armazenamento desse modelo aproxima o limite máximo de uma AM para padrões bipolares
quando α tende para +∞.

Exemplo 3. A classe das RCAMs também inclui a memória associativa de ordem alta por
correlação (HOCAM, high-order correlation associative memory) e a memória associativa com
função-potencial por correlação (PFCAM, potential-function correlation associative memory)
[4, 5, 7, 26]. Esses modelos são obtidos considerando em (2) as funções fh(x) = (1 + x/n)q,
q > 1 é um inteiro, e fp(x) = 1/(1 − x/n)L, L ≥ 1, respectivamente. Tal como a ECAM,
a capacidade de armazenamento da PFCAM escala exponencialmente com o tamanho n dos
padrões armazenados [7]. A HOCAM, porém, apresenta uma capacidade de armazenamento
polinomial [26].

As próximas duas subseções ilustram como será desenvolvido esse projeto de pesquisa.
Especificamente, a Subseção 2.2 apresenta uma versão fuzzy da ECAM. A Subseção 2.3 contém
experimentos computacionais preliminares com imagens em tons de cinza.

2.2 Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy

Inicialmente, vamos recordar alguns conceitos básicos bem estabelecidos que serão utilizados
ao longo do texto. Primeiramente, um conjunto fuzzy A em um universo de discurso U é
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Figura 2: Diagrama de blocos de uma REFAM.

identificado por sua função de pertinência A : U → [0, 1]. Portanto, A(u) denota o grau no
qual o elemento u ∈ U pertence ao conjunto fuzzy A. Denotaremos a família de todos os
subconjuntos fuzzy de U por F(U). Ao longo do texto, uma medida de comparação fuzzy se
refere amplamente a uma função Υ : F(U) × F(U) → [0, 1] tal que Υ(A,A) ≥ Υ(A,B),
para todo A,B ∈ F(U). Exemplos de medidas de comparação fuzzy incluem medidas de
similaridade fuzzy e medidas de inclusão fuzzy [8, 19, 37, 38].

Brevemente, uma memória associativa recorrente exponencial fuzzy (REFAMs, acrônimo
do inglês recurrent exponential fuzzy associative memories) é uma rede neural dinâmica com
duas camadas projetada para o armazenamento de uma família finitaA = {A1, A2, · · · , Ap} ⊆
F(U) de conjuntos fuzzy [34]. Nos referiremos à um conjunto fuzzy Aξ ∈ A como conjuntos
fuzzy fundamental (FFS, do inglês fundamental fuzzy set). A primeira camada calcula uma
exponencial de uma comparação entre Aξ e o estado atual, representado por um conjunto fuzzy

Xt ∈ F(U), para cada ξ ∈ {1, . . . , p}. A camada de saída produz uma combinação convexa
dos FFSs A1, . . . , Ap cujos pesos são as saídas da camada anterior. A Figura 2 mostra um
diagrama de blocos de uma REFAM. Formalmente, uma REFAM é definida da seguinte forma:

Definição 1 (REFAM). Considere um número real α > 0 e seja Υ : F(U) × F(U) → [0, 1]

uma medida de comparação fuzzy . Dado um conjunto fuzzy X0 ∈ F(U), uma REFAM produz

uma sequência {Xt} de conjuntos fuzzy de acordo com a seguinte equação de evolução:

Xt+1(u) =

p∑
ξ=1

Aξ(u)eαΥ(Aξ,Xt)

p∑
η=1

eαΥ(Aη ,Xt)

, ∀u ∈ U, (8)

7



para todo inteiro não negativo t.

O teorema a seguir, desenvolvido por Aline C. Souza em seu mestrado, mostra que a saída
de um único passo de uma REFAM converge pontualmente para uma combinação convexa de
certos FFSs quando o parâmetro α > 0 tende ao infinito. Em outras palavras, o conjunto fuzzy

X1 pode ser feito tão próximo de uma combinação convexa de certos FFSs quanto desejado por
meio da escolha de um parâmetro α > 0 suficientemente grande.

Teorema 2. Considere uma família de FFSs {A1, · · · , Ap} ⊆ F(U) e seja Υ uma medida de

comparação. Dado um conjunto fuzzy X0 ∈ F(U), seja Γ ⊆ {1, . . . , p} o conjunto dos índices

dos FFSs com maior grau de comparação com X0, isto é,

Γ = {γ : Υ(Aγ, X0) ≥ Υ(Aξ, X0), ∀ξ = 1, . . . , p}. (9)

Se X1 ∈ F(U) denota a saída de um único passo da REFAM dado por (8) com t = 0, então

lim
α→∞

X1(u) =
1

Card(Γ)

∑
ξ∈Γ

Aξ(u), ∀u ∈ U. (10)

O Teorema 2 revela que uma REFAM com um parâmetro α suficientemente grande con-
verge pontualmente para um FFS Aγ sempre que Υ(Aγ, X0) > Υ(Aξ, X0) para todo ξ 6= γ.
Em outras palavras, a bacia de atração de um FFS Aγ é a região

Rγ = {X ∈ F(U) : Υ(Aγ, X) > Υ(Aξ, X),∀ξ 6= γ}. (11)

Por exemplo, se Υ é uma medida de similaridade, entãoRγ corresponde à família de conjuntos
fuzzy que são mais similares a Aγ que a qualquer outro FFS Aξ, ξ 6= γ. Além disso, se

Υ(Aγ, Aγ) > Υ(Aξ, Aγ), ∀ξ 6= γ, (12)

então Aγ ∈ Rγ . Em outras palavras, uma REFAM exibe capacidade de armazenamento abso-
luta ótima se (12) vale para todo γ e o parâmetro α é suficientemente grande. Uma REFAM
pode não exibir capacidade de armazenamento absoluta ótima se α não é grande o suficiente.

2.3 Experimento Computacional com Imagens em Tons de Cinza

Considere as oito imagens mostradas na Figura 3. Cada uma dessas imagens corresponde a
um FFS Aξ ∈ F(U), em que o universo de discurso é U = {1, . . . , 128} × {1, . . . , 128}.
Primeiramente, sintetizamos REFAMs projetadas para o armazenamento destas oito imagens
em tons de cinza considerando o parâmetro α = 30. Também consideramos as seguintes
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Figura 3: Imagens originais de tamanho 128× 128 com 256 tons de cinza.

medidas de comparação definidas para conjuntos fuzzy A,B ∈ F(U), onde U é um universo
de discurso finito [22, 8, 43, 38, 39]:

1. Medida de Similaridade de Gregson:

ΥG(A,B) =

∑
u∈U (A(u) ∧B(u))∑
u∈U (A(u) ∨B(u))

, (13)

onde os símbolos “∨” e “∧” denotam respectivamente as operações de máximo e mínimo.
Brevemente, ΥG(A,B) indica o grau com o qual os conjuntos fuzzy A e B são iguais.

2. Medida de Inclusão de Bandler-Kohout:

ΥB(A,B) = inf
u∈U

(1− A(u) +B(u)). (14)

Note que ΥB(A,B) mede o grau com o qual A é subconjunto de B.

3. Medida de Inclusão de Bandler-Kohout Reversa:

ΥR(A,B) = inf
u∈U

(1−B(u) + A(u)). (15)

Note que ΥR(A,B) = ΥB(B,A). Portanto, ΥR(A,B) indica o grau com o qual B é
subconjuto de A.

Por motivo de comparação, também armazenamos as oito imagens em tons de cinza nos
seguinte modelos: Lukasiewicz IFAM [31], ACAM com o parâmetro η = 2 [3], S-FAM e dual
S-FAM baseado na medida de subsethood ΥB dada por (14), e SM-FAM baseada na medida de
similaridade de Gregson dada por (13) [10, 9].

Posteriormente, apresentamos a cada modelo imagens em tons de cinza corrompidas por
ruído Gaussiano com média zero e variância entre 0.0 e 0.3. Também apresentamos aos oito
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Figura 4: Média do erro normalizado versus a variância do ruído Gaussiano.

modelos imagens corrompidas por ruído sal e pimenta com densidades variando de 0 a 0.8. Nos
experimentos computacionais, iteramos (8) até ‖Xt+1 −Xt‖2 ≤ 10−6 ou t > 20, em que ‖ · ‖2

denota a norma Euclidiana usual. As Figuras 4 e 5 mostram a taxa média do erro normalizado
produzida pelos oito modelos em 80 experimentos, isto é, cada imagem original foi distorcida
10 vezes para cada intensidade de ruído. Em outras palavras, apresentamos no gráfico a média
aritmética 1

80

∑10
µ=1

∑8
ξ=1

‖Aξ−Y ξµ‖2
‖Aξ‖2 , onde Y ξµ denota a saída de um determinado modelo após

a apresentação de uma versão corrompida Ãξµ de Aξ no µ-ésimo experimento (ou simulação),
pela intensidade de ruído introduzida em Ãξµ.

Note que a taxa de erro produzida pelos oito modelos são iguais a zero se uma imagem não
distorcida é apresentada como entrada, isto é, quando a variância ou probabilidade do ruído
é igual a zero. Em outras palavras, os oito modelos são capazes de recuperar Aξ a partir da
apresentação de Aξ, para todo ξ = 1, . . . , p. Apesar da capacidade de armazenamento absoluta
ótima, os modelos IFAM e ACAM não são capazes de lidar com padrões corrompidos por ruído
misto, como ruído Gaussiano ou ruído sal e pimenta. De fato, estas duas memórias associativas
fuzzy exibem excelente tolerância com respeito a ruído negativo, ou seja, elas são capazes de
recuperar Aξ somente se o conjunto fuzzy de entrada X satisfaz X(u) ≤ Aξ(u) para todo u ∈
F(U) [3, 31]. Observe que a REFAM ΥB e a S-FAM, bem como a REFAM ΥR e a dual S-FAM,
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Figura 5: Média do erro normalizado versus a probabilidade do ruído sal e pimenta.

produziram taxas de erros similares. Além disso, estes modelos também exibiram uma pequena
tolerância ao ruído sal e pimenta. De fato, como a IFAM e a ACAM, estes modelos exibem
alguma tolerância ou a ruído positivo ou a ruído negativo. Em contraste, a REFAM baseada
na medida de similaridade de Gregson ΥG, bem como a SM-FAM, exibiram uma excelente
tolerância aos ruídos Gaussiano e sal e pimenta. Em particular, a SM-FAM superou a REFAM
ΥG para entradas corrompidas por ruído Gaussiano com variância σ2 ≥ 0.12. Contudo, a
diferença entre esses dois modelos se reduz quando aumentamos o parâmetro α da REFAM.

Finalmente, as Figuras 6 e 7 fornecem uma interpretação visual das imagens recuperadas
pelos modelos de memória associativa fuzzy, excluindo ACAM, a qual produziu uma imagem
quase branca. Precisamente, a Figura 6 mostra a imagem “peppers” corrompida por ruído
Gaussiano com variância σ2 = 0.08 seguida pelas imagens recuperadas pelas memórias as-
sociativas. Analogamente, a Figura 7 mostra a imagem “peppers” corrompida por ruído sal e
pimenta com probabilidade p = 0.1 seguida pelas imagens recuperadas. A IFAM, bem como a
ACAM, produziram imagens muito brancas como saída. Em contraste, a REFAM, bem como
os modelos S-FAM, dual S-FAM e SM-FAM recuperaram uma das imagens originais em tons
de cinza.

11



Input S-FAM Dual S-FAM SM-FAM
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Figura 6: Imagem de entrada corrompida por ruído Gaussiano com variância σ2 = 0.08 seguida
pelas imagens resuperadas pelos modelos FAM.

Input S-FAM Dual S-FAM SM-FAM

IFAM REFAM ΥB REFAM ΥR REFAM ΥG

Figura 7: Imagem de entrada corrompida por ruído sal e pimenta com probabilidade p = 0.1
seguida pelas imagens recuperadas pelos modelos FAM.

3 Objetivos, Plano de Trabalho e Cronograma

Nesse projeto de pesquisa estudaremos melhor as propriedades teóricas e computacionais das
REFAMs e suas generalizações, com ênfase na implementação de memórias associativas. Res-
saltamos que o projeto de doutorado pode ser visto como uma sequência dos estudos iniciados
pela orientanda em seu mestrado, cuja defesa foi realizada em 07 Abril de 2015. Por exem-
plo, o Teorema 2 foi desenvolvido por Aline durante seu mestrado. Especificamente, serão
executadas as seguintes atividades durante o doutorado:

A1: Atividade 1 – Revisão Bibliográfica:

Durante o mestrado, a orientanda Aline estudou modelos de redes neurais recorren-

12



tes que podem ser usados para o armazenamento e recuperação de padrões bipolares
[18, 14, 16, 4]. Foi também estudado o modelo multi-valorado de Chiueh e Tsai bem
como a memória associativa fuzzy de Kosko [6, 22]. Porém, existem na literatura mui-
tos trabalhos sobre redes neurais recorrentes fuzzy e modelos de memórias associativas
fuzzy. No primeiro semestre faremos uma breve revisão bibliográfica atualizada sobre
rede neurais fuzzy recorrentes. Sobretudo, faremos uma extensa revisão bibliográfica de
modelos de memórias associativas fuzzy e modelos correlacionados. Esses modelos serão
implementados em softwares matemáticos como GNU Octave e MATLAB.

A2: Atividade 2 – Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy:

No segundo semestre investigaremos propriedades teóricas e computacionais das RE-
FAMs apresentadas brevemente na Subseção 2.2. Em particular, realizaremos experi-
mentos computacionais para avaliar melhor a capacidade de armazenamento e a tolerân-
cia a ruído desses modelos. Também investigaremos a aplicação das REFAMs para a
recuperação de imagens em tons de cinza.

A3: Atividade 3 – Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy Generaliza-
das:

No segundo ano, investigaremos propriedades teóricas e computacionais de uma classe
de modelos que generalizam as REFAMs apresentadas na Seção 2.2. Especificamente,
as memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy generalizadas (GREFAM) são
obtidas adicionando à REFAM uma camada oculta de neurônios lineares com objetivo
de reduzir a interferência cruzada entre os itens memorizados. Resultados preliminares
revelaram que, independente do parâmetro α da função exponencial, esses modelos po-
dem apresentar ótima capacidade absoluta de armazenamento. Contudo, um estudo mais
profundo é necessário. Em particular, pretendemos realizar experimentos computacio-
nais para avaliar melhor a capacidade de armazenamento e a tolerância a ruído desses
modelos.

A4: Atividade 4 – Desenvolvimento de outros modelos e aplicações. Redação da Tese:

Nas atividades A2 e A3, estudaremos versões fuzzy da ECAM. Nos semestres restantes,
investigaremos outras generalizações da RCAMs. Em particular, consideraremos versões
fuzzy da HOCAM e da PFCAM apresentadas no Exemplo 3. Nestes semestres também
investigaremos aplicações dos modelos estudados em problemas de cassificação [30, 42],
previsão [31, 32, 33, 29], reconhecimento de padrões [40, 41] e controle e guiagem autô-
noma [11, 21, 22, 28]. Por fim, a redação da tese será realizada em paralelo com estas
atividades.
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Tabela 1: Cronograma de Execução

01/07/2015 a 31/12/2015 01/01/2016 a 30/06/2016 01/07/2016 a 30/06/2017 01/07/2017 a 30/06/2018
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4

2015 2016 2017 2018

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

A1

A2

A3

A4

Figura 8: Cronograma de Execução das Atividades 1–4.

As quatro atividades listadas acima seguirão o cronograma da Tabela 1, que também pode
ser visualizado na Figura 8.

Durante todas as atividades pretendemos divulgar os resultados obtidos em eventos cientí-
ficos da área. Também serão redigidos artigos científicos que serão submetidos para revistas
conceituadas, preferencialmente de circulação internacional.

4 Contribuições e resultados esperados

Neste projeto de pesquisa investigaremos modelos de memórias associativas implementadas
usando redes neurais fuzzy recorrentes. Conforme mencionado no primeiro parágrafo da intro-
dução, modelos de memória associativa foram usados com sucesso em problemas de classifica-
ção, previsão e reconhecimento de padrões. Portanto, esse projeto de pesquisa deve contribuir
nessas aplicações. Contudo, nos concentraremos principalmente nas aplicações relacionadas à
reconstrução de imagens em tons de cinza.

É importante ressaltar que os resultados obtidos terão forte fundamento matemático. So-
bretudo, os resultados desenvolvidos nesse projeto de pesquisa serão submetidos na forma de
artigo para periódicos de circulação internacional como IEEE Transactions on Neural Networks

and Learning Systems, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Neural Networks, Neurocompu-

ting, Fuzzy Sets and Systems, dentre outros similares.
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