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1 Resumo do Projeto

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 memo-
rizado. A classe das memórias associativas recorrentes por correlação (RCAMs, recurrent
correlation associative memories), introduzida por Chiueh e Goodman no início dos anos 90,
pode ser usada para implementar AMs com grande capacidade de armazenamento 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 exponenciais fuzzy (REFAMs, recurrent
exponential fuzzy associative memories). Uma REFAM define recursivamente uma sequência
de conjuntos fuzzy obtidos pela soma dos itens memorizados ponderados por uma exponencial
de uma medida de comparação. Experimentos computacionais relacionados à recuperação de
imagens em tons de cinza corrompidas serão 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 artificiais,
teoria dos conjuntos fuzzy , processamento de imagens e sinais.

2 Introdução

Memórias associativas são modelos matemáticos inspirados pela capacidade do cérebro hu-
mano de armazenar e recordar informações por meio de associações. Tais modelos têm como
principal objetivo armazenar um conjunto finito de pares X = {(x1,y1), · · · , (xp,yp)} cha-
mado de conjunto das memórias fundamentais. Cada par (xξ,yξ), ξ = 1, · · · , p é chamado
uma memória fundamental.

Uma memória associativa pode ser vista como um sistema de entrada saída [6], isto é,
dado um padrão de entrada x, a memória produz como saída um padrão y. Dessa forma,
espera-se que, ao fornecer um padrão xξ como entrada, a memória produza como saída yξ ou
um padrão suficientemente próximo de yξ. Espera-se também que uma memória associativa
seja capaz de recuperar informações armazenadas a partir de itens incompletos e que, além
disso, apresente uma certa tolerância a ruídos. Assim, desejamos que a memória produza um
padrão suficientemente próximo de yξ mesmo que seja fornecida uma versão corrompida do

2



intem armazenado xξ. Memórias associativas podem ser aplicadas a problemas de classificação
[17, 29], previsão [16, 18, 19, 20], reconhecimento de padrões [27, 28], entre outros.

Uma memória associativa pode ser classificada de acordo com o tipo de associações a serem
armazenados. No caso em que xξ = yξ, para todo ξ = 1, · · · , p, a memória é dita autoassocia-
tiva, enquanto que se xξ 6= yξ para algum ξ ∈ {1, · · · , p} a memória é dita heteroassociativa.

A rede de Hopfield é um dos modelos de redes neurais mais conhecidos para a implemen-
tação de uma memória autoassociativa para armazenamento e recuperação de vetores bipolares
[7]. No entanto, apesar de suas aplicações, a Rede de Hopfield apresenta baixa capacidade de
armazenamento [13]. Com o objetivo de superar essa limitação, vários pesquisadores propu-
seram modelos aperfeiçoados da rede de Hopfield. Em particular, podemos citar as memórias
associativas recorrentes por correlação exponencial (ECAMs, do inglês exponential correlation

associative memories) introduzidas por Chiueh e Goodman [2] e as memórias associativas bi-
direcionais exponenciais (EBAMs, do inglês exponential bidirectional associative memories),
propostas por Chiueh et al. para o caso heteroassociativo [8].

Assim como a Rede de Hopfield, tanto a ECAM como a EBAM são projetadas para o
armazenamento e recordação de vetores bipolares. No entanto, algumas aplicações requerem o
armazenamento de vetores com coordenadas reais ou conjuntos fuzzy [15, 9, 10, 4]. Memórias
associativas projetadas para o armazenamento e recordação de conjuntos fuzzy são chamadas
memórias associativas fuzzy.

As memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy (REFAMs, do inglês recurrent

exponential fuzzy associative memories) [21, 23] podem ser vistas como uma versão fuzzy
da ECAM. Inspirados pela EBAM, estenderemos as REFAMs para o caso heteroassociativo.
Posteriormente, apresentaremos uma aplicação do modelo heteroassociativo a um problema de
reconhecimento facial.

Este relatório está organizado da seguinte maneira. Na próxima seção apresentamos as prin-
cipais contribuições desenvolvidas no período de 01/08/2015 a 10/07/2016. Especificamente,
na seção 3.1 faremos uma revisão sobre as ECAMs e EBAMs. Na seção 3.2, apresentaremos
as memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy (REFAMs, do inglês recurrent expo-

nential fuzzy associative memories), modelo projetado para armazenamento e recordação de
uma família finita de conjuntos fuzzy. Em seguida, definiremos as memórias associativas bi-
direcionais exponenciais fuzzy (EBFAM, do inglês exponential bidirectional fuzzy associative

memories), extensão das REFAMs para o caso heteroassociativo. Na seção 3.4 descreveremos
uma aplicação das EBFAMs a um problema de reconhecimento de faces e apresentaremos os
resultados dos experimentos computacionais realizados. A conclusão e outras contribuições
são apresentadas na seção 3.5. Posteriormente, na seção 4, são citadas as disciplinas cursadas
no período referente a este relatório. Finalmente, a seção 5 refere-se a aplicação dos recursos e
a seção 6 ao plano de trabalho e cronograma para a próxima etapa.
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3 Principais Contribuições Desenvolvidas no Período de
01/08/2015 a 10/07/2016

3.1 Memórias Associativas Exponenciais Bipolares

As memórias associativas exponenciais recorrentes por correlação (ECAMs), propostas por
Chiueh e Goodman em 1991 [2], são definidas da seguinte forma:

Definição 1 (ECAM). Seja {Aξ, ξ = 1, · · · , p} ⊂ {−1, 1}n um conjunto de memórias funda-

mentais e α > 0 um número real. Dado um padrão de entrada x0 ∈ {−1, 1}n, a ECAM produz

uma sequência de vetores xt ∈ {−1, 1}n definidos por:

xt+1 = sgn

{
p∑
ξ=1

eα〈A
ξ,xt〉Aξ

}
, ∀t > 0, (1)

em que 〈Aξ,xt〉 denota o produto interno dos vetores Aξ e xt e sgn é a função sinal.

Observemos que, para todo t > 0, o padrão xt+1 é uma combinação linear das memórias
fundamentais Aξ, ξ = 1, · · · , p, ponderada por uma exponencial do produto interno entre xt e
os padrões Aξ, ξ = 1, · · · , p. A função exponencial enfatiza o valor do produto interno entre
xt e as memórias fundamentais Aξ, de forma que o peso da memória fundamental cujo produto
interno com xt apresenta o maior valor se torna muito maior que os demais no cálculo de xt+1.

Observemos também que, o produto interno entre vetores bipolares x,y ∈ {−1, 1}n satis-
faz a seguinte equação:

〈x,y〉 = n− 1

2
||x− y||22 (2)

e, portanto, fornece uma medida da similaridade de x e y.
Para o caso heteroassociativo, Chiueh et al. introduziram as memórias associativas bidire-

cionais exponenciais (EBAMs, do inglês exponential bidirectional associative memories) [8].
Formalmente, as EBAMs são definidas da seguinte maneira:

Definição 2 (EBAM). Seja {(Aξ, Bξ)ξ = 1, · · · , p} ⊂ {−1, 1}n × {−1, 1}m um conjunto de

memórias fundamentais e α > 0 um número real. Dado um padrão de entrada x0 ∈ {−1, 1}n,

a ECAM produz recursivamente sequências de vetores xt ∈ {−1, 1}n, yt ∈ {−1, 1}m, defini-

dos por:

yt = sgn

{
p∑
ξ=1

eα〈A
ξ,xt〉Bξ

}
e xt+1 = sgn

{
p∑
ξ=1

eα〈B
ξ,yt〉Aξ

}
,∀t > 0. (3)

A ECAM e a EBAM são memórias associativas projetadas para o armazenamento e recor-
dação de vetores bipolares. No entanto, em algumas aplicações as memórias fundamentais são
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vetores com coordenadas reais ou conjutos fuzzy. Na próxima seção, recordaremos a definição
das memórias associativas exponenciais fuzzy (REFAMs), propostas para o armazenamento de
uma família finita de conjuntos fuzzy.

3.2 Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy (REFAMs)

Iniciaremos esta seção com uma breve revisão de alguns conceitos importantes para o desen-
volvimento do trabalho, como a definição de conjuntos fuzzy e medida de similaridade.

A teoria dos conjuntos fuzzy foi introduzida por Lotfi A. Zadeh em 1965 [26] com o ob-
jetivo de formalizar matematicamente termos subjetivos como “em torno de” ou “aproximada-
mente”. Especificamente, um subconjunto fuzzy X de um conjunto universo U é caracterizado
por sua função de pertinência X : U → [0, 1], de forma que, dado um elemento u ∈ U , X(u)

indica o grau com o qual u pertence a X [26, 1, 14]. Assim, o grau de pertinência de um
elemento u ∈ U a um subconjunto fuzzy X é representado por um número entre 0 e 1, de
modo que X(u) = 0 significa que u não pertence a X , enquanto que X(u) = 1 indica perti-
nência completa deste elemento ao conjunto. Denotaremos por F(U) o conjunto de todos os
subconjuntos fuzzy de U e por P(U) o conjunto das partes de U , ou seja, a família de todos os
conjuntos clássicos (crisp) de U .

Observemos que, nos casos em que o conjunto universo U = {u1, u2, · · · , un} é finito,
podemos identificar um subconjunto fuzzy X de U com o vetor X = [X(u1), · · · , X(Un)]T

pertencente ao hipercubo unitário n-dimensional [0, 1]n.
Uma medida de similaridade fuzzy, ou simplesmente medida de similaridade, é uma função

que associa a um par de subconjuntos fuzzy de um universo U um número pertencente ao
intervalo [0, 1], o qual indica o grau de igualdade desses conjuntos. A definição de medida
de similaridade pode variar de acordo com o contexto. No que segue, consideraremos a versão
normalizada da definição axiomática proposta por Xuecheng [24], conforme definição a seguir:

Definição 3 (Medida de similaridade fuzzy). Seja U um universo de discurso. Uma função

S : F(U) × F(U) → [0, 1] é uma medida de similaridade fuzzy se satisfaz, para quaisquer

A,B,C,D ∈ F(U), as seguintes propriedades:

1. S(A,A) = 1.

2. S(A,B) = S(B,A).

3. Se A ⊂ B ⊂ C ⊂ D, então S(A,D) ≤ S(B,C).

4. S(A,A) = 0, para todo A ∈ P(U), em que A denota o complemento de A.

Além disso, se S(A,B) = 1 implica A = B, dizemos que S é uma medida de similaridade

forte.

5



Exemplo 1. Sejam A e B subconjuntos fuzzy quaisquer de um universo de discurso finito U =

{u1, · · · , un}. As seguintes funções são exemplos de medidas de similaridade forte [30, 3]:

1. Medida de Similaridade de Gregson:

SG(A,B) =

n∑
j=1

min(A(uj), B(uj))

n∑
j=1

max(A(uj), B(uj))

. (4)

2. Medida de Similaridade de Eisler e Ekman:

SE(A,B) =

2
n∑
j=1

min(A(uj), B(uj))

n∑
j=1

A(uj) +B(uj)

. (5)

3. Medida de Similaridade baseada na norma 1:

SH(A,B) = 1− 1

n

n∑
j=1

|A(uj)−B(uj)|.

As memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy (REFAMs, do termo em inglês
recurrent exponential fuzzy associative memories) [21, 23] são projetadas para o armazena-
mento e a recordação de uma família finita de conjuntos fuzzy. Assim, as REFAMs possuem
aplicações em problemas de classificação, previsão, reconhecimento de padrões, entre outros.

Formalmente, as REFAMs são definidas da seguinte forma: Seja A = {A1, · · · , Ap} ⊂
F(U) o conjunto das memórias fundamentais, S uma medida de similaridade, α > 0 um nú-
mero real. Dado um conjunto fuzzy de entrada X0 ∈ F(U), a REFAM produz recursivamente
uma sequência de conjuntos fuzzy Xt ∈ F(U), definidos por:

Xt+1(u) =

p∑
ξ=1

 eαS(Aξ,Xt)

p∑
η=1

eαS(Aη ,Xt)

Aξ(u) =

p∑
ξ=1

wξtA
ξ(u), ∀u ∈ U, ∀t > 0, (6)

onde

wξt =
eαS(Aξ,Xt)

p∑
η=1

eαS(Aη ,Xt)

. (7)
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eαS(A1,·)

eαS(A2,·)

eαS(Ap,·)

Combinação
Afim

z−1

A1

A2

Ap

Figura 1: Diagrama de blocos de uma REFAM

As REFAMs podem ser vistas como redes neurais recorrentes com duas camadas. A primeira
calcula uma exponencial de uma medida de similaridade entre as memórias fundamentais Aξ e
o conjunto fuzzy Xt e a camada de saída, produz uma combinação afim das memórias funda-
mentais, cujos coeficientes são determinados pelas saídas da camada anterior.

A Figura 1 mostra um diagrama de blocos de uma REFAM, na qual z−1 denota um atraso
unitário no tempo.

O seguinte resultado caracteriza a saída de um único passo da REFAM quando o parâmetro
α tende ao infinito. Especificamente, Teorema 4 mostra que a saída de um passo da REFAM
converge para a combinação afim das memórias fundamentais mais similares ao padrão de
entrada quando α tende ao infinito [23].

Teorema 4. Considere a REFAM projetada para armazenar o conjunto das memórias funda-

mentais {A1, · · · , Ap} ⊂ F(U). Então, dado X0 ∈ F(U),

lim
α→∞

X1(u) =
1

Card(Γ)

∑
ξ∈Γ

Aξ(u),

em que Γ = {ξ;S(Aξ, X0) ≥ S(Aη, X0),∀η ∈ {1, · · · , p}}.
Além disso, os pesos wξ0 dados por (7), satisfazem a seguinte equação para todo

ξ = 1, · · · , p:

lim
α→∞

wξ0 =


1

Card(Γ)
, se ξ ∈ Γ,

0, caso contrário.
(8)
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As REFAMs conforme definidas acima são modelos autoassociativos. Na próxima seção,
descreveremos como podemos estender uma REFAM para o caso heteroassociativo.

3.3 Memória Associativa Bidirecional Exponencial Fuzzy

Nesta seção, definiremos as memórias associativas bidirecionais exponenciais fuzzy (EBFAMs,
do inglês exponential bidirectional fuzzy associative memories), modelo obtido a partir da ex-
tensão das REFAMs para o caso heteroassociativo.

Consideremos o conjunto das memórias fundamentais dado por {(Aξ, Bξ), ξ = 1, · · · , p} ⊂
F(U) × F(V ), um número real α > 0 e uma medida de similaridade S. Dado um con-
junto fuzzy de entrada X0, a EBFAM produz recursivamente sequências de subconjuntos fuzzy
Xt ∈ F(U) e Yt ∈ F(V ) definidos, para todo t ≥ 0, u ∈ U e v ∈ V , por:

Yt(v) =

p∑
ξ=1

wAξtB
ξ(v) e Xt+1(u) =

p∑
ξ=1

wBξtA
ξ(u), (9)

em que os pesos wAξt e wBξt são definidos, para todo ξ = 1, · · · , p, por:

wAξt =
eαS(Aξ,Xt)

p∑
η=1

eαS(Aη ,Xt)

e wBξt =
eαS(Bξ,Yt)

p∑
η=1

eαS(Bη ,Yt)

. (10)

Em palavras, para todo t ≥ 0, Yt é uma combinação linear dos conjuntos fuzzy Bξ cujos
pesos wAξt são calculados a partir da exponencial da similaridade entre Xt e os padrões Aξ, ξ =

1, · · · , p. Da mesma forma, para todo t ≥ 0, Xt+1 é obtido por meio de uma combinação linear
dos conjuntos fuzzy Aξ cujos pesos wBξt são definidos a partir da exponencial da similaridade
entre Yt e os padrões Bξ.

Observemos que dado X0, a EBFAM produz em um único passo o padrão Y0 dado por:

Y0(v) =

p∑
ξ=1

wAξ0B
ξ(v), ∀v ∈ V, (11)

em que os pesos wAξ0 são dados por (10) com t = 0. Além disso, utilizando o Teorema 4
podemos concluir que os pesos wAξ0 satisfazem, para todo ξ = 1, · · · , p, a seguinte equação:

lim
α→∞

wAξ0 =


1

Card(Γ)
, se ξ ∈ Γ

0, caso contrário ,
(12)
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em que Γ = {ξ;S(Aξ, X0) ≥ S(Aη, X0),∀η ∈ {1, · · · , p}} é o conjunto dos índices das
memórias fundamentais A1, · · · , Ap com maior grau de similaridade a X0.

Assim, segue que

lim
α→∞

Y0(v) =
1

Card(Γ)

∑
γ∈Γ

Bγ(v), ∀v ∈ V, (13)

isto é, quando o parâmetro α é suficientemente grande, a EBFAM produz em um único passo
um padrão tão próximo quanto desejado da média aritmética dos Bξ associados aos conjuntos
fuzzy Aξ mais similares a X0.

Observação 1. Nos casos em que existe uma única memória fundamental mais similar ao
conjunto fuzzy de entradaX0, digamosAξ, para valores sufucientemente grandes do parâmetro
α, de (11) e (12), concluímos que a EBFAM produz em um único passo um conjunto Y0 tão
próximo quanto desejado de Bξ.

Na próxima seção, apresentaremos uma aplicação das EBFAMs a um problema de reco-
nhecimento facial.

3.4 Aplicação das EBFAMs a um Problema de Reconhecimento de Faces

Em um problema de reconhecimento de faces o objetivo é associar uma imagem à pessoa a qual
ela pertence. Para isto, utilizamos um conjunto de imagens já rotuladas ao qual chamaremos de
conjunto das memórias fundamentais ou conjunto de treinamento. O objetivo é associar uma
imagem a uma pessoa. Isto pode ser feito, por exemplo, utilizando o Fuzzy Nearest Neigh-

bor Classifier (fNN), uma versão fuzzy do conhecido Nearest Neighbor Classifier, conforme
exemplo a seguir:

Exemplo 2. (Fuzzy Nearest Neighbor Classifier) Dado um conjunto fuzzy de entrada X0, o
fNN associa X0 à pessoa a qual a imagem mais similar a X0 pertence. Especificamente, o fNN,
definido a partir de uma medida de similaridade S, associa X a ξ-ésima pessoa, em que ξ é tal
que S(Aξ, X0) ≥ S(Aη, X0), para todo η = 1, · · · , p.

Descreveremos a seguir os experimentos computacionais realizados para avaliar o desem-
penho das EBFAMs em um problema de reconhecimento de faces, considerando a base de
imagens faciais AR [12].

Consideramos um conjunto de memórias fundamentais formado por p = 960 imagens em
tons de cinza rotuladas, sendo m = 8 imagens de cada indivíduo de um grupo de n = 120

pessoas [12]. Cada imagem possui dimensão 50 × 40 e foi associada a um subconjunto fuzzy
Aξi do universo U = {1, 2, · · · , 2000}, de modo que Aξi denota o subconjunto fuzzy associado
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Figura 2: Imagens de um indivíduo do conjunto de treinamento.

a i-ésima imagem da ξ−ésima pessoa. O conjunto fuzzy correspondenteBξ
i ∈ {0, 1}120, o qual

indica a que pessoa o conjunto fuzzy Aξi pertence, é um vetor cuja ξ-ésima componente é igual
a 1 e todas as outras componentes são nulas, isto é, Bξ

i é definido por:

Bξ
i (µ) =

1, se µ = ξ

0, se µ 6= ξ
, ∀µ = 1, · · · , n, (14)

onde Bξ
i (µ) denota a µ-ésima componente de Bξ

i . Assim, consideramos o conjunto das memó-
rias fundamentais dado por {(Aξi , B

ξ
i ), ξ = 1, · · · , n, i = 1, · · · ,m}. A Figura 2 mostra as 8

imagens de dimensão 50× 40 de um certo indivíduo do conjunto de treinamento.
Dado um conjunto fuzzy de entrada X , de acordo com (9), a EBFAM produz em um passo

o conjunto fuzzy Y dado por:

Y (µ) =
n∑
ξ=1

m∑
i=1

 eαS(Aξi ,X)

n∑
η=1

m∑
j=1

eαS(Aηj ,X)

Bξ
i (µ) =

n∑
ξ=1

m∑
i=1

wξiB
ξ
i (µ), (15)

onde os pesos wξi são dados por

wξi =
eαS(Aξi ,X)

n∑
η=1

m∑
j=1

eαS(Aηj ,X)

.

Dessa forma, de (14), segue que:

Y (µ) =

m∑
i=1

eαS(Aµi ,X)

n∑
ξ=1

m∑
j=1

eαS(Aξj ,X)

=
m∑
i=1

wµi.

Em palavras, Y (µ) é a soma dos pesos relativos as memórias fundamentais referentes a µ-
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a) b)

Figura 3: Imagens dos conjuntos de teste dos experimentos: a) óculos+iluminação e b) cache-
col+iluminação.

ésima pessoa. Assim, Y (µ) pode ser interpretado como a possibilidade da imagemX pertencer
a pessoa µ. Por fim, associamos a X a η−ésima pessoa, onde η é o menor índice tal que
Y (η) ≥ Y (µ), para todo µ = 1, · · · , n.

Os experimentos computacionais foram realizados considerando as medidas de similari-
dade SG,SH e SE , definidas no Exemplo 1 e dois conjuntos de teste. Primeiramente, conside-
ramos um conjunto de teste formado por 4 imagens de cada um dos 120 indivíduos com óculos
escuros e iluminação. Posteriormente, consideramos um conjunto de teste composto por 4 ima-
gens de cada um dos 120 indivíduos com cachecol e iluminação. A Figura 3 mostra imagens
do indivíduo da Figura 2 usadas no conjunto de teste dos experimentos: a) óculos+iluminação
e b) cachecol+iluminação, respectivamente.

Os gráficos apresentados nas Figuras 4 e 5 mostram as porcentagens de acerto obtidas
pelas EBFAMs e pelo fNN para vários valores do parâmetro α. A Figura 4 mostra o gráfico
referente ao primeiro experimento, no qual consideramos como conjunto de teste os indivíduos
com óculos escuros e iluminação, enquanto que a Figura 5 mostra o gráfico obtido no segundo
experimento, no qual o conjunto de teste era composto pelas imagens dos indivíduos com
cachecol e iluminação.

Podemos observar nos gráficos das Figuras 4 e 5 que a medida que o parâmetro α aumenta,
os resultados produzidos pela EBFAM tendem aos resultados obtidos utilizando o fNN. Isto
ocorre pois, conforme a Observação 1, a EBFAM produz em um único passo um conjunto
Y0 tão próximo quanto desejado de Bξ associado a memória fundamental Aξ mais similar ao
conjunto fuzzy de entrada X0 quando o parâmetro α é suficientemente grande. Portanto, nesse
caso, a EBFAM, assim como o fNN, associa a imagem representada por X0 à pessoa a quem a
imagem mais similar a X0 pertence.

A Tabela 1 mostra a melhor taxa de acerto para cada uma das EBFAMs nos experimentos a),
no qual consideramos como conjunto de teste as imagens das pessoas com óculos e iluminação
e b), no qual o conjunto de teste era formado pelas imagens dos indivíduos com cachecol e
iluminação. Com o objetivo de comparar os resultados com os obtidos por outros modelos
da literatura, a Tabela 1 também contém a taxa de acerto de diversos modelos aplicados ao
reconhecimento facial usando a base de dados AR, conforme descrito em [11]. Observemos
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Figura 4: Porcentagens de acerto obtidas pelas EBFAMs e pelo fNN pelo valor do parâme-
tro α considerando como conjunto de teste as imagens dos indivíduos com óculos escuros e
iluminação.

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

38

40

42

44

46

48

α

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

ac
er

to
s

 

 

fNN S
G

 

EBFAM S
G

 

fNN S
E
 

EBFAM S
E
 

fNN S
H
 

EBFAM S
H
 

Figura 5: Porcentagens de acerto obtidas pelas EBFAMs e pelo fNN pelo valor do parâmetro α
considerando como conjunto de teste as imagens dos indivíduos com cachecol e iluminação.
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Tabela 1: Taxa de acerto de diversos modelos aplicados ao reconhecimento facial usando a base
de dados AR.

LRC CRC SRC CESR RSC SSEC NMR SNL2R2 SNL1R1
a) 90,2 83,3 95,6 93,5 90,6 75,0 94,6 95,7 96,1
b) 30,4 54,6 54,8 34,8 39,8 23,1 70,4 70,2 71,2

DNL2R2 DNL1R1 EBFAM SG EBFAM SE EBFAM SH
a) 95,8 96,7 77,29 77,50 93,33
b) 70,4 72,3 48,13 48,13 47,50

que os resultados obtidos pelas EBFAMs, apesar de não serem os melhores, são competitivos
se comparados com LRC, CRC, CESR, RSC e SSEC. Sobretudo, as EBFAMs exigem menor
custo computacional que a maioria dos outros modelos considerados na Tabela 1. Com efeito,
os modelos NMR, SNL2R2, SNL1R1, DNL2R2 e DNL1R1, que apresentaram as maiores taxas
de reconhecimento, são baseado num problema de otimização cuja função objetivo é formulada
usando, entre possíveis outros termos, a norma nuclear de uma matriz [11, 25].

3.5 Conclusão e Outras Contribuições

Neste relatório descrevemos as principais contribuições desenvolvidas no período de 01/08/2015
a 10/07/2016. Inicialmente, revisamos brevemente a ECAM e a EBAM, memórias associativas
projetadas para o armazenamento e recordação de vetores bipolares. Posteriormente, recorda-
mos a definição das REFAMs, as quais podem ser vistas como uma versão fuzzy da ECAM.
Definimos, inspirados pela EBAM, a memória associativa bidirecional exponencial fuzzy (EB-
FAM), modelo que estende a REFAM para o caso heteroassociativo. Apresentamos a aplicação
das EBFAMs a um problema de reconhecimento de faces e descrevemos os experimentos com-
putacionais realizados para avaliar o desempenho das EBFAMs em tal problema. De modo
geral, as EBFAMs obtiveram melhores resultados para valores maiores do parâmetro α. De
fato, no experimento em que consideramos como conjunto de teste as imagens dos indivíduos
com óculos e iluminação, a EBFAM definida utilizando a medida de similaridade baseada na
norma 1, SH , obteve uma porcentagem de acerto superior a 90% para valores de α maiores
que 90. No experimento com as imagens das pessoas com cachecol e iluminação, as EBFAMs
baseadas nas medidas de similaridade SG,SE e SH , obtiveram porcentagens de acerto superior
a 45% para α ≥ 70. Observamos também que, a medida que o valor α aumenta, os resultados
obtidos pela EBFAM tendem aos obtidos pelo fNN, conforme indicam os resultados teóricos
estudados.

Neste período, também iniciamos o desenvolvimento da próxima atividade do cronograma
que consiste no estudo de uma classe de modelos que generalizam as REFAMs, as GREFAMs
(do inglês, Generalized recurrent exponential fuzzy associative memories), e suas aplicações.
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Estes trabalhos serão detalhados no próximo relatório.
Tivemos um trabalho aceito para o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Com-

putacional (XXXVI CNMAC), que ocorrerá em setembro de 2016 e um trabalho submetido
para o Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (IV CBSF) que acontecerá em novembro de
2016. Além disso, tivemos um capítulo de livro aceito para publicação [22]. Nossas contribui-
ções são evidenciadas, por exemplo, no fato do artigo “On the Recall Capability of Recurrent
Exponential Fuzzy Associative Memories Based on Similarity Measures” [23], publicado na
revista Mathware & Soft Computing Magazine em junho de 2015 ser citado no artigo “Dyna-
mic Saliency-driven Associative Memories based on Network Potential Field” [5], de Shuzhi
Sam Ge, Mingming Li e Tong Heng Lee, aceito para publicação na Pattern Recognition.

4 Disciplinas Cursadas

1. Programação Linear
Carga Horária: 60 horas
Número de Créditos: 4
Período: Segundo Semestre de 2015
Conceito: A.

2. Métodos Computacionais de Otimização
Carga Horária: 60 horas
Número de Créditos: 4
Período: Segundo Semestre de 2015
Conceito: B.

3. Sistemas Nebulosos
Carga Horária: 60 horas
Número de Créditos: 4
Período: Primeiro Semestre de 2016
Conceito: A.

4. Tópicos em Matemática Aplicada
Carga Horária: 60 horas
Número de Créditos: 4
Período: Primeiro Semestre de 2016
A disciplina está sendo cursada.
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5 Aplicação dos Recursos

Neste período, não houve utilização dos recursos da reserva técnica.

6 Plano de trabalho e cronograma para a próxima etapa

Na próxima etapa, investigaremos propriedades teóricas e computacionais de uma classe de
modelos que generalizam as REFAMs, as memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy
generalizadas (GREFAMs). Especificamente, as GREFAMs 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 podem apresentar ótima capacidade absoluta de armaze-
namento. Contudo, um estudo mais profundo é necessário. Em particular, pretendemos realizar
experimentos computacionais para avaliar melhor a capacidade de armazenamento e a tolerân-
cia a ruído desses modelos. Pretendemos também estudar outras aplicações das GREFAMs.
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