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1 Resumo do Projeto

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

pacidade 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, recurrent correlation associative

memories), introduzida por Chiueh e Goodman no início dos anos 90, pode ser usada para imple-

mentar 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 associati-

vas 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. Experimen-

tos 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 RE-

FAMs. 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, te-

oria dos conjuntos fuzzy , processamento de imagens e sinais.

2 Introdução

Memórias associativas são modelos matemáticos biologicamente ispirados, projetados com o ob-

jetivo de armazenar e recordar informações [17, 21]. Tais modelos tem como objetivo armazenar

um conjunto finito de pares {(A1, B1), · · · , (Ap, Bp)}, chamado conjunto das memórias funda-

mentais. Além disso, espera-se que, tal como o cérebro humano, a memória tenha certa capacidade

de recordar uma informação armazenada a partir de versões ruidosas dos itens armazenados. Em

outras palavras, espera-se que a memória possua certa tolerância a ruídos, isto é, que seja capaz de

recuperar um padrão armazenado Bξ mesmo a partir de uma versão incompleta ou ruidosa de Aξ.

Uma memória associativa pode ser classificada em autoassociativa ou heteroassociativa de

acordo com o conjunto de memórias fundamentais considerado. Especificamente, uma memória

é autoassociativa se Aξ = Bξ para todo ξ = 1, · · · , p. Nesse caso, o conjunto das memórias

fundamentais pode ser escrito simplesmente na forma {A1, · · · , Ap}. Se Aξ 6= Bξ para algum

índice ξ, a memória é dita heteroassociativa [17].

Em 1982, J. Hopfield propôs um modelo de rede neural que pode ser utilizado para implemen-

tar uma memória autoassociativa para armazenar um conjunto finito de vetores bipolares. Apesar

de suas várias aplicações, a rede de Hopfield possui uma baixa capacidade de armazenamento.

Visando superar essa limitação, vários pesquisadores propuseram outros modelos inspirados pela

rede de Hopfield. Por exemplo, no início dos anos 1990, Chiueh e Goodman introduziram as

memórias associativas recorrentes por correlação exponencial (ECAM, do inglês exponential cor-

relation associative memory) [7], modelos autoassociativos bipolares com alta capacidade de ar-
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mazenamento. Para o caso heteroassociativo, as memórias associativas bidirecionais exponenciais

(EBAM, do inglês exponential bidirectional associative memory) foram propostas por Jeng et al.

para armazenamento e recordação de pares de vetores bipolares. [19].

A necessidade de armazenar vetores com coordenadas reais ou conjuntos fuzzy [5, 13, 22, 23,

42] motivou o surgimento das memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy, REFAMs,

(do inglês recurrent exponential fuzzy associative memories) [43, 44] e das memórias associativas

bidirecionais exponenciais fuzzy, EBFAMs, (do inglês exponential bidirectional fuzzy associative

memories). Posteriormente, definimos as memórias associativas recorrentes exponeniais fuzzy

generelizadas [41], GRE-FAMs, e as memórias associativas bidireconais exponenciais fuzzy ge-

neralizadas [40], GEB-FAMs, modelos que generalizam as REFAMs e EBFAMs respectivamente.

Os resultados teóricos desenvolvidos até o momento, mostram que tanto as GRE-FAMs como as

GEB-FAMs podem ser definidas de forma que recuperam corretamente, em um passo, as memó-

rias fundamentais. Além disso, apresentamos uma caracterização da saída de um único passo das

GRE-FAMs e GEB-FAMs quando um parâmetro dos modelos é suficientemente grande. Ape-

sar das aplicações bem sucedidas em problemas de classificação e reconhecimento de faces, a

dinâmica desses modelos ainda não está completamente compreendida. Por este motivo, nas apli-

cações, consideramos apenas o primeiro passo de ambos os modelos.

2.1 Resumo das Atividades Desenvolvidas na Etapa Anterior

Na etapa anterior, estudamos a aplicação das GRE-FAMs e das GEB-FAMs a problemas de clas-

sificação e reconhecimento de faces. Propusemos duas abordagens para definir classificadores

baseados nesses modelos. A primeira é uma abordagem autoassociativa baseada nas GRE-FAMs

e inspirada pelos classificadores de representação esparsa [46]. A segunda é uma abordagem

heteroassociativa baseada nas GEB-FAMs. Para avaliar o desempenho dos classificadores defini-

dos por essas abordagens, realizamos experimentos computacionais considerando problemas de

classificação e de reconhecimento de faces. Fizemos um estudo aprofundado sobre medidas de

similaridade. Consideramos diferentes definições, dentre elas a medida de similaridade proposta

por Xuecheng [47], as medidas de similaridade baseadas em cardinalidade propostas por De Beats

e De Meyer em [3] e a medida de similaridade estrutural SSIM [45]. Apesar da medida de simila-

ridade mais adequada depender do problema considerado, experimentos computacionais mostra-

ram que em geral, os classificadores baseados nas GRE-FAMs e GEB-FAMs obtiveram resultados

competitivos se comparados aos resultados de outros modelos da literarura. Para o problema de

reconhecimento de faces com a base de imagens faciais AR, a GEB-FAM com a medida de simi-

laridade estrutural SSIM obteve um ótimo desempenho, principalmente nos testes com as imagens

dos indivíduos com cachecol e iluminação. No caso das medidas baseadas em cardinalidade, no

problema de reconhecimento de faces com a base de imagens AR, os melhores resultados foram

obtidos pelas medidas T-transitivas baseadas na t-norma do mínimo. Além disso, a GEB-FAM

baseada na medida de similaridade SH com α = 30, obteve o melhor desempenho geral nos 15

problemas de classificação.

Iniciamos também o estudo de um critério para a escolha do parâmetro α. Observamos que na

maioria dos experimentos realizados, valores α próximos de 1 produzem melhores resultados.
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2.2 Principais Contribuições Desenvolvidas no Período de 11/07/2017 a 31/03/2018

As GEB-FAMs, por um lado, podem ser vistas como versões fuzzy da ECAM. Por outro lado, a

ECAM é equivalente a uma determinada memória associativa recorrente com núcleo proposta por

Garcia and Moreno [15, 33]. Isto sugere interpretar as GEB-FAMs de um único passo utilizando

funções núcleo. Assim, nos referiremos a estes modelos como memórias associativas fuzzy com

núcleo (fuzzy KAM, do inglês fuzzy kernel associative memory). Informalmente, um núcleo é

definido como uma medida de similaridade que pode ser pensada como um produto interno em um

espaço de características de dimensão grande [38]. Interpretaremos uma medida de similaridade

fuzzy como um núcleo fuzzy. Esta interpretação nos conduz a aprendizagem baseada na teoria da

informação, cujo objetivo é capturar a informação nos parâmetros [34]. Dessa forma, proporemos

um critério baseado no conceito de entropia para a escolha do parâmetro α, um parâmetro muito

importante para o modelo.

Este relatório está organizado da seguinte maneira. Nas próximas seções apresentaremos

de forma mais detalhada as principais contribuições desenvolvidas no período de 11/07/2017 a

31/03/2018. Especificamente, na Seção 3 recordaremos a definição de conjuntos fuzzy e medi-

das de similaridade. Nas Seções 4 e 5, revisaremos brevemente a definição das GRE-FAMs e

GEB-FAMs, respectivamente. Logo em seguida, na Seção 6 apresentaremos a definição da fuzzy

KAM, bem como alguns resultados teóricos sobre este modelo. Além disso, apresentaremos uma

proposta para a escolha de um parâmetro desse modelo com base no conceito de entropia. Na

Seção 7 relembraremos as duas abordagens para problemas de classificação propostas, a primeira

uma abordagem autoassociativa e a segunda baseada no caso heteroassociativo. Na Seção 8 apre-

sentaremos o desempenho dos classificadores propostos em alguns problemas de classificação e

reconhecimento de faces, considerando o critério sugerido para a escolha do parâmetro α. As

considerações finais são apresentadas na Seção 9. Nas seções 10, 11 e 12, são citadas respecti-

vamente, as participações em congressos, os trabalhos aceitos e submetidos e outras informações

referentes ao período deste relatório. Finalmente, a Seção 13 refere-se a aplicação dos recursos.

3 Conjuntos Fuzzy e Medidas de Similaridade

Iniciaremos recordando a definição de conjuntos fuzzy. Logo em seguida faremos uma revisão

sobre medidas de similaridade.

Dado um conjunto universo U , um subconjunto fuzzy A de U é caracterizado por sua função

de pertinência, conforme a seguinte definição [49, 4, 32]:

Definição 1. Seja U um conjunto. Um subconjunto fuzzy X de U é definido por meio de sua

função de pertinência X : U → [0, 1], isto é, dado um elemento u ∈ U , X(u) indica o grau com

o qual u pertence a X .

Observemos que, nos casos em que o conjunto universoU é finito, digamosU = {u1, · · · , un},
cada subconjunto fuzzy X de U pode ser associado a um vetor X = [X(u1), · · · , X(Un)]T per-

tencente ao hipercubo unitário n-dimensional [0, 1]n.

Denotaremos por F(U) o conjunto de todos os subconjuntos fuzzy de U e por P(U) o con-

junto das partes de U , ou seja, a família de todos os conjuntos clássicos (crisp) de U .
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Uma medida de similaridade fuzzy, ou simplesmente uma medida de similaridade, é uma

função que associa a cada par de conjuntos fuzzy um número real que expressa o grau de igualdade

desses conjuntos. De acordo com De Baets et al. [3], uma medida de similaridade fuzzy é uma

relação fuzzy simétrica definida sobre a família de todos os subconjuntos fuzzy de um conjunto

universo U . Em outras palavras, uma medida de similaridade é uma função S : F(U)×F(U)→
[0, 1] tal que S(A,B) = S(B,A) para quaisquer conjuntos fuzzy A,B ∈ F(U). Dizemos que

uma medida de similaridade é forte se S(A,B) = 1 se, e somente se, A = B.

A seguinte função é um exemplo de medida de similaridade forte [52, 12]:

Exemplo 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))

. (1)

4 Memória Associativa Recorrente Exponencial Fuzzy Generalizada

As memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy generalizadas, (GRE-FAMs, do inglês

generalized recurrent exponential fuzzy associative memories) são modelos autoassociativos pro-

jetados para o armazenamento e recordação de uma família finita de conjuntos fuzzyA = {Ai, i =

1, · · · , p} ⊂ F(U). Especificamente, dado um conjunto fuzzy inicial X0, a GRE-FAM produz

uma sequência de conjuntos fuzzy {Xt}t>0 ⊂ F(U) definidos a partir de uma combinação linear

das memórias fundamentais cujos coeficientes envolvem exponenciais de medidas de similarida-

des. Formalmente, uma GRE-FAM é definida da seguinte forma:

Definição 2. Sejam A = {A1, A2, · · · , Ap} ⊂ F(U) o conjunto das memórias fundamentais,

S : F(U)× F(U)→ [0, 1] uma medida de similaridade, α > 0 um número real e G uma matriz

real p × p. Dado um conjunto fuzzy inicial X0 ∈ F(U), a GRE-FAM produz uma sequência de

conjuntos fuzzy Xt definidos como segue, para todo t ≥ 0 e para todo u ∈ U :

Xt+1(u) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

gξµe
αS(Aµ,Xt)Aξ(u)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
αS(Aµ,Xt)

 = ϕ

 p∑
ξ=1

wξtA
ξ(u)

 ,

em que ϕ : R → [0, 1] é a função definida por ϕ(x) = max(0,min(1, x)) e os pesos wξt são

dados por:

wξt =

p∑
µ=1

gξµe
αS(Aµ,Xt )

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
αS(Aµ,Xt)

, ∀t ≥ 0. (2)

O Teorema 1 abaixo [41] nos mostra como definir a matriz G de forma que as memórias

fundamentais sejam corretamente recuperadas, isto é, de modo que as memórias fundamentais
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sejam pontos fixos da GRE-FAM.

Teorema 1. Sejam A = {A1, A2, · · · , Ap} ⊂ F(U) o conjunto das memórias fundamentais,

S : F(U) × F(U) → [0, 1] uma medida de similaridade, α > 0 um número real e C = (cij) a

matriz definida por:

cij = eαS(Ai,Aj), ∀i, j = 1, · · · , p. (3)

Se G = C−1 então as memórias fundamentais Ai, i = 1, · · · , p são pontos fixos da GRE-FAM.

A partir de agora, consideraremos G = C−1 conforme Teorema 1.

5 Memória Associativa Bidirecional Exponencial Fuzzy Generalizada

Nesta seção recordaremos a definição das GEB-FAMs, modelo que estende as GRE-FAMs para o

caso heteroassociativo.

As memórias associativas bidirecionais exponenciais fuzzy generalizadas (GEB-FAMs) são

projetadas para o armazenamento e recordação de um família finita de pares de conjuntos fuzzy.

Formalmente, as GEB-FAMS são definidas da seguinte forma.

Definição 3. Seja {(Aξ, Bξ), ξ = 1, . . . , p} ⊂ F(U) × F(V ) o conjunto das memórias funda-

mentais, α > 0 um número real, SU : F(U) × F(U) → [0, 1] e SV : F(V ) × F(V ) → [0, 1]

medidas de similaridade, G eH matrizes reais de dimensão p×p. Dado um conjunto fuzzy de en-

tradaX0 ∈ F(U), uma GEB-FAM produz recursivamente sequências de conjuntos fuzzy {Xt}t>0

e {Yt}t≥0 definidos pelas seguintes equações, para todo t ≥ 0, u ∈ U e v ∈ V :

Yt(v) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

gξµe
αSU (Aµ,Xt)Bξ(v)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
αSU (Aµ,Xt )

 e (4)

Xt+1(u) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

hξµe
αSV (Bµ,Yt)Aξ(u)

p∑
η=1

p∑
µ=1

hηµe
αSV (Bµ,Yt )

 , (5)

em que a função ϕ, dada por ϕ(x) = max(0,min(1, x)), garante que Yt(v), Xt+1(u) ∈ [0, 1],

para todo v ∈ V , u ∈ U e para todo t > 0.

Consideraremos G = C−1, em que C = (cij)p×p é a matriz definida por cij = eαSU (Ai,Aj).

Analogamente, H = D−1 em que D = (dij)p×p é definida por dij = eαSV (Bi,Bj).

No caso de uma GEB-FAM de passo único, dado X0 ∈ F(U), simplesmente definimos Y0 ∈
F(U) através da equação

Y0(v) = ϕ

 p∑
ξ=1

wAξ0B
ξ(v)

 , ∀v ∈ V, (6)
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em que

wAξ0 =

p∑
µ=1

gξµe
αS(Aµ,X0)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
αS(Aµ,X0)

, ∀ξ = 1, . . . , p. (7)

6 Memória Associativa Fuzzy com Núcleo

Conforme observamos anteriormente, a dinâmica das GRE-FAMs e GEB-FAMs ainda não é total-

mente compreendida. As GEB-FAMs podem ser vistas como versão fuzzy da ECAM e a ECAM

é equivalente a uma determinada memória associativa recorrente com núcleo proposta por Garcia

and Moreno [15, 33]. Tendo em vista essa observação, interpretaremos as GEB-FAMs de um

único passo utilizando funções núcleo, conforme descreveremos a seguir.

Dada uma medida de similaridade, a função κ : F(U)×F(U)→ [0, 1], definida pela seguinte

equação para α > 0, também é uma medida de similaridade:

κ(A,B) = eα(S(A,B)−1). (8)

Informalmente, um núcleo é definido como uma medida de similaridade que pode ser pensada

como um produto interno em um espaço de características de dimensão grande. Assim, interpre-

taremos uma medida de similaridade fuzzy como um núcleo fuzzy e nos referiremos à função κ

como um núcleo fuzzy (fuzzy kernel).

Observemos que o núcleo fuzzy κ depende do parâmetro α. Quando S é uma medida de

similaridade forte, κ se aproxima da igualdade estrita de conjuntos fuzzy conforme o valor de α

aumenta. De fato, quando α →∞, temos κ(A,B) = 1 se A = B e κ(A,B) = 0 caso contrário.

Por outro lado, κ(A,B) = 1 para todo A,B ∈ F(U) quando α → 0. Em outras palavras, κ é

incapaz de discriminar conjuntos fuzzy para valores suficientemente pequenos de α > 0. Portanto,

o parâmetro α controla a capacidade do núcleo fuzzy κ de distinguir conjuntos fuzzy.

Vamos introduzir a definição das memórias associativas fuzzy com núcleo (fuzzy KAM):

Definição 4 (Fuzzy KAM). Considere um conjunto de memórias fundamentais {(Aξ, Bξ) : ξ =

1, . . . , p} ⊂ F(U) × F(V ). Seja α > 0 um número real, S : F(U) × F(U) → [0, 1] uma

medida de similaridade, e G uma matriz real de dimensão p× p. Uma fuzzy KAM é um operador

K : F(U)→ F(V ) definido pela equação a seguir, ondeX ∈ F(U) é o conjunto fuzzy de entrada

e Y = K(X) ∈ F(V ) é a saída produzida a partir de X:

Y (v) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

gξµκ(Aµ, X)Bξ(v)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµκ(Aµ, X)

 . (9)

Aqui, a função ϕ(x) = max(0,min(1, x)) aplicada componente e componente, garante que

Y (v) ∈ [0, 1], para todo v ∈ V .
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Alternativamente, podemos escrever a saída da fuzzy KAM como

Y (v) = ϕ

 p∑
ξ=1

wξB
ξ(v)

 onde wξ =

p∑
µ=1

gξµκ(Aµ, X)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµκ(Aµ, X)

. (10)

Em palavras, a saída Y = K(X) é dada por uma combinação linear das respostas desejadas

Bξ’s. Além disso, os coeficientes da combinação linear são calculados usando o núcleo fuzzy

parametrizado κ dado por (8).

Como destacado anteriormente, uma fuzzy KAM autoassociativa é equivalente ao primeiro

passo de uma GRE-FAM projetada para armazenar uma família finita de conjuntos fuzzy A =

{Ai, i = 1, · · · , p} ⊂ F(U) [41]. Analogamente, a fuzzy KAM heteroassociativa corresponde a

um único passo da GEB-FAM [40].

A matriz G desempenha um papel muito importante para a capacidade de armazenamento e

tolerância a ruídos da fuzzy KAM. O próximo teorema mostra como definir a matriz G para que

todas as memórias fundamentais sejam armazenadas corretamente pela memória.

Teorema 2. Seja A = {(Aξ, Bξ) : ξ = 1, · · · , p} ⊂ F(U) × F(V ) o conjunto das memórias

fundamentais, S : F(U)×F(U)→ [0, 1] uma medida de similaridade, α > 0 um número real, e

κ : F(U)× F(U)→ [0, 1] o núcleo fuzzy definido por (8). Se a matriz K = (kij) ∈ Rp×p cujas

entradas são definidas por

kij = κ(Ai, Aj), ∀i, j = 1, . . . , p, (11)

for invertível, então a fuzzy KAM obtida considerando G = K−1 satisfaz a identidade K(Aξ) =

Bξ para todo ξ = 1, . . . , p.

Demonstração. Suponha que a matriz K dada por (11) seja invertível. Se G = K−1, então, a

seguinte identidade é válida para todos os índices ξ, ν ∈ {1, . . . , p}:

p∑
µ=1

gξµκ(Aµ, Aν) =

p∑
µ=1

gξµkµν = G(ξ, :)K(:, ν) = δξν ,

onde G(ξ, :) denota a ξ-ésima linha da matriz G, K(:, ν) denota ν-ésima coluna da matriz K e

δξν é a função delta de Kronecker definida por:

δξν =

1, ξ = ν,

0, ξ 6= ν.
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Dado um conjunto de entrada X = Aν , ν ∈ {1, · · · , p}, a Fuzzy-KAM produz:

Y = K(Aν) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

Bξgξµκ(Aµ, X)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµκ(Aµ, X)

 = ϕ



p∑
ξ=1

Bξ

 p∑
µ=1

gξµκ(Aµ, Aν)


p∑

η=1

 p∑
µ=1

gηµκ(Aµ, Aν)





= ϕ


p∑
ξ=1

Bξδξν

p∑
η=1

δην

 = ϕ (Bν) = Bν .

Portanto, se G = K−1 então K(Aν) = Bν , para todo ν = 1, · · · , p.

O parâmetro α também tem um papel importante na tolerância a ruídos da fuzzy KAM. Bre-

vemente, quanto maior o parâmetro α, maior o peso das memórias fundamentais mais similares ao

conjunto fuzzy de entradaX no cálculo da saídaK(X). Em outras palavras, aumentar o valor de α

enfatiza a contribuição das memórias fundamentais mais similares ao conjunto de entrada. Assim,

de certa forma, o parâmetro α controla como cada memória fundamental contribui para produzir

a saída de uma fuzzy KAM. Formalmente, o próximo teorema afirma que, quando α tende a infi-

nito, a saída K(X) converge pontualmente para a média aritmética das respostas desejadas Bξ’s

associadas aos Aξ’s mais similares à entrada X .

Teorema 3. Seja A = {(Aξ, Bξ) : ξ = 1, · · · , p} ⊆ F(U) × F(V ) a família das memórias

fundamentais e S uma medida de similaridade forte. Suponha que a matriz K dada por (11)

seja invertível para qualquer α > 0 e considere G(α) = K−1(α). Dado um conjunto fuzzy

X ∈ F(U), defina Γ ⊆ {1, . . . , p} como o conjunto dos indíces dos estímulos Aξ mais similares

à entrada X em termos de S, isto é:

Γ = {γ : S(Aγ , X) ≥ S(Aξ, X), ∀ξ = 1, . . . , p}. (12)

Então,

lim
α→∞

Y (v) =
1

Card (Γ)

∑
γ∈Γ

Bγ(v), ∀v ∈ V, (13)

onde Y = K(X) é a saída de uma fuzzy KAM. Além disso, os pesos wξ dados por (10) satisfazem

a seguinte equação para todo ξ = 1, . . . , p:

lim
α→∞

wξ =


1

Card (Γ)
, ξ ∈ Γ,

0, caso contrário.
(14)

Demonstração. Seja σ = max
ξ=1:p
{S(Aξ, X)} o valor máximo da similaridade entre X e as memó-

rias fundamentaisA1, · · · , Ap. A fuzzy KAM produz a partir deX um conjunto fuzzy Y = K(X)

dado por:
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Y (v) = ϕ

 p∑
ξ=1

wξB
ξ(v)

 , (15)

onde wξ, definido por (10), satisfaz

wξ =

p∑
µ=1

gξµe
α(S(Aµ,X)−1)

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
α(S(Aµ,X)−1)

, ∀ξ = 1, . . . , p. (16)

Multiplicando o numerador e o denominador de (16) por eα(1−σ) e reorganizando as somas, obte-

mos:

wξ =

∑
γ∈Γ

gξγ +
∑
µ/∈Γ

gξµe
α(S(Aµ,X)−σ)

p∑
η=1

∑
γ∈Γ

gηγ +

p∑
η=1

∑
µ6∈Γ

gηµe
α(S(Aµ,X)−σ)

. (17)

Desde que S(Aµ, X) − σ < 0 para todo µ /∈ Γ, a segunda soma tanto no numerador como no

denominador tende a 0 quando α tende a infinito. Além disso, por hipótese, S é uma medida de

similaridade forte, então lim
α→∞

gνµ(α) = δνµ, onde gνµ(α) é a (ν, µ) entrada deG(α) e δνµ denota

o delta de Kronecker. Portanto,

lim
α→∞

wξ =

∑
γ∈Γ

δξγ

p∑
η=1

∑
γ∈Γ

δηγ

=


1

Card (Γ)
, ξ ∈ Γ,

0, caso contrário.
(18)

Como ϕ é contínua e ϕ(x) = x para todo x ∈ [0, 1], concluímos que

lim
α→∞

Y (v) = lim
α→∞

ϕ

 p∑
ξ=1

wξB
ξ(v)

 = ϕ

 p∑
ξ=1

[
lim
α→∞

wξ

]
Bξ(v)

 (19)

= ϕ

∑
ξ∈Γ

1

Card(Γ)
Bξ(v)

 =
1

Card(Γ)

∑
γ∈Γ

Bγ(v). (20)

para todo v ∈ V .

6.1 Estimação do Parâmetro α

Nesta seção, propomos estimar o parâmetro α de uma fuzzy KAM utilizando aprendizagem base-

ada em teoria da informação [34]. A ideia basica é maximizar a capacidade do núcleo fuzzy κ em

discriminar dois estímulos diferentes. Para isto, utilizaremos o conceito de entropia.

O conceito de entropia, introduzido por Shannon em 1948 [39], representa uma medida quan-

titativa da incerteza e informação de um sistema probabilístico [31, 20]. A entropia de um sistema

de n estados é definida pela seguinte equação, onde pi denota a probabilidade de ocorrência do
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i−ésimo estado [31]:

E =
n∑
i=1

pi log(1/pi). (21)

A entropia, dada por (21) pode ser usada como medida da quantidade de incerteza de um

sistema. Dado um conjunto de memórias fundamentais A = {(Aξ, Bξ) : ξ = 1, . . . , p} ⊆
F(U) × F(V ) e uma medida de similaridade forte S : F(U) × F(U) → [0, 1], definimos a

entropia de uma fuzzy KAM K por meio da equação:

EK(α) =

p∑
i=1

p∑
j=1

κ(Ai, Aj) log
(

1/κ(Ai, Aj)
)

(22)

=

p∑
i=1

p∑
j=1

− eα(S(Ai,Aj)−1) log
(
eα(S(Ai,Aj)−1)

)
(23)

= −
p∑
i=1

p∑
j=1

α(S(Ai, Aj)− 1))eα(S(Ai,Aj)−1). (24)

Observemos que a entropia EK de uma fuzzy KAM é uma função do parâmetro α. Além disso,

EK(α) tende a zero se α → 0 ou α → ∞. Intuitivamente, EK quantifica a capacidade do núcleo

fuzzy κ discriminar entre Ai e Aj como função de α. Maximizando EK, esperamos melhorar

a tolerância a ruído da fuzzy KAM. Tendo em vista essa observação, sugerimos a escolha do

parâmetro α∗ que maximiza (22). Formalmente, propomos a definição:

α∗ = argmax
α>0

EK(α). (25)

Gostaríamos de lembrar que a definição de entropia (21) proposta por Shannon é baseada na

teoria classica de probabilidade. Uma definição de entropia fuzzy que não leva em conta concei-

tos probabilísticos em sua definição foi proposta por De Luca and Termini [9]. Desse ponto de

vista, a entropia fuzzy seria mais apropriada em nosso contexto. No entanto, nos experimentos

preliminares realizados, não observamos melhora significativa nos resultados obtidos usando a

entropia fuzzy se comparados aos obtidos usando a entropia de Shannon. Além disso, a entropia

de Shannon possui menor custo computacional e mostrou ser mais robusta. Portanto, optamos por

considerar a entropia de Shannon.

7 Problemas de Classificação de Padrões

Nesta seção recordaremos as abordagens autoassociativa e heteroassociativa propostas para definir

classificadores com base nas fuzzy KAMs.

Iniciaremos com uma breve revisão sobre classificadores baseados em representação esparsa,

uma vez que a abordagem autoassociativa é inspirada por tais modelos.

7.1 Classificadores baseados em representação esparsa

Seja AL = {(Aξ, lξ), ξ = 1, · · · , p} ⊂ F(U) × L um conjunto de padrões de treinamento, em

que Aξ são subconjuntos fuzzy de um conjunto U e lξ um rótulo que indica a que classe o padrão

11



Aξ pertence. Um classificador de representação esparsa [46] se baseia na hipótese de que uma

amostra Y pertencente a uma determinada classe i pode ser pode ser escrita aproximadamente

como combinação linear dos padrões de treinamento desta classe i, isto é,

Y (u) ≈
∑
ξ:lξ=i

αξA
ξ(u), ∀u ∈ U, (26)

ou ainda, se definirmos αξ = 0, para todo ξ tal que lξ 6= i, podemos expressar Y como combinação

linear de todos padrões de treinamento Aξ, ξ = 1, · · · , p:

Y (u) ≈
p∑
ξ=1

αξA
ξ(u), ∀u ∈ U. (27)

7.2 Abordagem Autoassociativa

Consideremos uma fuzzy KAM autoassociativa K : F(U) → F(U) projetada para armazenar o

conjunto de memórias fundamentais {A1, . . . ,Ap}. Dado um padrão de entrada X pertencente

a uma determinada classe i (ou uma versão ruidosa de um padrão da classe i), espera-se que o

padrão K(X) = Y produzido pela fuzzy-KAM também pertença a classe i. Por definição, Y

satisfaz

Y (u) = ϕ

 p∑
ξ=1

wξA
ξ(u)

 , (28)

onde ϕ(x) = max(0,min(1, x)). Comparando (27) e (28), exceto pela função ϕ, que pode ser

desconsiderada se
∑p

ξ=1wξA
ξ(u) ∈ [0, 1], concluímos que a combinação linear na equação (28)

também deve ser esparsa. Portanto, os coeficientes αξ em (27) podem ser aproximados por

αξ = wξχi(`ξ), ∀ξ = 1, . . . , p, (29)

onde χi : L → {0, 1}, para i ∈ L, denota a função indicadora:

χi(x) =

1, x = i,

0, caso contrário.
(30)

Observe que (29) implica αξ = wξ se `ξ = i e αξ = 0 caso contrário. Assim, se a entrada X

pertence a classe i, pressupomos que

Y (u) ≈
p∑
ξ=1

wξχi(`ξ)A
ξ(u), ∀u ∈ U, (31)

No entanto, na prática, como não sabemos a priori a que classe o padrão inicial X per-

tence, atribuímos a X uma classe l que minimiza a distância entre Y e a combinação linear
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p∑
ξ=1

wξ0χl(lξ)A
ξ. Precisamente, atribuímos a X a classe l ∈ L tal que

d2

Y, p∑
ξ=1

wξχl(lξ)A
ξ

 ≤
Y, p∑

ξ=1

wξχi(lξ)A
ξ

 , ∀i ∈ L, (32)

onde d2 denota a distâcia L2.

7.3 Abordagem Heteroassociativa

Consideremos uma fuzzy KAM heteroassociativa projetada para armazenar o seguinte conjunto de

memórias fundamentais {(Aξ, Bξ), ξ = 1, . . . , p} ⊂ F(U)×{0, 1}n, onde n = Card(L) denota o

número de classes, Aξ representa uma amostra de uma determinada classe e Bξ ⊂ {0, 1}n indica

a qual classe Aξ pertence. Formalmente, o conjunto (fuzzy) Bξ associado ao padrão Aξ da classe

i é definido por:

Bξ(v) =

1, se v = i

0, se v 6= i.
(33)

Dado um padrão de teste X , determinamos o conjunto fuzzy produzido pela fuzzy KAM, isto

é, calculamos Y = K(X). De acordo com as equações (9) e (33), Y (i) é a soma dos pesos wξ’s

para ξ tais que Aξ pertence a classe i:

Y (v) = ϕ

 p∑
ξ=1

wAξ B
ξ(v)

 , ∀v ∈ V.

Associamos o padrão de entrada X à i-ésima classe, em que i é o primeiro índice tal que

Y (i) ≥ Y (j), para todo j = 1, · · · , p.

8 Experimentos Computacionais

8.1 Problemas de Classificação

Com o objetivo de avaliar a acurácia de classificação de ambos os classificadores baseados na

fuzzy KAM, consideramos vários problemas de classificação. De fato, consideramos os seguintes

vinte e dois problemas disponíveis no repositório Knowledge Extraction Based on Evolutionary

Learning (KEEL): appendicitis, cleveland, crx, ecoli, glass, heart, iris, monks, movementlibras,

pima, sonar, spectfheart, vowel, wdbc, wine, satimage, texture, german, yeast, spambase, phoneme

e page-blocks. [2].

De acordo com experimentos anteriores descritos na literatura, estes testes foram realizados

usando validação cruzada com 10 pastas. Este método consiste em dividir o conjunto de dados

em 10 partes e realizar 10 testes, cada um utilizando uma das partes como conjunto de teste e

as outras nove restantes como conjunto de treinamento. Posteriormente, calculamos a média dos

dez valores de acurácia obtidos em cada um dos dez testes. Salientamos que, para garantir uma

comparação justa, utilizamos o mesmo particionamento dos dados que [1, 2].
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Alguns dos conjuntos considerados nestes experimentos contém atributos categóricos e numé-

ricos. Portanto, uma etapa de pré-processamento foi necessária para converter os dados originais

em conjuntos fuzzy. Primeiramente, cada atributo categórico f ∈ {v1, . . . , vc}, com c > 1, foi

tranformado em um atributo numérico c-dimensional n = (n1, n2, . . . , nc) ∈ Rc da seguinte

forma, para todo i = 1, . . . , c:

ni =

1, f = vi,

0, caso contrário,
(34)

Por exemplo, o conjunto de dados crx contém um atributo categórico com 14 possibilidades. Tal

atributo foi transformado em 14 atributos numéricos usando (34). Ao final do processo, uma

amostra do conjunto de dados crx transformado contém 46 atributos numéricos em vez dos 9

categóricos e 6 numéricos do conjunto original.

Após converter os atributos categóricos em valores numéricos, uma amostra de um conjunto

de dados pode ser escrita como um par (x, `), onde x = [x1, . . . , xn]T ∈ Rn é um vetor numérico

e ` ∈ L denota sua classe. Além disso, podemos associar cada vetor de atributos x ∈ Rn a um

conjunto fuzzy A = [a1, a2, . . . , an]T por meio da equação

ai =
1

1 + e−(xi−µi)/σi
∈ [0, 1], ∀i = 1, . . . , n, (35)

onde µi e σi representam respectivamente a média e o desvio padrão da i-ésima componente de

todos os padrões de treinamento. Dessa forma, qualquer conjunto de treinamento pode ser escrito

como uma família de conjuntos fuzzy rotulados AL = {(Aξ, `ξ) : ξ = 1, . . . , p}.
Além disso, foi necessário remover alguns elementos repetidos do conjunto de treinamento

dos problemas de classificação spambase e page-blocks.

Nos experimentos computacionais, consideramos a fuzzy KAM definida utilizando a medida

de similaridade de Gregson, dada pela equação (1) e o parâmetro α∗ que maximiza a entropia.

A Figura 1 mostra o boxplot das acurácias de classificação médias obtidas pelos classifica-

dores baseados nas fuzzy KAMs autoassociativas e heteroassociativas bem como as acurácias

obtidas por outros nove modelos da literatura, a saber: 2SLAVE [16], FH-GBML [18], SGERD

[29], CBA [26], CBA2 [27], CMAR [24], CPAR [48], C4.5 [36], e FARC-HD [1]. A acurácia dos

nove primeiros classificadores foi extraída de [1]. Podemos observar na Figura 1 que os classifica-

dores baseados nas fuzzy KAMs superaram ou apresentaram resultado competitivo com os outros

classificadores da literatura. Os dois outliers nos boxplot dos classificadores baseados nas fuzzy

KAMs correspondem aos problemas Cleveland e Yeast.

8.2 Problemas de Reconhecimento Facial

1. Base de Imagens Faciais AR
A base de imagens faciais AR é composta por imagens em tons de cinza, com dimensão 50x40

pixels, de 120 pessoas. Consideramos um conjunto de treinamento formado por oito imagens de

cada uma das 120 pessoas. Portanto, o conjunto de treinamento considerado contém 960 imagens.

Consideramos dois conjuntos de imagens de teste. O primeiro, formado por imagens das mesmas

120 pessoas com óculos escuros e iluminação (experimento a)) e o segundo conjunto composto

por imagens das mesmas pessoas com cachecol e iluminação (experimento b)). As Figuras 2
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Figura 1: Boxplot das acurácias de classificação de vários modelos da literatura em vinte e dois
problemas. A acurácia dos nove primeiros classificadores foram extraídos de [1].

Figura 2: Imagens de um indivíduo da base de imagens AR pertencentes ao conjunto de treina-
mento.

e 3 mostram exemplos das imagens do conjunto de treinamento e teste consideradas para um

indivíduo.

O desempenho de ambos os classificadores baseados na fuzzy KAM foram comparados com

os obtidos pelos seguintes modelos da literatura: LRC (linear regression Classification)[30], CRC

(collaborative representation based classification) [51], SRC (sparse representation based classi-

fier) [46], CESR (correntropy-based sparse representation), RSC (robust sparse coding), SSEC

(structured sparse error coding) [25], NMR (nuclear norm based matrix regression), SNL2R1

[28], SNL2R2 [28], DNL2R1 [28] e DNL2R2 [28]. A Tabela 1 mostra as acurácias de classi-

ficação obtidas por estes modelos e pelos classificadores baseados nas fuzzy-KAM com a medida

de similaridade de Gregson e o valor α∗ que maximiza a entropia. Para efeitos de comparação,

fizemos os experimentos para vários valores de α e observamos que os melhores resultados obti-

dos pela fuzzy-KAM (heteroassociativa) para o conjunto de teste com medida de similaridade de

Gregson (SG) foi de 94, 38% no experimento a) e de 57, 92% no experimento b). Os melhores

resultados obtidos pela fuzzy-KAM (heteroassociativa) para o conjunto de teste com a medida de

similaridade estrutural SSIM foi de 91, 25% e 81, 67% nos experimentos a) e b), respectivamente.
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a) óculos escuros + iluminação.

b) cachecol + iluminação.

Figura 3: Imagens do conjunto de teste de um indivíduo da base de imagens AR nos experimentos
a) e b).

Tabela 1: Acurácia de classificação obtida por vários modelos da literatura considerando a base de
imagens AR. A acurácia dos onze primeiros classificadores foram extraídas de [28].

Modelo a) b)
LRC 90,2 30,4
CRC 83,3 54,6
SRC 95,6 54,8
CESR 93,5 34,8
RSC 90,6 39,8
SSEC 75,0 23,1
NMR 94,6 70,4
SNL2R2 95,7 70,2
SNL1R1 96,1 71,2
DNL2R2 95,8 70,4
DNL1R1 96,7 72,3
Fuzzy-KAM (Auto) 89,17 49,79
Fuzzy-KAM (Hetero) 91,67 49,17

2. Base de imagens ORL
Posteriormente, consideramos a base de imagens faciais ORL [37]. Esta base é composta por

400 imagens em tons de cinza com dimensão 112x92 pixels, sendo 10 imagens de cada indivíduo

de um grupo de 40 pessoas com diferentes expressões faciais. Em todas as imagens, as pessoas

estão em posição frontal (com tolerância para alguns movimentos laterais) com um fundo escuro

homegêneo. Além disso, para algumas pessoas, há algumas variações na iluminação e em detalhes

como a presença ou ausência de óculos [37].

Tal como em [14], os testes foram realizados utilizando as N primeiras imagens para formar

o conjunto de treinamento e as 10 − N restantes como imagens de teste. Este processo foi feito

para N ∈ {3, 4, 5, 6, 7}. A Figura 4 mostra exemplos de todas as imagens de dois indivíduos da

base de imagens ORL.

Por motivos de comparação, a Tabela 2 apresenta a acurácia de classificação obtida pelos

classificadores baseados nas fuzzy KAMs, pela KAM [50] e pelos seguintes modelos da literatura:

NN [8], SRC [46], LRC [30], CRC [51], FSSP(1) com a pontuação de cada classe calculada pela

norma L1 [14], VMZ [11] eMM
L .

Observando a Tabela 2, podemos concluir que os classificadores baseados na fuzzy KAM
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Figura 4: Imagens de dois indivíduos da base de imagens faciais ORL.

Tabela 2: Taxa de reconhecimeto obtida por vários modelos da literatura considerando a base de
imagens ORL.

Classificador N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7

NN 85.36 88.75 91.50 96.25 96.67
SRC 87.14 91.67 93.00 95.00 95.83
LRC 82.50 85.83 91.00 96.25 95.83
CRC 86.43 90.00 91.00 91.87 92.50
KAM 83.57 87.50 90.50 95.00 96.67
FSSP(1) 91.07 94.17 95.00 94.37 95.00
MM

L 89.29 90.42 93.00 96.88 96.67
VMZ 89.29 91.67 95.00 98.12 97.50
Fuzzy-KAM (Auto) 85 85,42 86,5 86,88 83,33
Fuzzy-KAM (Hetero) 86,07 86,25 86 86,25 84,17

obtiveram um desempenho razoável, se comparado aos resultados obtidos pelos outros modelos

da literatura, para o caso N = 3, isto é, quando as três primeiras imagens de cada pessoa foram

utilizadas para formar o conjunto de treinamento e as 7 restantes como imagens de teste. Nos

outros casos, os classificadores baseados na fuzzy KAM não obtiveram um desempenho muito

bom.

3. Base de imagens faciais Georgia Tech (GT)
No último experimento de reconhecimento de faces, consideramos a base de imagens Georgia

Tech (GT). Esta base é composta por 15 imagens cada indivíduo de um grupo de 50 pessoas tiradas

em duas ou três sessões no Center for Signal and Image Processing do Instituto de Tecnologia da

Georgia. Todas as imagens estão no formato JPEG, são coloridas, com fundo desordenado e

possuem resolução 640 × 480 pixels. O tamanho médio das faces nessas imagens é 150 × 150

pixels. Para estes experimentos, cada imagem facial da base GT foi transformada em uma imagem
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Figura 5: Imagens de um indivíduo da base de imagens faciais GT.

Tabela 3: Taxa de reconhecimento de vários classificadores da literatura considerando a base de
imagens GT.

Classificador N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 9
NN 49.67 51.82 54.40 66.89 76.67
SRC 53.67 58.36 62.40 71.33 78.67
LRC 51.83 56.36 59.80 68.22 78.33
CRC 46.83 50.18 54.20 62.00 72.00
KAM 53.67 57.64 59.20 72.89 80.67
FSSP(1) 56.00 60.00 63.00 70.44 78.00
MM

L 55.67 57.09 60.00 70.89 79.00
VMZ 56.00 57.82 59.00 72.22 80.33
Fuzzy-KAM (Auto) 68.67 72.00 72.00 80.00 87.00
Fuzzy-KAM (Hetero) 66.67 69.09 69.40 80.00 87.33

em tons de cinza de dimensão 40 × 30. A Figura 5 mostra as imagens transformadas de um

indivíduo pertencentes a base de imagens GT.

Como feito com a base de imagens ORL, utilizamos as N primeiras imagens para compor o

conjunto de treinamento e as 15 −N restantes para o conjunto de teste, com N ∈ {3, 4, 5, 6, 9}.
Também consideramos a medida de similaridade de Gregson e o parâmetro α∗ que maximiza a

entropia. A Tabela 3 contém a taxa de reconhecimento de ambos os classificadores baseados na

fuzzy KAM bem como a taxa de reconhecimento obtida pela KAM e pelos seguinte modelos: NN,

SRC, LRC, CRC, FSSP(1),MM
L and VMZ .

A Tabela 3 mostra que ambos os classificadores baseados na fuzzy KAM obtiveram um ótimo

desempenho no problema de reconhecimento de faces considerando a base GT. De fato, para todos

os valores de N considerados, os classificadores baseados na fuzzy KAM superaram os resultados

produzidos pelos outros modelos da literatura.
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9 Considerações Finais

Neste relatório descrevemos as principais contribuições desenvolvidas no período de 11/07/2017

a 31/03/2018.

Apresentamos a definição das memórias associativas fuzzy com núcleo (fuzzy KAM) e pro-

pusemos a escolha do parâmetro α deste modelo utilizando o conceito de entropia. Além disso,

definimos dois classificadores baseados na fuzzy KAM. O primeiro, definido utilizando uma abor-

dagem autoassociativa e o segundo, utilizando uma abordagem heteroassociativa. Realizamos

experimentos computacionais para avaliar o desempenho de ambos os classificadores baseados na

fuzzy KAM em problemas de classificação e reconhecimento de faces. De modo geral, os classifi-

cadores obtiveram bom desempenho na maior parte dos problemas considerados. Nos problemas

de classificação os resultados obtidos foram competitivos com os obtidos por outros modelos da

literatura. No caso da base ORL, os resultados não foram muito satisfatórios quando utilizamos

N imagens de cada pessoa para formar o conjunto de treinamento, para N ∈ {4, 5, 6, 7}. No caso

dos testes com a base de imagens GT, os classificadores baseados nas fuzzy KAM obtiveram os

melhores resultados.

Neste período, tivemos um artigo aceito para a Revista TEMA - Trends in Applied and Com-

putational Mathematics. Participamos do XXXVII CNMAC, no qual apresentamos o trabalho

“Memória Associativa Bidirecional Exponencial Fuzzy Generalizada com Medida de Similari-

dade Estrutural Aplicada a um Problema de Reconhecimento de Faces”. Além disso, submetemos

o artigo: “Fuzzy Kernel Associative Memory” para o NAFIPS 2018 (North American Fuzzy In-

formation Processing Society Meeting).

Nos próximos meses, continuaremos investigando pontos importantes relacionados às GRE-

FAMs, GEB-FAMs e fuzzy KAMs. Estudaremos também outras generalizações da RCAMs. Em

particular, consideraremos versões fuzzy da memória associativa de ordem alta por correlação

(HOCAM, high-order correlation associative memory) e da memória associativa com função-

potencial por correlação (PFCAM, potential-function correlation associative memory) [7, 6, 10,

35]. Por fim, a redação da tese será realizada em paralelo com estas atividades.

10 Participação em Congresso

• XXXVII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional

Período: De 19 a 22 de setembro de 2017

Apresentação do Trabalho: “Memória Associativa Bidirecional Exponencial Fuzzy Genera-

lizada com Medida de Similaridade Estrutural Aplicada a um Problema de Reconhecimento

de Faces”.

11 Trabalhos

• Artigo aceito para a Revista TEMA - Trends in Applied and Computational Mathematics

Título: “Generalized Exponential Bidirectional Fuzzy Associative Memory with Fuzzy

Cardinality-Based Similarity Measures Applied to Face Recognition.”
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• Artigo submetido para o NAFIPS 2018 (North American Fuzzy Information Processing

Society Meeting)

Período: De 04 a 06 de julho de 2018

Título: “Fuzzy Kernel Associative Memory”

12 Outras Informações

12.1 Programa de Estágio Docente

No início do doutorado, a beneficiária recebeu bolsa da CAPES por 4 meses. Por ser uma exigência

da CAPES a todos os bolsistas de doutorado, no segundo semestre de 2017, ela atuou junto ao do

Programa de Estágio Docente (PED C) da UNICAMP, na disciplina Cálculo 3, sob supervisão da

Profa. Dra. Ketty Abaroa de Rezende. As atividades realizadas semanalmente consistiam de uma

hora de atendimento aos alunos e uma aula de resolução de exercícios (2h).

12.2 Exame de Qualificação

Em 19/03/2018 foi realizado o segundo exame de Qualificação do Doutorado, conforme as exi-

gências do Programa de Pós Graduação em Matemática Aplicada do IMECC-UNICAMP. A banca

do exame de qualificação foi composta pelos professores: Prof. Dr. Marcos Eduardo Valle (Presi-

dente), Prof. Dr. Estevão E. Laureano (IMECC-UNICAMP) e Prof. Dr. Fernando A. C. Gomide

(FEEC - UNICAMP).

13 Aplicação dos Recursos

Neste período, os recursos da reserva técnica foram aplicados para a participação em um con-

gresso, conforme descrito a seguir.

O XXXVII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional

(CNMAC) ocorreu de 19/09/2017 à 22/09/2017, nas dependências do Instituto de Ciência e Tec-

nologia da Unifesp, da FATEC e do Parque Tecnológico, na cidade de São José dos Campos - SP.

Os recursos utilizados para a participação neste congresso estão detalhados a seguir:

• Taxa de inscrição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$415,00

• Quatro diárias (de 19/09/2017 à 22/09/2017) - Valor total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$230,00

Total dos recursos aplicados no período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$645,00

Referências

[1] ALCALÁ-FDEZ, J., ALCALÁ, R., AND HERRERA, F. A fuzzy association rule-based classi-

fication model for high-dimensional problems with genetic rule selection and lateral tuning.

IEEE Transactions on Fuzzy Systems 19, 5 (2011), 857–872.

20



[2] ALCALÁ-FDEZ, J., FERNÁNDEZ, A., LUENGO, J., DERRAC, J., GARCÍA, S., SÁNCHEZ,

L., AND HERRERA, F. Keel data-mining software tool: Data set repository, integration of

algorithms and experimental analysis framework. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft

Computing 17, 2-3 (2011), 255–287.

[3] BAETS, B. D., AND MEYER, H. D. Transitivity-preserving fuzzification schemes for

cardinality-based similarity measures. European Journal of Operational Research 160, 3

(2005), 726 – 740. DOI:10.1016/j.ejor.2003.06.036.

[4] BARROS, L., AND BASSANEZI, R. Tópicos de Lógica Fuzzy e Biomatemática. Editora do

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC-Unicamp), Campinas,

2006.

[5] BINH, P., AND HOA, N. Compare effective fuzzy associative memories for grey-scale image

recognition. In Context-Aware Systems and Applications, P. Vinh, N. Hung, N. Tung, and

J. Suzuki, Eds., vol. 109 of Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social In-

formatics and Telecommunications Engineering. Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 258–

267.

[6] CHIUEH, T., AND GOODMAN, R. Recurrent Correlation Associative Memories and their

VLSI Implementation. Oxford University Press, Oxford, U.K., 1993, ch. 16, pp. 276–287.

[7] CHIUEH, T. D., AND GOODMAN, R. M. Recurrent Correlation Associative Memories.

IEEE Transactions on Neural Networks 2, 2 (1991), 275–284. DOI:10.1109/72.80338.

[8] COVER, T., AND HART, P. Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on

Information Theory 13, 1 (January 1967), 21–27.

[9] DE LUCA, A., AND TERMINI, S. A definition of a nonprobabilistic entropy in the setting of

fuzzy sets theory. Information and control 20, 4 (1972), 301–312.

[10] DEMBO, A., AND ZEITOUNI, O. General Potential Surfaces and Neural Networks. Physical

Review A 37, 6 (1988), 2134–2143.

[11] DOS SANTOS, A. S., AND VALLE, M. E. A fast and robust max-c projection fuzzy auto-

associative memory with application for face recognition. In 2017 Brazilian Conference on

Intelligent Systems (BRACIS) (2017), IEEE, pp. 306–311.

[12] DUBOIS, D., AND PRADE, H. Fuzzy sets and systems: theory and applications. Academic

Press, New York, 1980.

[13] ESMI, E., SUSSNER, P., BUSTINCE, H., AND FERNANDEZ, J. Theta-fuzzy associative

memories (theta-fams). IEEE Transactions on Fuzzy Systems 23, 2 (April 2015), 313–326.

[14] FENG, Q., YUAN, C., PAN, J. S., YANG, J. F., CHOU, Y. T., ZHOU, Y., AND LI, W.

Superimposed sparse parameter classifiers for face recognition. IEEE Transactions on Cy-

bernetics 47, 2 (Feb 2017), 378–390.

21



[15] GARCÍA, C., AND MORENO, J. A. The hopfield associative memory network: Improving
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