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1 Resumo do Projeto Proposto

Memórias associativas (AMs) são modelos matemáticos inspirados na capacidade do cérebro
humano de armazenar e recordar por associação. Sobretudo, assim como o cérebro, AMs tam-
bém são capazes de recordar um certo padrão mesmo quando a entrada representa uma versão
incompleta ou ruidosa de um item armazenado. A classe das memórias associativas recorren-
tes por correlação (RCAMs), introduzidas por Chiueh e Goodman no início dos anos 1990,
inclui modelos de AM como a famosa rede de Hopfield e a memória associativa exponencial
por correlação. Muitas RCAMs apresentam uma grande capacidade de armazenamento e uma
excelente tolerância a ruído. Contudo, as RCAMs são projetadas para o armazenamento e a
recordação de padrões bipolares. Nesse projeto de pesquisa investigaremos generalizações das
RCAMs para padrões com valores reais, complexos e multi-valores. O desempenho dos novos
modelos serão avaliados, por exemplo, através de experimentos computacionais com imagens
em tons de cinza e coloridas.

Palavras-chave: Inteligência computacional, memórias associativas, redes neurais artificiais,
processamento de imagens e sinais, reconstrução e remoção de ruído.

2 Introdução

Em 1982, Hopfield introduziu uma rede neural artificial para padrões bipolares que pode ser
usada para implementar uma memória associativa [16]. A rede de Hopfield é implemen-
tada por uma rede neural recursiva de camada única constituída por neurônios de McCulloch
e Pitts [14]. Ela possui muitas características atraentes incluindo: fácil implementação em
hardware, caracterização em termos de uma função energia e uma variedade de aplicações
[12, 13, 15, 20, 31]. Contudo, a rede de Hopfield apresenta uma baixa capacidade absoluta de
armazenamento quando usada para implementar uma memória associativa [23]. Com intuito de
superar essa limitação, muitos pesquisadores desenvolveram modelos dinâmicos aperfeiçoados
da rede de Hopfield. Em particular, um simples mas significante melhoramento na capacidade
de armazenamento da rede de Hopfield foi apresentado por Chiueh e Goodman no início dos
anos 1990 com as memórias associativas recorrentes por correlação (RCAMs, recurrent corre-
lation associative memories) [4, 5]. Observamos, porém, que nem todos os modelos propostos
por Chiueh e Goodman implementam uma memória associativa, ou seja, algumas vezes eles não
conseguem armazenar e posteriormente recordar um conjunto de memórias fundamentais. Em
vista dessa observação, iremos referir aos modelos de Chiueh e Goodman como redes neurais
recorrentes por correlação (RCNNs, recurrent correlation neural networks). O termo RCAM
será usado para a uma memória associativa implementada por uma RCNN.

Em termos gerais, as RCNNs generalizam a rede de Hopfield adicionando uma camada de
nós que computam uma medida de correlação entre o padrão de entrada e os itens armazenados.
A função de ativação dos neurônios nessa camada caracterizam a RCNN. Por exemplo, a rede
de Hopfield é obtida considerando a identidade como função de ativação. Quando usada para
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implementar uma memória associativa, a capacidade de armazenamento de algumas RCAMs
aumenta exponencialmente com a dimensão dos vetores armazenados [4, 7]. Além da grande
capacidade de armazenamento, certas RCAMs apresentam excelentes tolerâncias a ruído [4, 45,
46]. Contudo, tal como a rede de Hopfield original, as RCNNs são projetadas para trabalhar com
vetores bipolares, isto é, em {−1, 1}n. Muitas aplicações, porém, requerem o armazenamento
e recordação de padrões com valores reais, complexos ou multi-valores [25, 47, 24, 36]. Em
vista dessa observação, nesse projeto de pesquisa investigamos generalizações das RCNNs para
outros tipos de padrões além dos bipolares.

3 Realizações no Período de 01/10/2014 a 30/09/2015

Segue uma breve descrição das principais realizações no período de 01/10/2014 a 30/09/2015.
Lembramos que o relatório científico parcial anterior contém uma descrição das realizações no
período de 01/10/2013 a 30/09/2014.

3.1 Redes Neurais Recorrentes por Correlação Quaterniônicas

As RCNNs foram estendidas para o armazenamento e recuperação de vetores quaterniônicos.
Os novos modelos, chamados redes neurais recorrentes por correlação quaterniônica (QRCNNs,
quaternionic recurrent correlation neural networks), representam uma generalização direta das
RCNNs complexas para quatérnios. Com efeito, uma CV-RCNN é implementada por uma rede
neural recorrente de duas camadas totalmente conectadas. A primeira camada calcula a parte
real da correlação entre o estado atual e as memórias fundamentais seguida de uma função f
contínua, possivelmente não-linear. A segunda camada aplica uma generalização da função
sinal numa soma ponderada dos padrões armazenados.

Em termos matemáticos, seja S = {q ∈ H : |q| = 1|} o conjunto dos quatérnios unitários.
Suponha que é dado um conjunto de memórias fundamentais U = {u1, . . . ,uK} ⊆ SN , em que
uξ = [uξ1, . . . , u

ξ
N ]T ∈ SN satisfaz uξj = uξj0

+ uξj1
i + uξj2

j + uξj3
k para todo j = 1, . . . , N e

ξ = 1, . . . , K. Dado um vetor de entrada quaterniônico unitário x(0) = [x1(0), . . . , xN(0)]T ∈
SN , uma QRCNN define a seguinte sequência de vetores quaterniônicos unitários para t ≥ 0 e
j = 1, . . . , N :

xj(t+ 1) =

vj(t)/|vj(t)|, 0 < |vj(t)| < +∞,

xj(t), caso contrário,
(1)

em que

vj(t) =
K∑
ξ=1

wξ(t)u
ξ
j , (2)

denota o potencial de ativação do j-ésimo neurônio de saída na iteração t e os pesos sinápticos
w1(t), . . . , wK(t) são dados por

wξ(t) = f

(
1

N
Re
{〈

uξ,x(t)
〉})

, ∀ξ ∈ 1, . . . , K, (3)
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com f : [−1, 1] → R uma função real contínua e monótona não-decrescente. Exemplos de
QRCNN incluem as seguintes generalizações das RCNNs bipolares:

1. A QRCNN por correlação, que é obtida considerando em (3) a função fc(x) = x.

2. A QRCNN de ordem-alta, que é derivada tomando f em (3) igual à fh(x) = (1+x)q para
algum inteiro q > 1.

3. A QRCNN com função potencial, que é obtida considerando em (3) a função

fp(x) =
1

(1 + ε− x)L
, (4)

para L ≥ 1 e ε > 0 pequeno. O parâmetro ε é introduzido para evitar divisão por zero.

4. A QRCNN exponencial, que é definida considerando fe(x) = eαx para algum α > 0.

Observe que as funções fh, fp e fe dependem respectivamente dos parâmetros q, L e α.
Demonstramos que, tal como as CV-RCNNs, as QRCNNs também produzem sequências

convergentes, no modo de atualização assíncrono, independente do vetor de entrada. Sobretudo,
o seguinte teorema caracteriza o vetor recordado e a bacia de atração de uma grande classe de
QRCNNs.

Teorema 1. Seja U = {u1, . . . ,uK} ⊆ SN o conjunto das memórias fundamentais. Defina

δmin = (1/2) min{‖uξ − uγ‖2 : γ 6= ξ}, (5)

como sendo a metade da menor distância entre quaisquer duas memórias fundamentais dis-

tintas. Dada uma tolerância 0 < τ < δmin e f ∈ F , em que F denota a seguinte família de

funções paramétricas não-negativas

F = {f(x;λ) : f(x;λ) = [A(x)]λ, A é contínua, (6)

0 ≤ A(x1) < A(x2),−1 ≤ x1 < x2 ≤ 1, λ ≥ 0},

Se a entrada x(0) ∈ SN satisfaz ‖x(0)−uγ‖2 < δmin para algum γ ∈ {1, . . . , K}, então existe

um parâmetro λ, suficientemente grande, tal que ‖x(t)− uγ‖2 < τ para todo t ≥ 1.

Observamos que o teorema acima generaliza os principais resultados apresentados em [37].
No momento, estamos em fase de conclusão de um artigo de revista sobre as QRCNNs que
pretendemos submeter para uma revista internacional conceituada.

3.2 Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy

Em 1993, Chiueh e Tsai estenderam a RCNN baseada na função exponencial para o armazena-
mento e recordação de vetores multi-valores [6]. As principais diferenças no modelo multi-valor
incluem uma soma ponderada e um tipo de medida de similaridade. Considerando medidas de
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Figura 1: Diagrama de blocos de uma RE-FAM.

similaridade fuzzy, modificamos a RCNN exponencial multi-valores para o armazenamento e
recordação de conjuntos fuzzy. Os novos modelos, chamados memórias associativas recorren-
tes exponenciais fuzzy (RE-FAMs, recurrent exponential fuzzy associative memories), foram
introduzidos e investigados durante a vigência desse projeto.

As RE-FAMs foram introduzidas no artigo de congresso “Fuzzy Exponential Recurrent Neu-

ral Networks for Gray-scale Image Retrieval”, apresentado no III Congresso Brasileiro de Sis-
temas Fuzzy [41], conforme descrito no relatório científico parcial. Esses modelos também
foram estudados pela aluna Aline Cristina de Souza, que defendeu sua dissertação “Memó-
rias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy Baseadas em Medidas de Similaridade” em
Abril de 2015. O artigo “On the Recall Capability of Recurrent Exponential Fuzzy Associative

Memories Based on Similarity Measures”, publicado na revista Mathware and Soft Computing

Magazine, contém uma descrição mais detalhada das RE-FAMs [42].
Formalmente, uma RE-FAM é definida da seguinte forma: Considere um número real

α > 0, conjuntos fuzzy A1, . . . , Ap em U e uma medida de similaridade fuzzy S. Dado um
conjunto fuzzy de entrada X0 ∈ F(U), uma RE-FAM produz a sequência de conjuntos fuzzy

{Xt} conforme a seguinte equação de evolução para todo u ∈ U :

Xt+1(u) =

p∑
ξ=1

Aξ(u)eαS(Aξ,Xt)

p∑
η=1

eαS(Aη ,Xt)

, ∀t = 0, 1, . . . . (7)

A Figura 1 apresenta a topologia de uma RE-FAM.
O seguinte teorema mostra que a saída de uma RE-FAM de passo único converge pontual-

mente para a combinação convexa das memórias fundamentais mais similares à entrada quando
o parâmetro α > 0 tente à infinito. Em outras palavras, o conjunto fuzzy X1 pode estar tão
perto quanto desejado de uma certa combinação convexa de A1, . . . , Ap escolhendo α > 0

suficientemente grande.
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Teorema 2. Considere uma família de conjuntos fuzzy {A1, · · · , Ap} ⊆ F(U) e seja S uma

medida de similaridade fuzzy. Dado um conjunto fuzzy de entrada X0 ∈ F(U), defina Γ ⊆
{1, . . . , p} como sendo o conjunto dos índices dos conjuntos fuzzy A1, . . . , Ap com maior grau

de similaridade com X0, isto é,

Γ = {γ : S(Aγ, X0) ≥ S(Aξ, X0), ∀ξ = 1, . . . , p}. (8)

Se X1 ∈ F(U) denota a saída de uma RE-FAM de passo único dado por (7) com t = 0, então

lim
α→∞

X1(u) =
1

Card(Γ)

∑
ξ∈Γ

Aξ(u), ∀u ∈ U. (9)

O Teorema 2 diz que, se S(Aγ, X0) > S(Aξ, X0) para todo ξ 6= γ, então a saída da RE-
FAM de passo único converge pontualmente para Aγ quando α → ∞. Logo, conjecturamos
que a bacia de atração de uma memória fundamental Aγ é a região

Rγ = {X ∈ F(U) : S(Aγ, X) > S(Aξ, X),∀ξ 6= γ}, (10)

para α > 0 suficientemente grande. Em palavras, Rγ corresponde à família de todos os con-
juntos fuzzy que são mais similares à Aγ que qualquer outra memória fundamental Aξ, ξ 6= γ.
Sobretudo, se S é uma medida de similaridade forte, ou seja, S(A,B) = 1⇐⇒ A = B, então
Aγ ∈ Rγ pois S(Aγ, Aγ) > S(Aγ, Aξ) para todo ξ 6= γ. Consequentemente, a RE-FAM apre-
senta ótima capacidade absoluta de armazenamento se S é uma medida de similaridade forte e
o parâmetro α é suficientemente grande.

Além dos resultados teóricos, o artigo de revista [42] também apresenta alguns experimentos
computacionais com respeita a recuperação de imagens em tons de cinza. Observamos que
certas RE-FAMs apresentaram excelentes tolerância com respeito à ambos ruídos Gaussiano e
sal-e-pimenta. Em particular, elas superaram outros modelos de memória associativa, incluindo
certas memória associativa recorrente exponenciais multivaloradas de Chiueh e Tsai [6].

3.3 RE-FAMs Generalizadas

Apesar dos excelentes resultados obtidos, as RE-FAMs podem não apresentar ótima capacidade
de armazenamento para α pequeno. De fato, tal como a memória associativa por correlação,
o conjunto fuzzy produzido por uma RE-FAM pode estar contaminado devido à interferência
cruzada das memórias fundamentais. Com intuito de superar essa limitação, generalizamos as
RE-FAMs adicionando uma camada intermediária, conforme mostra o diagrama de blocos na
Figura 2. Os novos modelos, chamados memórias associativas recorrentes exponenciais fuzzy

generalizados (GRE-FAMs, generalized recurrent exponential fuzzy associative memories), po-
dem apresentar ótima capacidade absoluta de armazenamento.

As GRE-FAMs foram introduzidas no artigo de congresso “Generalized Recurrent Expo-

nential Fuzzy Associative Memories Based on Similarity Measures”, apresentado no 16th World
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Figura 2: Diagrama de bloco de uma RE-FAM generalizada.

Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the

European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) [34]. Formalmente, uma GRE-
FAM é definida como segue:

Definição 3 (GRE-FAM). Considere uma família de conjuntos fuzzyA = {A1, A2, · · · , Ap} ⊆
F(U), um real α > 0 e uma medida de similaridade fuzzy S : F(U) × F(U) → [0, 1]. Além

disso, seja G = (gνµ) uma matriz real de dimensão p× p. Dado um conjunto fuzzy inicial

xG0 ∈ F(U), uma GRE-FAM define recursivamente a seguinte sequência de conjuntos fuzzy

para todo u ∈ U e t = 0, 1, . . .:

XG
t+1(u) = ϕ


p∑
ξ=1

p∑
µ=1

Aξ(u)gξµe
αS(Aµ,XG

t )

p∑
η=1

p∑
µ=1

gηµe
αS(Aµ,XG

t )

 , (11)

em que ϕ : R→ [0, 1] é a função linear por partes dada por

ϕ(x) =


0, x < 0,

x, 0 ≤ x ≤ 1,

1, x > 1.

(12)

Observe que as GRE-FAMs generalizam as RE-FAMs; basta tomar G igual a matriz identi-
dade, ou seja, G = Ip×p. Além disso, o seguinte teorema fornece uma matrizG tal que qualquer
memória fundamental Aξ é um ponto fixo de (11).

Teorema 4. Sejam A = {A1, A2, · · · , Ap} ⊆ F(U), α > 0 e S : F(U)× F(U)→ [0, 1] uma
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medida de similaridade fuzzy. Defina a matriz C = (cνµ) ∈ Rp×p como segue

cνµ = eαS(Aν ,Aµ), ∀ν, µ = 1, · · · , p. (13)

Se C é invertível, então qualquer memória fundamental Aξ ∈ A é um ponto fixo da GRE-FAM

com G = C−1.

Tal como as RE-FAMs, o seguinte teorema mostra que XG
1 converge pontualmente para

uma combinação afim das memórias fundamentais mais similares ao conjunto fuzzy de entrada
XG

0 quando o parâmetro α > 0 tente para infinito.

Teorema 5. Sejam A = {A1, · · · , Ap} ⊆ F(U) e S uma medida de similaridade fuzzy. Su-

ponha que C dada por (13) é invertível para qualquer α > 0. Se XG
1 denota saída de uma

GRE-FAM de passo único com G = C−1 após a apresentação de XG
0 ∈ F(U), então

lim
α→∞

XG
1 (u) =

1

Card(Γ)

∑
γ∈Γ

Aγ(u), ∀u ∈ U, (14)

em que Γ é o conjunto de índices dado por (8).

Experimentos computacionais confirmaram que as GRE-FAMs apresentam ótima capaci-
dade absoluta de armazenamento. Sobretudo, elas apresentaram resultados melhores que as
RE-FAMs descritas na subseção anterior em problemas de reconstrução de imagens em tons de
cinza [34].

Por fim, informamos que as GRE-FAMs estão sendo estudadas em maiores detalhes pela
aluna Aline Cristina de Souza durante seu doutorado, com bolsa da FAPESP, com projeto intitu-
lado: “Um Estudo Sobre Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy, Suas Gene-
ralizações e Aplicações”. Com efeito, já estudamos aplicações das GRE-FAMs em problemas
de classificação. A Tabela 1 mostra a acurácia de uma certa GRE-FAM aplicada à 6 proble-
mas de classificação da área médica. Especificamente, consideramos os problemas: Haberman

survival (Havernan), liver disorders (Liver), pima indians diabetes (Diabetes), breast cancer

(Breast), heart disease (Heart) e hepatitis disease (Hepatitis), todos disponíveis no repositório
da aprendizado de máquinas da University of California at Irvine [1]. Para fins de comparação,
a Tabela 1 também apresenta a acurácia de mais 21 classificadores apresentados por Aldape-
Pérez et al [3]. As maiores acurácias estão marcadas em negrito. Note que o classificador
baseado na GRE-FAM apresentou os melhores resultados em 3 dos 6 problemas de classifica-
ção. Esses resultados demonstram o potencial das GRE-FAMs em problemas de classificação.
Pretendemos publicar os resultados obtidos num artigo de revista e/ou na forma de um capítulo
de livro.

3.4 Outros Modelos Desenvolvidos no Período

Nesta seção apresentamos outros modelos que foram desenvolvidos no período de 01/10/2014
a 30/09/2015. Embora esses modelos não sejam generalizações diretas das redes neurais re-
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Tabela 1: Acurácia dos classificadores considerando a seguinte divisão dos dados disponíveis:
70% para treinamento e 30% para teste. A acurácia dos primeiros 21 classificadores foram
extraídos de [3].

Algorithm Haberman Liver Diabetes Breast Heart Hepatitis Average
1. AMBC 77.30 59.59 70.18 97.64 83.33 84.86 78.82
2. AdaBoostM1 73.52 68.98 74.08 95.16 82.96 62.58 76.21
3. Bagging 73.20 72.17 75.13 95.75 81.11 64.51 76.98
4. BayesNet 72.22 58.55 74.73 97.36 82.96 69.03 75.81
5. Dagging 73.85 58.26 73.95 96.63 83.33 65.16 75.20
6. DecisionTable 72.22 58.55 74.86 93.99 80.37 69.67 74.94
7. DTNB 72.22 58.55 75.52 97.07 82.59 65.80 75.29
8. FT 73.20 69.85 77.21 96.92 82.22 57.41 76.14
9. LMT 73.85 71.59 76.69 96.63 84.44 63.87 77.85

10. Logistic 74.18 66.37 76.69 96.48 83.33 61.29 76.39
11. MultiClassClassifier 74.18 66.37 76.69 96.48 83.33 61.29 76.39
12. NaiveBayes 75.49 56.23 75.78 96.33 83.33 72.25 76.57
13. NaiveBayesSimple 75.49 55.07 75.78 96.19 84.07 70.32 76.15
14. NaiveBayesUpdateable 75.49 56.23 75.78 96.33 83.33 72.25 76.57
15. RandomCommittee 64.70 68.40 73.30 95.60 80.37 62.58 74.16
16. RandomForest 67.64 66.37 73.56 96.33 78.88 60.64 73.90
17. RandomSubSpace 74.50 67.53 73.43 95.90 78.14 61.93 75.24
18. RBFNetwork 73.52 61.73 74.34 96.33 82.59 71.61 76.69
19. RotationForest 74.18 70.72 75.39 97.36 83.70 63.22 77.43
20. SimpleLogistic 73.85 67.82 76.69 96.63 84.44 65.16 77.43
21. SMO 73.52 57.68 77.47 96.48 84.07 64.51 75.62
22. GRE-FAM 70.65 75.96 78.35 98.1 80.00 80.85 80.65

correntes por correlação, eles estão intimamente relacionados ao histórico das pesquisas do
responsável e, consequentemente, contribuíram para o desenvolvimento desse projeto de pes-
quisa.

3.5 Rede de Hopfield Quaterniônica

Conforme mencionado na introdução, as RCNNs generalizam a rede de Hopfield. Dessa forma,
antes de generalizar as RCNNs para vetores com valores quaterniônicos, fizemos uma revisão
das principais generalizações da rede de Hopfield usando quatérnios. Sobretudo, introduzimos
no artigo de congresso “A Novel Continuous-Valued Quaternionic Hopfield Neural Network”
[39] uma nova rede de Hopfield quaternionica (QHNN, quaternionic hopfield neural network).

A nova QHNN, referida como QHNN com valores contínuos (CV-QHNN, continuous-

valued QHNN), corresponde ao limite da QHNN multi-valores de Isokawa et al. quando o
número de seções da hiperesfera quaterniônica tende ao infinito [18]. Tal como o modelo ori-
ginal de Hopfield e muitas de suas generalizações, demonstramos que a CV-QHNN sempre
converge para um estado estacionário sob condições fracas sobre os pesos sinápticos. Esse re-
sultado mostra que a CV-QHNN pode ser usada para implementar uma AM para vetores com
valores no conjunto dos quatérnios. Dessa forma, a CV-QHNN pode ser usada como uma al-
ternativa para a MV-QHNN de Isokawa et al. [18], com a vantagem de ser implementada e
analisada de forma mais fácil. Além disso, a CV-QHNN tem uma propriedade que não é com-
partilhada com a MV-QHNN: todas as componentes do i-ésimo neurônio podem ser atualizadas
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simultaneamente.
Por fim, ressaltamos que a CV-QHNN, bem como outras generalizações da redes de Hopfi-

eld usando números hipercomplexas, estão sendo investigadas pelo aluno de doutorado Fidelis
Zanetti de Castro que iniciou seus estudos sob minha orientação em 2014 com projeto intitulado
“Generalizações da Rede de Hopfield usando Números Hipercomplexos”.

3.5.1 Memórias Associativas de Projeção em Subespaço Baseadas em Regressão de Su-
porte Vetorial

Conforme descrito no relatório científico parcial anterior, introduzimos recentemente a classe
das memórias associativas de projeção em subespaço (SPAMs, subspace projection autoas-

sociative memories) [37]. A classe das SPAMs é parcialmente motivada pelo fato de muitas
transformações importantes serem consideradas quando o vetor recordado é uma combinação
linear de vetores base. Exemplos são encontrados em problemas de reconhecimento de si-
nais acústicos, processamento de imagens, classificação de texturas e caracteres escritos à mão
[19, 21].

Resumidamente, uma SPAM projeta o vetor de entrada em um subespaço usando uma certa
função de distância. Em geral, consideramos o menor subespaço vetorial S que contém todas
as memórias fundamentais u1, . . . ,up, ou seja, S = {y ∈ Rn : y = α1u

1 + . . .+αpu
p}. Nesse

caso, a fase de recordação de uma SPAM pode ser expressa em termos do problema de regressão
multi-linear Uα ≈ x, em que x denota o vetor de entrada e U = [u1, . . . ,up] é a matriz cujas
colunas são as memórias fundamentais. A memória associativa linear ótima (OLAM, optimal

linear associative memory) é obtida resolvendo Uα ≈ x usando a tradicional regressão por
quadrados mínimos [37].

Apesar da simplicidade da OLAM, a falta de robustez da solução de quadrados mínimos
do problema de regressão multi-linear Uα ≈ x tem sido criticada na literatura [17, 22, 28].
Uma SPAM melhorada pode ser obtida considerando funções distância menos sensíveis para
determinar a projeção de x no subespaço gerado pelas memórias fundamentais. Por exem-
plo, a SPAM baseada na M-estimativa é obtida substituindo os coeficientes produzidos pelo
método dos quadrados mínimos pela solução do problema de regressão multi-linear fornecida
pelo M-estimador robusto de Huber [37, 17]. Experimentos computacionais com respeito à re-
construção de imagens em tons de cinza confirmaram a excelente tolerância à ruído da SPAM
baseada na M-estimativa.

No trabalho “On Subspace Projection Autoassociative Memories Based on Linear Support

Vector Regression”, apresentado no 2nd Latin-American Congress on Computational Intelli-

gence, apresentamos modelos de SPAM baseadas na ε-regressão de suporte vetorial (ε-SVR,
ε-support vector regression). A ε-SVR generaliza a máquina de suporte vetorial para o pro-
blema de regressão [44, 32]. As margens flexíveis da ε-SVR são definidas usando a função
perda ε-insensível de Vapnik [30]. Além disso, a ε-SVR está relacionada com muitos estima-
dores robustos, incluindo o M-estimador de Huber [17, 30].

Finalmente, observamos que pretendemos investigar melhor a classe das SPAMs, suas pro-
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priedades e aplicações. Observamos também que as SPAMs são o tema de mestrado da aluna
Emely Pujólli da Silva, que deve defender sua dissertação no início de 2016.

3.5.2 Memórias Autoassociativas Morfológicas de Projeção Max+ e Min-+ e Suas Com-
posições

Conforme mencionado no relatório anterior, introduzimos uma classe de modelos chamados
memórias morfológicas autoassociativas de projeção max+ (max+ PAMM, max-plus projec-

tion autoassociativas morphological memory) [40]. Resumidamente, a max+ PAMM, denotada
por VXX , é definida como segue: Considere memórias fundamentais x1, . . . ,xp em Rn. Dado
um padrão de entrada x ∈ Rn, o padrão recordado pela max-+ PAMM é

VXX(x) =
k∨
ξ=1

(
αξ + xξ

)
, ∀x ∈ Rn, (15)

em que os coeficientes αξ’s são dados por

αξ =
n∧
j=1

(xj − xξj), ∀ξ = 1, . . . , p. (16)

Aqui, os símbolos “∨” e “∧” denotam respectivamente o supremo e o ínfimo.
Dualmente, podemos definir a min-+ PAMM, denotada por SXX , através da equação

SXX(x) =
k∧
ξ=1

(
βξ + xξ

)
, ∀x ∈ Rn, (17)

em que os coeficientes βξ’s são dados por

βξ =
n∨
j=1

(xj − xξj), ∀ξ = 1, . . . , p. (18)

As max-+ e min-+ PAMMs apresentam características semelhantes as memórias associ-
ativas morfologicas originais WXX e MXX introduzidas por Ritter e Sussner nos anos 1990s
[26, 27]. Por exemplo, VXX e SXX também apresentam ótima capacidade absoluta de armaze-
namento e convergência numa única iteração quando empregadas recursivamente. Sobretudo,
os novos modelos apresentam um número reduzido de memórias fundamentais. Consequente-
mente, apresentam uma melhor tolerância com respeito ou à ruído dilativo ou à ruído erosivo.

Mostramos também que as memórias VXX e SXX possuem conjuntos de pontos fixos dis-
tintos. Em vista dessa fato, definimos as seguintes composições:

HXX = VXXSXXVXX , PXX = VXXSXX , RXX = SXXVXX , GXX = SXXVXXSXX
(19)

e demonstramos o teorema:
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Figura 3: Erro quadrático médio normalizado pelo ruído introduzido no padrão de entrada.

Teorema 6. As memórias autoassociativas morfológicas VXX ,SXX ,HXX , . . . ,GXX satisfa-

zem as seguintes desigualdades:

VXX(x) ≤ HXX(x) ≤

{
PXX(x)

RXX(x)

}
≤ GXX(x) ≤ SXX(x), ∀x ∈ Rn. (20)

Esse teorema mostra que as composições das PAMMs podem apresentar melhor tolerância
com respeito à ruído misto. Com efeito, a Figura 3 mostra o erro quadrático médio normalizado
(NMSE, normalized mean squared error) produzido por diversos modelos de memórias asso-
ciativas morfológicas pela variância do ruído Gaussiano introduzido na entrada. Observe que
a composição RXX apresentou o melhor resultado. Pretendemos investigar melhor as PAMMs
e suas composições, bem como suas propriedades e aplicações. De fato, o aluno Alex San-
tana dos Santos está estudando as PAMMs em seu doutorado. Ele já demonstrou resultados
teóricos e, no momento, está avaliando o desempenho dos novos modelos numa aplicação em
processamento de imagens hiper-espectrais conforme [9, 10, 11].

3.5.3 Operações Elementares da Morfologia Matemática no Quantale CIELab Esférico

A morfologia matemática (MM) é uma teoria com muitas aplicações em processamento e aná-
lise de sinais e imagens [8, 33]. Apesar da morfologia matemática ser muito bem definida
em reticulados completos, alguns pesquisadores argumentam que essa teoria pode ser definida
numa estrutura algébrica mais rica chamada quantale [29, 35].

Um quantale baseado no sistema de cores CIELab em coordenadas esféricas foi introduzido
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em [43] como a estrutura matemática para uma classe de memórias associativas morfológicas,
chamadas memórias associativas baseadas em quantales (QAMs, quantale-based associative

memories). Apesar do sucesso das QAMs na reconstrução de imagens coloridas corrompidas
com diferentes tipos de ruído, o quantale baseado no sistema CIELab esférico ainda não tinha
sido considerado como plano de fundo para a morfologia matemática colorida. Dessa forma, no
artigo de congresso “Elementary Morphological Operations on the Spherical CIELab Quan-

tale”, apresentado no International Symposium on Mathematical Morphology (ISMM 2015),
introduzimos uma abordagem para a morfologia matemática baseada no espaço de cores CIE-
Lab, em coordenadas esféricas, e com a estrutura de quantale [38].

Formalmente, uma imagem colorida é uma função f : X → C, em que o domínio X = Rd

ou X = Zd e C é o espaço das cores. No CIELab esférico, um elemento de cor é expresso
como (cρ, cφ, cθ), em que cρ, cφ e cθ representam as coordenadas esféricas centradas numa cor
de referência r no sistema de cores CIELab [2]. Denotaremos por Sr o conjunto de todas as
cores no sistema CIELab esférico.

Dados dois elementos de cores c = (cρ, cφ, cθ) e c′ = (c′ρ, c
′
φ, c
′
θ), temos

c 6Sr c
′ ⇐⇒


cρ > c′ρ, ou

cρ = c′ρ, e cφ ≺ c′φ, ou

cρ = c′ρ, cφ = c′φ, e cθ � c′θ,

(21)

em que “>” denota a ordem usual em R, “≺” é a seguinte ordem

x ≺ y ⇔

|x| < |y|, ou

|x| = |y| e x < y,
(22)

e x � y se, e somente se, x ≺ y ou x = y. Além disso, definimos

c ·Sr c′ = (cρ ×′ c′ρ, cφ f c′φ, cθ f c′θ), (23)

em que “f” é a operação binária dada por

xf y =

x, x � y,

y, caso contrário.
(24)

O símbolo “×′” denota a multiplicação usual em R>0 e é estendida para infinidade como segue:
(+∞)×′ x = x×′ (+∞) = +∞ para todo x ∈ R̄>0 = R>0 ∪ {+∞}. A estrutura matemática
obtida equipando S̄r = Sr ∪ {⊥} com a ordem dada por (21) e a operação (23) é um quantale.

Finalmente, a dilatação baseada no quantale esférico de uma imagem f ∈ S̄Xr por um
elemento estruturante (SE, structuring element) s ∈ S̄Yr , denotada por δSrs (f), é a imagem
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a) Imagem colorida f de dimensão 768× 512.

b) Dilatação δSamarelo
p (f) com SE plano. c) Dilatação δSamarelo

s (f) com SE não-plano.

Figura 4: Dilatação de uma imagem colorida usando amarelo como referência.

colorida definida por

δSrs (f)(x) =
∨

y∈Y,x−y∈X

(
f(x− y) ·Sr s(y)

)
, ∀x ∈ X. (25)

Dualmente, a erosão baseada no quantale esférico de uma imagem f ∈ S̄Xr por um SE s ∈ S̄Yr ,
denotada por εSrs (f), é a imagem colorida determinada como segue

εSrs (f)(x) =
∧

y∈Y,x+y∈X

(
f(x+ y)/Srs(y)

)
, ∀x ∈ X, (26)

em que “/Sr” denota o resíduo da operação definida em (23).
As operações de supremo e ínfimo em δSrs (f) e εSrs (f) são definidas em termos da ordem

(21). Consequentemente, as novas operações da morfologia matemática levam em conta a dife-
rença perceptual entre elementos de cores usando uma ordem baseada em distância. Sobretudo,
a nova abordagem permite o uso de elementos estruturantes não-planos. As imagens nos itens
b) e c) da Figura 4 correspondem à dilatação da imagem colorida na Figura 4a) usando amarelo
como cor de referência e dois elementos estruturantes de mesma dimensão, sendo p um SE
plano e o outro, q, um SE não-plano. Observe que a dilatação enfatizou os elementos amarelos
porque escolhemos essa cor como referência (centro do sistema CIELab esférico). Além disso,
observe que a dilatação com SE não-plano preservou características da imagem que não são
mantidas pela dilatação com SE plano e por outras abordagens da morfologia matemática para
imagens coloridas [38].
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A morfologia matemática no quantale CIELab esférico é um exemplo de abordagem baseada
em distâncias. O aluno de doutorado Arlyson Alves do Nascimento está estudando diferentes
abordagens para a morfologia matemática baseada em distâncias, que representa uma área ativa
de pesquisa tanto para o processamento de imagens coloridas como hiper-espectrais.

4 Descrição e Avaliação do Apoio Institucional

As pesquisas foram conduzidas no Departamento de Matemática Aplicada (DMA) do Insti-
tuto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP) com os equipamentos adquiridos com recursos provenientes do projeto
de pesquisa. Especificamente, o departamento disponibilizou para o beneficiário gabinete (sala
112) particular, mobiliado, com ar-condicionado e uma impressora laser. Um dos computado-
res adquiridos com os recursos do projeto, juntamente com o ultrabook, foram alocados nesse
gabinete. Os demais computadores foram alocados no MiLab – Mathematical Imaging and

Computational Intelligence Laboratory do IMECC/UNICAMP, fundado pelo Dr. Alvaro R. De
Pierro e liderado atualmente pelo Dr. Peter Sussner, no qual o pesquisador responsável é um dos
membros. Em termos gerais, o MiLab é usado pelos alunos de pós-graduação bem como para a
realização de reuniões e seminários do grupo de pesquisa em processamento de imagens e inte-
ligência computacional. Informações adicionais do MiLab, como pessoal e produção científica,
estão disponíveis em http://www.milab.ime.unicamp.br/.

A instituição também disponibiliza toda infra-estrutura de suporte a pesquisa encaminhada
junto ao pedido de bolsa, incluindo diversos laboratórios de uso comum e uma central de pro-
cessamento. Concluindo, acreditamos que o apoio institucional foi suficiente para a realização
do projeto.

5 Aplicação dos Recursos

Os recursos da Reserva Técnica e Benefícios Complementares foram aplicados da seguinte
forma no período de 01/10/2014 a 30/09/2015:

• Seguro para o notebook adquirido com recursos do projeto . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 288,66.

Conforme item 4.6.1 e) do Anexo V – Normas para utilização dos recursos da reserva
técnica concedidos pela FAPESP.

• Taxa de inscrição no ISMM 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1.191,97.

Taxa de inscrição no valor 320,00 e, paga em 17/03/2015, correspondendo a US 340,86
com cambio de 01/04/2015 no qual US 1,00 = R $ 3,2800, mais encargos e impostos.

• Passagens aéreas para participação do ISMM 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 4.792,15.

Passagens aéreas São Paulo – Reiquejavique, com saída em 24/05/2015 e retorno me
31/05/2015.
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• Diárias internacionais para participação do ISMM 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 2.219,81.

03 diárias internacionais em Reiquejavique no valor US 250,00, totalizando US 750,00
com cambio de 18/05/2015 no qual US 1,00 = R$ 2,9981, para cobrir as despesas de
estadia e alimentação para participação do ISMM 2015.

Total dos recursos aplicados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 8.492,59.

6 Lista das Publicações Resultantes do Auxílio

6.1 Publicações a partir de 01/10/2014:

• Artigos em revistas científicas indexadas:

1. M.E. Valle and A.C. Souza: On the Recall Capability of Recurrent Exponential
Fuzzy Associative Memories Based on Similarity Measures, Mathware and Soft
Computing Magazine, Volume 22, Issue 1, June 2015. Pages(s): 33 - 39.

2. M.E. Valle and F. Sakuray: On the criteria for receiving a research productivity fel-
lowship from the Brazilian National Council for Scientific and Technological Deve-
lopment in Mathematics, TEMA (São Carlos), Volume 15, Issue 3, Sept./December
2014. Pages(s): 237 - 248.

• Trabalhos apresentados em conferências internacionais:

1. M.E. Valle and E.P. Silva: On Subspace Projection Autoassociative Memories Based
on Linear Support Vector Regression, In: Proceedings of the 2nd Latin-American
Congress on Computational Intelligence. Curitiba, Brazil, October 2015.

2. A.C. Souza, M.E. Valle, and P. Sussner: Generalized Recurrent Exponential Fuzzy
Associative Memories Based on Similarity Measures, In: Proceedings of the 16th
World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th
Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)
Volume 1. Page(s): 455-462. Spain, Gijón, June 2015.

3. M.E. Valle and R.A. Valente: Elementary Morphological Operations on the Spheri-
cal CIELab Quantale, In: Proceedings of 12th International Symposium on Mathe-
matical Morphology (ISMM 2015). Lecture Notes in Computer Science. Volume
9082. Page(s) 375-386. Reykjavik, Iceland, May 2015.

4. M.E. Valle: A Novel Continuous-Valued Quaternionic Hopfield Neural Network.
Aceito em: Proceedings of 2014 Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRA-

CIS 2014). São Carlos, Brazil, October 2014.

• Orientações e supervisões concluídas:
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1. Aline C. Souza: Memórias Associativas Recorrentes Exponenciais Fuzzy Baseadas
em Medidas de Similaridade. Master Dissertation on Applied Mathematics. Uni-
versity of Campinas. April, 2015.

6.2 Publicações no período de 01/10/2013 a 30/09/2014:

Seguem as publicações listas no relatório científico parcial encaminhado anteriormente.

• Artigos em revistas científicas indexadas:

1. M.E. Valle: Complex-Valued Recurrent Correlation Neural Networks, IEEE Tran-

sactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 25, Issue 09, Septem-
ber 2014. Page(s): 1600 - 1612.

2. M.E. Valle: A Robust Subspace Projection Autoassociative Memory Based on the
M-Estimation Method, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Sys-

tems, Volume 25, Issue 07, July 2014. Page(s): 1372 - 1377.

3. E.L. Esmi and M.E. Valle: Uma Visão Geral de Algumas Abordagens para Proces-
samento de Dados, Biomatemática, Volume 24, Issue 1, 2014. Page(s): 91 - 108.

4. M.E. Valle and F. Sakuray: On the criteria for receiving a research productivity fel-
lowship from the Brazilian National Council for Scientific and Technological Deve-
lopment in Mathematics, TEMA (São Carlos), Volume 15, Issue 3, Sept./December
2014. Pages(s): 237 - 248.

5. M.E. Valle and A.C. Souza: On the Recall Capability of Recurrent Exponential
Fuzzy Associative Memories Based on Similarity Measures, Mathware and Soft
Computing Magazine, Volume 22, Issue 1, June 2015. Pages(s): 33 - 39.

• Trabalhos apresentados em conferências internacionais:

1. M.E. Valle: An Introduction to the Max-plus Projection Autoassociative Morpho-
logical Memory and Some of Its Variations. In: Proceedings of IEEE International

Conference on Fuzzy Systems 2014 (FUZZ-IEEE 2014). Page(s): 53 - 60, Beijing,
China, July 2014.

2. M.E. Valle: An Introduction to Complex-Valued Recurrent Correlation Neural Networks.
In: Proceedings of IEEE International Joint Conference on Neural Networks 2014

(IJCNN 2014). Page(s): 3387 - 3394, Beijing, China, July 2014.

3. M.E. Valle and R.A. Valente: Elementary Morphological Operations on the Spheri-
cal CIELab Quantale, In: Proceedings of 12th International Symposium on Mathe-
matical Morphology (ISMM 2015). Lecture Notes in Computer Science. Volume
9082. Page(s) 375-386. Reykjavik, Iceland, May 2015.

4. A.C. Souza, M.E. Valle, and P. Sussner: Generalized Recurrent Exponential Fuzzy
Associative Memories Based on Similarity Measures, In: Proceedings of the 16th
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World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th
Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)
Volume 1. Page(s): 455-462. Spain, Gijón, June 2015.

• Trabalhos apresentados em conferências nacionais:

1. M.E. Valle: Fuzzy Exponential Recurrent Neural Networks for Gray-scale Image
Retrieval. In: Proceedings of Third Brazilian Congress on Fuzzy Systems (III CBSF).
João Pessoa, Brazil, August 2014.
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