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Conceitos em redes neuronaisConceitos em redes neuronais

Redes neuronais artificiais (RNA): uma 
metáfora cerebral para processamento 
de informações

Computação neuronal
Muitos usos de RNA para

Reconhecimento de padrões,  previsão e 
classificação

Muitas áreas de aplicação
Finanças, marketing, manufatura, operações, 

sistemas de informação, etc. 



Redes neuronais biológicasRedes neuronais biológicas
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Duas células cerebrais interconectadas 
(neurônios)



Analogia biológicaAnalogia biológica



Elementos do RNAElementos do RNA

Elemento de processamento (PE)
Arquitetura da rede

Camadas ocultas
Processamento paralelo

Processamento de informação da 
rede
Entradas
Saídas
Conexões ponderadas
Função soma



Processamento de informação em Processamento de informação em 
RNARNA
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Elementos da RNAElementos da RNA
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Elementos da RNAElementos da RNA
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Função soma para um 
neurônio simples (a) e  
vários neurônios (b)



Elementos da RNAElementos da RNA

 Função de limiar
 Função linear
 Função Sigmoide (ativação lógica) [0 1]
 Função tangente hiperbólica [-1 1]

X1 = 3

Processing 
element (PE)X2 = 1

X3 = 2

W
1 = 0.2

W2 = 0.4

W3 = 0.1

Y = 1.2

Summation function:

Transfer function:

Y = 3(0.2) + 1(0.4) + 2(0.1) = 1.2

YT = 1/(1 + e-1.2) = 0.77

YT = 0.77

 Valor limiar?



Arquitetura da RNAArquitetura da RNA

Várias arquiteturas de RNA
Feedforward 
Recorrente
Memória associativa
Probabilística
Mapas auto-organizáveis
Redes de Hopfield



Redes neuronais recorrentesRedes neuronais recorrentes



Arquiteturas de RNAArquiteturas de RNA

A arquitetura de uma RNA é orientada 
pela tarefa que ela pretende abordar
Classificação, regressão, aglomeração, 

otimização geral, associação, ….

Arquiteturas mais populares: 
feedforward, perceptron multinível com 
algoritmo de aprendizagem  
backpropagation 
Usada tanto para problemas de classificação 

como de regressão



Aprendizado em RNAAprendizado em RNA

Um processo no qual uma RNA apreende 
a relação subjacente entre entradas e 
saídas, ou apenas entre as entradas

Aprendizado supervisionado
Para problemas de predição
Ex., backpropagation

Aprendizado não-supervisionado
Para problemas de aglomeração
Auto-organizável
Ex., teoria adaptativa ressonante



Uma taxonomia de algoritmos de Uma taxonomia de algoritmos de 
aprendizado para RNAaprendizado para RNA

Learning Algorithms

Discrete/binary input Continuous Input

Surepvised Unsupervised

• Delta rule
• Gradient Descent
• Competitive learning
• Neocognitron
• Perceptor

• Simple Hopefield
• Outerproduct AM
• Hamming Net

• ART-1
• Carpenter / 

Grossberg

• ART-3
• SOFM (or SOM)
• Other clustering 

algorithms

Architectures

Supervised Unsupervised

Recurrent Feedforward Extimator Extractor

• Hopefield • SOFM (or SOM)• Nonlinear vs. linear
• Backpropagation
• ML perceptron
• Boltzmann

• ART-1
• ART-2

UnsupervisedSurepvised



Um processo de aprendizado Um processo de aprendizado 
supervisionadosupervisionado

Compute 
output

Is desired
output

achieved?

Stop
learning

Adjust
weights

Yes

No

ANN
Model Processo em três passos:

1. Computar saídas 
temporárias

2. Comparar saídas com 
alvos desejados

3. Ajustar os pesos e 
repetir o  processo



Aprendizado BackpropagationAprendizado Backpropagation

Backpropagation de erro para um 
neorônio simples
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O procedimento de aprendizado:
1. Inicializa pesos com valores aleatórios e 

inicializa outros parâmetros de rede
2. Leia as entradas e as saídas desejadas 
3. Compute as saídas reais (movendo para 

frente através dos níveis)
4. Compute o erro (diferença entre a saída real 

e desejada)
5. Altere os pesos movendo para trás através 

dos níveis ocultos
6. Repita os passos 2-5 até os pesos 

estabilizarem

Como uma rede aprendeComo uma rede aprende



Como uma rede aprendeComo uma rede aprende

 Exemplo: um neurônio simples que 
aprende operação de OU exclusivo

Parâmetros do 
aprendizado:

 Taxa de aprendizado
 Momentum



Aprendizado BackpropagationAprendizado Backpropagation

Parâmetros:
Δ = Z – Y
Wi(final) = Wi(inicial)+alpha. Δ.Xi
Saída é zero se W1.X1+W2.X2 não for 

maior que 0.5 (valor limiar)
Alpha = 0.2 (taxa de aprendizado)
Momentum não foi especificado neste 

exemplo, mas tem o objetivo de diminuir 
a taxa de aprendizado, quando está 
causa instabilidade no algoritmo. 



Como uma rede aprendeComo uma rede aprende
Passo X1 X2 Z W1 W2 Y Δ W1 W2

1 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0.1 0.3

0 1 1 0.1 0.3 0 1 0.1 0.5

1 0 1 0.1 0.5 0 1 0.3 0.5

1 1 1 0.3 0.5 1 0 0.3 0.5

2 0 0 0 0.3 0.5 0 0 0.3 0.5

0 1 1 0.3 0.5 0 1 0.3 0.7

1 0 1 0.3 0.7 0 1 0.5 0.7

1 1 1 0.5 0.7 1 0 0.5 0.7



Como uma rede aprendeComo uma rede aprende
Passo X1 X2 Z W1 W2 Y Δ W1 W2

3 0 0 0 0.5 0.7 0 0 0.5 0.7

0 1 1 0.5 0.7 1 0 0.5 0.7

1 0 1 0.5 0.7 0 1 0.7 0.7

1 1 1 0.7 0.7 1 0 0.7 0.7

4 0 0 0 0.7 0.7 0 0 0.7 0.7

0 1 1 0.7 0.7 1 0 0.7 0.7

1 0 1 0.7 0.7 1 0 0.7 0.7

1 1 1 0.7 0.7 1 0 0.7 0.7



Processo de desenvolvimento de Processo de desenvolvimento de 
RNARNA



Processo de desenvolvimento de Processo de desenvolvimento de 
RNARNA



Testando uma RNA treinadaTestando uma RNA treinada

Dados são separados em duas ou 
três partes 
Treinamento 
Validação 
Teste 

Validação cruzada k-fold 
Menos viés
Grande consumo de tempo



Análise de sensibilidade em RNAAnálise de sensibilidade em RNA

Uma crítica comum para RNA: a 
falta de justificativa para a solução

A síndrome da caixa preta!
Respota: análise de sensibilidade

Conduzida em RNA treinada
As entradas são perturbadas enquanto 

a mudança relativa nas saídas é 
registrada

Os resultados ilustram a importância 
relativa das variáveis de entrada 



Análise de sensibilidade em RNAAnálise de sensibilidade em RNA

∆ 1

Systematically 
Perturbed 

Inputs
Observed 
Change in 
Outputs

Trained ANN
“the black-box”



Um exemplo de RNA em Um exemplo de RNA em 
predição de falênciapredição de falência

Uma análise comparativa de RNA 
versus regressão lógica (um método 
estatístico)

Entradas
X1: capital de giro/total de ativos
X2: lucro acumulado/total de ativos
X3: lucro bruto/total de ativos
X4: valor de mercado das ações/total de 

débito
X5: vendas/total de ativos



Previsão de falênciaPrevisão de falência

Dados foram obtidos de Moody's 
Período de tempo : 1975 até 1982
129 firmas (65 das quais foram à 

falência durante o período )
Propostas de treinamento e teste 

diferentes foram 
usadas/comparadas
90/10 versus 80/20 versus 50/50
Reamostragem usada para criar 60 

conjuntos de dados



Um exemplo de RNA em Um exemplo de RNA em 
predição de falênciapredição de falência

x1

x2

x3
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x5

BR = 1

NBR = 1

Especificidades da rede
 MLP com pro-

alimentação
 Backpropagation 
 Vários valores de 

aprendizado e 
momentum

 5 neurônios de entrada 
(1 para cada razão 
financeira) 

 10 neurônios 
escondidos, 

 2 neurônios de saída 
(1 indicando uma 
firma falida e outro 
indicando uma não-
falida)



Um exemplo de RNA em Um exemplo de RNA em 
predição de falência - resultadospredição de falência - resultados



Mapas auto-organizáveis ou  Mapas auto-organizáveis ou  
(SOM)(SOM)

Input 1

Input 2

Input 3

 Introduzido 
por Kohonen

 Aplicados à 
problemas de 
agrupamentos



Mapas auto-organizáveis (SOM)Mapas auto-organizáveis (SOM)

 Algoritmo 
1. Initializar o peso de cada nó
2. Apresentar um vetor de entrada 

aleatório 
3. Determinar o  nó mais similar 

(vencedor)
4. Determinar os nós da vizinhança
5. Ajustar o nó vencedor e os da 

vizinhança (torná-los mais parecidos 
com o vetor de entrada)

6. Repetir os passos 2 à 5 até o critério de 
parada ser alcançado



Mapas auto-organizáveis (SOM)Mapas auto-organizáveis (SOM)

Aplicações de SOM
Segmentação de clientes
Classificação bibliográfica
Sistemas de imagens
Diagnóstico médico
Reconhecimento de fala
Compressão de dados
Sistemas ambientais



Redes de HopfieldRedes de Hopfield

 Proposta por 
John Hopfield

 Neuronios 
altamente 
interconectados

 Aplicada à 
problemas 
computacionais 
complexos 
(otimização)

. . .
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Tipos de aplicaçõesTipos de aplicações

Classificação
MLP, RNA probabilística

Regressão
MLP

Agrupamento
SOM

Associação
Redes Hopfield
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