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Introdução

• São modelos computacionais inspirados nos mecanismos de
aprendizagem do cérebro humano;

• São modelos computacionais que tentam emular a forma que o
cérebro humano soluciona os problemas;

• O processamento pelo cérebro humano é complexo, não-linear e
paralelo;

• As unidades de processamentos são os chamados neurônios (o
cérebro humano tem 1011 neurônios;

• As conexões entre os neurônios são as sinapses (614 no nosso
cérebro).
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Neurônio Humano
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Componentes

• As RNAs são sistemas computacionais distribúıdos compostos por
unidades de processamento simples, densamente interconectados;

• Cada unidade (neurônio) computa uma função matemática;

• As unidades são dispostas por camadas;

• Na maioria das arquiteturas as ligações (sinapses) possuem pesos
associados;

• Os pesos podem ser valores positivos ou negativos, executando
funções excitatórias ou inibitórias;

• Os pesos tem seus valores ajustados durante o processo de
aprendizado e codificam o conhecimento adquirido.
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Neurônio Artificial
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Componentes

• Cada terminal de entrada de um neurônio é ponderado por uma
função matemática f ;

• Um objeto de treinamento x com d atributos é representado com o
vetor x = [x1, x2, ..., xd ];

• O neurônio terá d terminais de entrada cujos pesos sinápticos
serão w = [w1,w2, ...,wd ]

• Sáıda u pode ser definida como: u =
d∑

j=1
xjwj
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Neurônio Artificial
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Componentes

• A primeira RNA foi proposta em 1958 e utilizou o modelo de
McCulloch-Pitts usando a função de ativação limiar (threshold).
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Componentes

• Em uma RNA, os neurônios podem estar distribúıdos em uma ou
mais de uma camada;

• No caso de mais de uma camada, os neurônios em camadas
intermediárias recebem os valores de sáıda (u) das camadas
anteriores;

• Uma rede neural com mais de uma camada é chamada de
multicamadas.

• A camada de neurônios que geram as sáıdas é chamada de
camada de sáıda;

• As camadas intermediárias são chamadas de escondidas ou
ocultas;
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Rede Neural Artificial
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Padrões de Conexão das Redes Neurais

• Em uma Rede Neural Artificial, os neurônios podem ter diferentes
padrões de conexão, normalmente são:

1. Completamente conectada: quando todos os neurônios de uma dada
camada são conectadas a todos da camada anterior ou posterior;

2. Parcialmente conectada: quando os neurônios são conectados à
somente alguns neurônios;

3. Localmente conectada: quando as ligações são estabelecidas à
regiões espećıficas;

• A topologia de uma rede neural define o número de neurônios,
camadas, grau de conectividade e se existe ou não
retroalimentação.
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Aprendizado

• O desempenho de aprendizado de um RNA é normalmente feito
por meio da acurácia preditiva;

• A ideia do aprendizado é induzir os pesos sinápticos para criar a
melhor função aproximada para a o problema;

• Os algoritmos de aprendizado podem ser divididos em:
1. Correção de Erro: Usado no aprendizado supervisionado, ajustam os

pesos reduzindo o erro encontrado na rede;
2. Hebbiano: Frequentemente no aprendizado não-supervisionado (alguns

casos de supervisionado), segue a regra que diz que ”se dois neurônios
estão simultaneamente ativos, a conexão deles deve ser reforçada”;

3. Competitivo: Usando no aprendizado não supervisionado, promove
uma “competição”entre os neurônios para definir qual ou quais devem
ter os pesos ajustados.

4. Termodinâmico (Boltzman): Algoritmos estocásticos;
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Redes Perceptron

• A Rede Perceptron foi o primeiro modelo proposto;

• É uma abordagem supervisionada de correção de erro e usa a
função de ativação do tipo limiar;

• Os pesos são ajustados (wj(t + 1)) pela seguinte equação:

wj(t + 1) = wj(t) + ηx ji (yi − f̂ (xi )),

sendo wj(t) o peso atual, η a taxa de aprendizado, x ji a entrada

que estimula o peso avaliado, yi o valor desejado e f̂ (xi ) o valor
obtido pela iteração atual.
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Topologia da Perceptron
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Perceptron - Somente problemas Lineares
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Perceptron - Algoritmo de Treinamento
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