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RESUMO 

 

 

Este relatório de pesquisa tem como objetivo principal descrever as atividades 

realizadas no período de 02/2009 a 01/2010 e apresentar os resultados obtidos. Este 

relatório é organizado como segue. Na seção 1, é apresentado um breve panorama 

envolvendo a motivação e os objetivos. Na seção 2, é apresentada uma descrição das 

atividades desenvolvidas, os trabalhos de Orientações, Interações com outros 

Pesquisadores e Instituições e Participação em Bancas. Na seção 3, é apresentada uma 

relação dos artigos publicados e submetidos durante a vigência deste projeto. 

Finalmente, na seção 4 é apresentado um agradecimento ao MackPesquisa. 
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1 UM PANORAMA INICIAL DO PROJETO 

Os problemas de processamento de sinais em telecomunicações requerem a 

proposição de técnicas avançadas para análise de dados, classificação e filtragem. As 

limitações existentes junto às abordagens lineares motivam a proposição de extensões e 

generalizações fundamentadas em abordagens não-lineares. 

Inserido neste contexto, este projeto de pesquisa tem como objetivo a investigação, 

o desenvolvimento e a avaliação de técnicas avançadas de processamento de sinais, cujo 

potencial maior de aplicação situa-se nos sistemas modernos de telecomunicações. Tais 

técnicas dizem respeito fundamentalmente ao problema de recuperação de um sinal, ou 

de vários sinais transmitidos, após o efeito de distorções e de interferências 

características de canais não ideais. As soluções abordadas neste projeto envolvem 

filtragem linear e não-linear, aprendizado adaptativo supervisionado ou não, além de 

técnicas de avançadas de processamento de sinais e aprendizado de máquina. 

Aprendizado de máquina envolve a automação na manipulação de informação e na 

representação do conhecimento. É neste cenário que se insere a síntese de ferramentas 

computacionais para treinamento supervisionado e não-supervisionado, a partir de 

dados amostrados. 

Sob várias perspectivas, os últimos anos têm assistido a uma mudança de 

paradigma na área de aprendizado de máquina, com o advento das máquinas de vetores-

suporte (SVM’s do inglês support vector machines) e outros métodos baseados em 

kernel, que maximizam a capacidade de generalização dos aproximadores universais 

embasados em resultados teóricos de aplicação imediata. 

Com a introdução de funções de kernel, são mantidas vantagens características dos 

métodos lineares, acrescidas de contribuições advindas do tratamento não-linear. Este 

cenário é evidenciado com a solução de problemas desafiadores em telecomunicações a 

partir do emprego de máquinas de vetores-suporte (SVM). Além da modelagem não-

linear, a atual disponibilidade de recursos computacionais vem impulsionando a 

proposição de soluções que integram diversas funcionalidades, processo conhecido 

como agrupamento de máquinas. Basicamente, a abordagem de agrupamento de 

máquinas agrega, de alguma forma, o conhecimento adquirido pelos componentes para 

chegar a uma solução global que é supostamente superior àquela obtida por qualquer 

um dos componentes. 
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Sendo assim, este projeto de pesquisa visa à síntese e implementação 

computacional de técnicas avançadas de solução para problemas de processamento de 

sinais, baseadas em: (1) modelagem não-linear, particularmente modelagem não-

paramétrica multidimensional baseada em métodos de kernel; (2) agrupamento de 

máquinas, particularmente ensembles e mistura de especialistas. As principais linhas de 

aplicação envolvem processamento de sinais, principalmente biomédicos, equalização 

supervisionada e não-supervisionada, detecção multi-usuário e síntese de arranjos 

adaptativos de antenas. 

Desta forma, o objetivo principal deste projeto é vislumbrar novas possibilidades de 

aplicação das técnicas inéditas desenvolvidas pelo pesquisador líder, durante seu pós-

doutoramento, assim como estendê-las e adaptá-las, tomando os problemas de 

processamento de sinais em telecomunicações especificados como alvos de 

investigação. 

 Em suma, os objetivos básicos deste projeto são: 

• proposição e implementação de técnicas não-lineares e não-paramétricas de solução 

para problemas de processamento de sinais em telecomunicações, particularmente 

empregando métodos de kernel, com destaque para as máquinas de vetores-suporte; 

• síntese de agrupamento de máquinas, na forma de ensembles e misturas de 

especialistas, visando ganhos de desempenho em treinamento supervisionado e não-

supervisionado, tanto para classificação de padrões como para regressão 

(identificação). 

 
 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

De acordo com a proposta inicial, este projeto de pesquisa, tinha como meta os 

seguintes itens: 

• Extensão dos principais métodos lineares tradicionais de processamento de sinais 

propostos na literatura para métodos não-lineares, empregando abordagens baseadas 

em métodos de kernel. 

• Implementação e extensão dos modelos não-paramétricos de processamento de 

sinais, com enfoque voltado para métodos de kernel e agrupamento de máquinas, 

sempre buscando atender aos objetivos do projeto. 

• Aplicação desta ferramenta não-paramétrica desenvolvida a problemas de 

processamento de sinais. 
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Além destes itens, este projeto vislumbrava a possibilidade de serem realizados 

concomitantemente com todas as fases os seguintes tópicos: 

o Formação de recursos humanos: orientação de alunos de mestrado e doutorado junto 

ao Programa de Pós-Graduação da Engenharia Elétrica do Mackenzie; 

o Elaboração de trabalhos completos acerca dos assuntos correlacionados aos temas 

do projeto, a serem submetidos à publicação em periódicos científicos; 

o Submissão de trabalhos e participação em eventos científicos nacionais e 

internacionais; 

o Atividades de intercâmbio técnico-científico com grupos de pesquisa de temas afins 

no país e no exterior. 

 

Conforme veremos nas seções a seguir, todos os itens discriminados acima foram 

abordados devidamente, com destaque para os trabalhos publicados e a serem 

publicados em eventos científicos internacionais e periódicos especializados arbitrados 

de circulação internacional. Com relação à formação de recursos humanos: duas 

Dissertações de Mestrado foram defendidas, cujos orientadores eram o Prof. Dr. 

Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima e Prof. Dr. Nizam Omar, conforme descrita na 

seção 2.2. Além destas, existem duas outras, sendo que uma está em  processo de 

finalização e a outra em processo de elaboração do documento para qualificação. 

 

 

2.1 ATIVIDADES DE PESQUISA 

Inicialmente, buscou-se uma familiarização com os métodos tradicionais e uma 

formalização unificada dos problemas envolvidos. Com base nisto, foram realizadas 

algumas extensões e aplicações das ferramentas já desenvolvidas. Dentre os artigos 

publicados e a serem submetidos podemos citar os seguintes: 

i. Pattern classification with mixtures of weighted least-squares support vector 

machine experts.  

ii.  Automatic EEG signal classification for epilepsy diagnosis with Relevance Vector 

Machines.  

iii. Kernel machines for epilepsy diagnosis via EEG signal classification: A 

comparative study. (Aceito para publicação).  



 7 

iv. Tackling EEG signal classification with least squares support vector machines: A 

sensitivity analysis study. (Em processo de revisão) 

v. Support Vector Clustering Ensemble applied to Blind equalization (em fase de 

elaboração) (2010). 

vi. Methods of Kernel and Methods Based on Subspace: A Unified Approach (em fase 

final de elaboração) (2010). 

 

Os dois primeiros artigos foram desenvolvidos no inicio do ano de vigência deste 

projeto, com base nas ferramentas desenvolvidas ao longo do pós-doutoramento do líder 

deste projeto. O terceiro artigo apresenta uma investigação sistemática da aplicação de 

máquinas de kernel supervisionada para a tarefa de classificação de epilepsia via 

classificação de sinais de EEG. A tarefa de classificação de sinais é um problema 

bastante interessante e encontrado em equalização supervisionada, telefônica móvel, 

reconhecimento de voz, etc. Logo, os resultados deste artigo podem ser estendidos para 

estes problemas. O quarto artigo apresenta uma análise de sensibilidade por meio dos 

quais os níveis de desempenho exibidos pelos classificadores SVM e LS-SVM são 

contrastados, levando em conta a função de kernel e o valor de seu parâmetro. Os 

resultados experimentos conduzidos sobre os diferentes tipos de características extraídas 

do conjunto de sinais de eletroencefalograma (EEG) evidencia que a sensibilidade das 

máquinas de kernel são qualitativamente similares, ambos mostrando notável 

performance em termos de precisão e generalização. Além disso, a performance exibida 

pelos modelos LS-SVM configurados otimamente é também qualitativamente 

contrastada com aquela obtida pelas abordagens relacionadas para o mesmo conjunto de 

dados. O quinto artigo (que esta em fase de elaboração) visa melhorar o desempenho e 

promover a seleção automática de parâmetros da abordagem SVC em problemas de 

equalização cega, utilizando a abordagem de Comitê de Máquinas. Resultados 

preliminares apontam para a viabilidade desta proposta. Já o sexto artigo visa a 

derivação de algoritmos tipicamente lineares como ESPIRIT, MUSIC e Root-MUSIC 

para versões não-lineares, através da utilização de funções de kernel. Com esta 

derivação, obtém-se um algoritmo com desempenho superior, mantendo as propriedades 

dos métodos lineares. Este artigo está em fase final de elaboração e deverá ser 

submetido a um periódico especializado. 
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2.2 ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO 

Os membros deste projeto atuam junto ao Programa de Pós-Graduação da 

Engenharia Elétrica do Mackenzie, orientando alunos de Mestrado e Doutorado. 

Durante a vigência deste projeto seus pesquisadores orientaram cinco dissertações de 

mestrado. Sendo que duas destas envolviam alunos vinculados a este projeto, veja 

descrição abaixo. Além das dissertações defendidas foi realizada uma qualificação de 

mestrado e outra se encontra em processo de elaboração do documento. 

 

2.2.1 ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS VINCULADAS AO PROJETO DE 

PESQUISA 

Universidade:Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) 

Faculdade:  Engenharia Elétrica 

Orientado: Guilherme Barbosa Ratola 

Orientador: Prof. Dr. Nizam Omar 

Tema: Ferramenta para Acompanhamento do Processo de Ensino-

Aprendizagem de Programação de Computadores utilizando o Método de 

Aprendizagem por Competência 

 

Universidade:Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) 

Faculdade:  Engenharia Elétrica 

Orientado: Sandro Luiz das Chagas 

Orientador: Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima 

Tema: Classificação de Sinais de Eletroencefalograma usando Máquinas de 

Vetores Suporte 

 

2.2.2 ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO VINCULADAS AO PROJETO DE 

PESQUISA 

Universidade:Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) 

Faculdade:  Engenharia Elétrica 

Orientado: Mauro Scheneider 

Orientador: Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima 
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Tema: Identificação baseada no reconhecimento da Iris empregando técnicas de 

aprendizado de máquina 

Observação: Esta dissertação emprega ensemble de agrupamento e máquinas de 

vetores suporte para reconhecimento de pessoas baseado na iris. O aluno 

já realizou a qualificação e encontra-se em processo de elaboração do 

documento final 

 

Universidade:Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) 

Faculdade:  Engenharia Elétrica 

Orientado: Luiz Carlos Rodrigues 

Orientador: Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima 

Tema: Detecção do complexo QRS e classificação de sinais de 

eletrocardiograma usando métodos de kernel 

Observação: Esta dissertação emprega técnicas de processamento digital de sinais, tais 

como transformada wavelet, juntamente métodos de kernel e 

agrupamento de máquinas para detecção QRS, extração de características 

e classificação de sinais de eletrocardiograma. O aluno encontra-se em 

processo de elaboração do documento para a sua qualificação 

 

 

2.3 INTERAÇÃO COM OUTROS PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES 

A interação com outros pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições de ensino 

pode ser muito útil não apenas no auxílio à obtenção de conhecimento, mas também na 

discussão e validação de resultados obtidos e aplicação das eventuais ferramentas 

computacionais desenvolvidas. Visando alcançar este objetivo, o líder deste projeto tem 

interagido com o Prof. Dr. André Luís Vasconcelos Coelho, atualmente pesquisador da 

Universidade Federal de Fortaleza, Departamento de Informática. Desta interação 

resultaram trabalhos em periódicos (veja a próxima seção). Dentre estes trabalhos 

podemos citar: 

Lima, C. A. M. ; Coelho, André L. V. ; Zuben, Fernando J. . Pattern classification with 

mixtures of weighted least-squares support vector machine experts. Neural 

Computing & Applications, v. 18, p. 843-860, 2009.  
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Lima, C. A. M. ; Coelho, André L.V. ; Chagas, Sandro . Automatic EEG signal 

classification for epilepsy diagnosis with Relevance Vector Machines. Expert 

Systems with Applications, v. 36, p. 10054-10059, 2009. 

Lima, C. A. M..; Coelho, André L. V Alleviating the Kernel Function Specification 

Problem with Heterogeneous Ensembles of Support Vector Machines. To be 

submitted the Neurocomputing. 

Lima, C. A. M. ; Coelho, A. L. V . Kernel machines for epilepsy diagnosis via EEG 

signal classification: A comparative study. Artificial Intelligence in Medicine, 

2009.  

Lima, C. A. M. ; Coelho, A. L. V.; Eisencraft, M. Tackling EEG signal classification 

with least squares support vector machines: A sensitivity analysis study. 

Submitted to Computers in Biology and Medicine 

 

Este projeto também impulsionou a interação entre os seus pesquisadores membros. 

Desta interação foram publicados três artigos completos em evento internacional. Sendo 

um na área de estimação de sinais caóticos, um envolvendo Máquinas de Vetores- 

Suporte e técnicas de extração de características baseada em dimensão fractal aplicada 

na classificação de sinais de EEG e outro aplicando mapas auto-organizáveis no 

agrupamento de comunidades de jogos online, veja a descrição abaixo. Participaram 

desta pesquisa o aluno Marcos Almeida Amaral, Lia Rodrigues e Mauro Sheneider, 

sendo este último membro deste projeto. 

Eisencraft, M.; Amaral, M. A.; Lima, C. A. M. . Estimation of Chaotic Signals with 

Applications in Communications. In: 15th IFAC Symposium on System 

Identification (SYSID2009), 2009, Saint-Malo. IFAC - International Federation of 

Automatic Control, 2009. v. 1. p. 126-131.  

Schneider, M. ; LIMA, C. A. M. ; Mustaro, Pollyana N. . Automatic Recognition of 

Epileptic Seizure in EEG via Support Vector Machine and dimension fractal. In: 

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2009), 2009, Atlanta. 

IJCNN 2009 Conference Proceedings, 2009. p. 2699-2702.  

Rodrigues, L. C. ; Mustaro, Pollyana N. ; Lima, C. A. M. . Clustering online game 

communities through SOM. In: International Joint Conference on Neural 

Networks (IJCNN 2009), 2009, Atlanta. IJCNN 2009 Conference Proceedings, 

2009. p. 2699-2702. 
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Em função deste projeto, o pesquisador lider foi convidado para participar da banca 

de qualificação de doutorado do aluno Wemerson Delcio Pereira intitulada Filtragem 

Adaptativa Não-Linear usando Métodos Baseados em Kernels, cujo orientador é o Prof. 

Dr. Jose Carlos Moreira Bermudez líder do grupo de pesquisa em processamento digital 

de sinais da Universidade Federal de Santa Catarina. Na época, foi possível conhecer os 

laboratório e pesquisadores da UFSC na área de processamento digital de sinais. Neste 

contato surgiram algumas idéias e perspectivas futuras de uma interação.  

 

2.4 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

Durante este ano de vigência deste projeto, o pesquisador participou de várias 

bancas de defesa/qualificação de mestrado e doutorado. 

 

2.4.1 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DE 

DEFESA DE TESE DE DOUTORADO 

 
� Wemerson Delcio Pereira, Filtragem Adaptativa Não-Linear Usando Métodos 

Baseado em Kernels. Qualificação de Doutorado. Orientador: Prof. Dr. José Carlos 

Moreira Bermudez (UFSC). Data da qualificação: 17/07/2009 (Titular) 

 

2.4.2 PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DE 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
� Alexandre Szabo. Agrupamento e classificação de dados usando enxame de 

partículas. Qualificação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. Leandro de Castro Nunes 

(Mackenzie). Data da Qualificação: 27/01/2010 (Titular) 

� Sandro Luiz das Chagas, Classificação de Sinais de Eletroencefalograma usando 

Máquinas de Vetores Suporte. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. 

Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima (Mackenzie). Data da defesa: 27/08/2009 

(Orientador) 

� Mauro Ulisses Schneider, Segmentação e reconhecimento da íris através de 

aprendizado de máquina. Qualificação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. Clodoaldo 

Aparecido de Moraes Lima (Mackenzie). Data da Qualificação: 24/08/2009 

(Orientador) 
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� Rafael Abud Menezes, Investigando o Desempenho de Redes Neurais de Hopfield 

Modificadas. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. Luiz Henrique Alves 

Monteiro (Mackenzie). Data da Defesa: 20/05/2009  

� Lia Carrari Rodrigues, Análise de Redes Sociais em Comunidades Vituais Emergentes 

de Jogos On-line por meio de Coleta de Dados Automatizada. Orientadora: Pollyana 

Notargiacomo Mustaro (Mackenzie). Data da defesa: 11/02/2009  

� Sandro Luiz das Chagas, Emprego de Técnicas de Aprendizado de Máquina na 

Classificação de Sinais de Eletroencefalograma. Qualificação de Mestrado. 

Orientador: Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima (Mackenzie). Data da 

defesa: 09/02/2009 (Orientador) 

 

3 ARTIGOS PUBLICADOS, ACEITOS E SUBMETIDOS 

Abaixo, são apresentados os artigos publicados, enviados e submetidos neste ano de 

vigência do projeto. 

 

3.1 TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE CONGRESSOS 

INTERNACIONAIS 

 
Eisencraft, M.; Amaral, M. A.; Lima, C. A. M. . Estimation of Chaotic Signals with 

Applications in Communications. In: 15th IFAC Symposium on System 

Identification (SYSID2009), 2009, Saint-Malo. IFAC - International Federation of 

Automatic Control, 2009. v. 1. p. 126-131.  

Schneider, M. ; LIMA, C. A. M. ; Mustaro, Pollyana N. . Automatic Recognition of 

Epileptic Seizure in EEG via Support Vector Machine and dimension fractal. In: 

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2009), 2009, Atlanta. 

IJCNN 2009 Conference Proceedings, 2009. p. 2699-2702.  

Rodrigues, L. C. ; Mustaro, Pollyana N. ; Lima, C. A. M. . Clustering online game 

communities through SOM. In: International Joint Conference on Neural 

Networks (IJCNN 2009), 2009, Atlanta. IJCNN 2009 Conference Proceedings, 

2009. p. 2699-2702. 
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3.2 TRABALHOS A SEREM SUBMETIDOS PARA ANAIS DE CONGRESSOS 

INTERNACIONAIS 

Lima, C. A. M.; Scheneider. Support Vector Clustering Ensembles applied to Iris 

segmentation. To be submitted to International Neural Computing and 

Applications 

Lima, C. A. M.; Scheneider. Segmentação da Iris utilizando Ensemble de métodos de 

agrupamentos. To be submitted to XVII Congresso Brasileiro Automática 

Lima, C. A. M.; Scheneider. Redes Neurais Artificiais e Transformada de Hough para 

reconhecimento da iris. To be submitted to XVII Congresso Brasileiro Automática 

3.3 TRABALHOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS DE 

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

Lima, C. A. M. ; Coelho, André L. V. ; Zuben, Fernando J. . Pattern classification with 

mixtures of weighted least-squares support vector machine experts. Neural 

Computing & Applications, v. 18, p. 843-860, 2009.  

Lima, C. A. M. ; Coelho, André L.V. ; Chagas, Sandro . Automatic EEG signal 

classification for epilepsy diagnosis with Relevance Vector Machines. Expert 

Systems with Applications, v. 36, p. 10054-10059, 2009. 

 

3.4 TRABALHOS ACEITOS PARA PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS DE 

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

Lima, C. A. M. ; Coelho, A. L. V . Kernel machines for epilepsy diagnosis via EEG 

signal classification: A comparative study. Artificial Intelligence in Medicine, 

2009.  

 

3.5 TRABALHOS SUBMETIDOS PARA PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS DE 

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

Lima, C. A. M. ; Coelho, A. L. V.; Eisencraft, M. Tackling EEG signal classification 

with least squares support vector machines: A sensitivity analysis study. 

Submitted to Computers in Biology and Medicine 
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3.6 TRABALHOS A SEREM SUBMETIDOS PARA PERIÓDICOS 

ESPECIALIZADOS DE CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Lima, C. A. M..; Coelho, André L. V Alleviating the Kernel Function Specification 

Problem with Heterogeneous Ensembles of Support Vector Machines. To be 

submitted the Neurocomputing. 

 

Lima, C. A. M..; Coelho, André L. V Support Vector Clustering Ensemble applied to 

Blind equalization 

 

4 AGRADECIMENTO 

Os membros deste projeto gostariam de agradecer ao MackPesquisa pelo suporte 

financeiro ao longo do desenvolvimento deste projeto. 


