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RESUMO

A habilidade computacional dos autômatos celulares (ACs) tem sido

investigada em várias iniciativas na literatura, entre as quais no reconhecimento e 

tratamento de padrões espaciais. Nessa linha, ACs são utilizados aqui como

reconhecedores de caracteres numéricos manuscritos, através de regras que,

quando aplicadas a diferentes condições iniciais, representando o mesmo dígito 

manuscrito, devem levar a estados finais equivalentes (definindo um mesmo

protótipo espectral). 

O trabalho parte da utilização de uma métrica de comparação de imagens 

baseada na similaridade espectral, proposta em um trabalho anterior, bem como se 

utiliza de uma proposta anterior de aplicação de regras elementares de uma forma 

cruzada, com o objetivo de reduzir o espaço de busca envolvido no reconhecimento. 

Várias estruturas conceituais foram definidas para o processo de

reconhecimento, entre elas, a noção de ponto fixo espectral, protótipo espectral e 

uma função de avaliação com potencial de qualificar as regras na tarefa de

reconhecimento. Esta última decorreu de uma série de estudos sobre os atributos 

que uma boa regra deve conter, e sua definição foi a base de uma busca evolutiva 

no espaço de regras em que o trabalho está envolvido.

Esta pesquisa apresenta algumas regras com resultados positivos no

reconhecimento de imagens que foram usadas como treinamento (i.e., as usadas 

para gerar os protótipos usados para o reconhecimento), e também apresenta

resultados de experimentos reais de reconhecimento, com imagens não usadas para 

treinamento, cuja qualidade ainda não é satisfatória.
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ABSTRACT

The computational ability of cellular automata (CAs) has been investigated in 

many research initiatives in the literature. Among them, one possibility is their use as 

spatial pattern recognizers. Here, we attempt to use CAs to recognize handwritten 

numerical characters, by looking for CA rules which, running on different initial

configurations that represent the same handwritten digit, would lead the temporal

evolution to equivalent final configurations (defining the same spectral fixed point).

The work uses a metric that allows the comparison between images based on 

their spectral similarity, drawn from a previous work, as well as a proposal therein on 

the way elementary CA rules are applied (in a crossed fashion) so as to allow the 

reduction in the size of the rule space involved.

Conceptual structures are defined to support the recognition experiments,

namely, the notions of spectral fixed point, spectral prototype, and a measure of a 

rule potential to perform well in the recognition task. The latter entailed from various 

studies on the attributes a good rule should account for, and, once defined, made it 

possible an evolutionary search in that space.

Here we show some rules that yielded positive results in the recognition of the 

image used for training (i.e., those used in the definition of the recognition

prototypes), and further results on the attempt to carry out real recognition

experiments, with images not used for training, whose results are not yet satisfactory.



1

1 Introdução

1.1 RECONHECIMENTO DE PADRÕES E O RECONHECIMENTO DE

CARACTERES NUMÉRICOS MANUSCRITOS

Etimologicamente, um padrão é uma base de comparação [HOUAISS, 2005]. 

Na natureza, os padrões se manifestam de diversas maneiras como, por exemplo, 

sons, formas, imagens, cheiros e sabores e a todo instante os seres humanos, e 

também outros animais, percebem e interagem com estes padrões com extrema 

naturalidade [SILVA, 2006]. Um exemplo disso pode ser facilmente verificado na 

facilidade com que uma pessoa consegue distinguir o som do choro de uma criança 

em comparação ao som de uma música tocada por uma orquestra sinfônica. 

O reconhecimento de padrões, em ciência da computação, é o estudo de 

como as máquinas observam seu entorno, aprendem a distinguir padrões de

interesse e tomam decisões razoáveis sobre as categorias dos padrões [DUIN, JAIN 

AND MAO, 2000]. As aplicações de sistemas de reconhecimento de padrões, por 

sua vez, são inúmeras e abrangem as mais diversas áreas, entre elas, análise

sísmica, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, identificação de digitais,

análise de sinais eletrocardiográficos, previsão de comportamento, reconhecimento 

de caracteres diversos, entre eles, reconhecimento de caracteres numéricos

manuscritos. Este último, objetivo deste trabalho, consiste em dividir um conjunto de 

caracteres de entrada de acordo com as dez classes de dígitos existentes

(1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 0).

O reconhecimento de caracteres numéricos manuscritos é alvo de estudo de 

pesquisadores, entre outras finalidades, pelo seu potencial na aplicação da
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digitalização de documentos contendo, principalmente, valores (como cheques, por 

exemplo), na tentativa de redução do esforço humano em digitar tais documentos 

[MACEDO, 2004].

A tarefa de reconhecimento de caracteres numéricos manuscritos (a partir

deste momento, representados pela sigla CNM), embora simples para o sistema de 

reconhecimento humano, é uma tarefa complexa para um sistema computacional, já 

que os CNMs se apresentam das mais diversas formas de acordo com

características e estilos de escrita de cada pessoa, sendo complexo para um

sistema computacional, portanto, identificar um padrão na formação destes

caracteres. A Figura 1.1 ilustra estes exemplos de formação diversa para o dígito 

sete.

Figura 1.1: Exemplo da diversificação de caracteres manuscritos do dígito sete.

Os sistemas de reconhecimento de padrão, de maneira geral, realizam três 

tarefas principais: aquisição de dados, extração de atributos e classificação

(reconhecimento) [COSTA, CUNHA, DA SILVA e RACZ, 2003]. 

A aquisição de dados, nos sistemas de reconhecimento de CNMs, pode ser 

feita de duas maneiras: on-line e off-line. Na aquisição on-line, os dados são 

adquiridos à medida que o caractere é manuscrito, ou seja, a curva de um caractere 

é representada por um conjunto de triplas (x,y, t), onde x e y são coordenadas

espaciais e t é uma informação seqüencial [COSTA, CUNHA, DA SILVA e RACZ, 

2003]. Nestes sistemas, de maneira geral, tenta-se prever o caractere de entrada de 
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acordo com o padrão de movimento da curva que está sendo desenhada (Um

exemplo pode ser verificado em [BAHLMANN AND BURKHARDT, 2004]). Uma 

aplicação direta destes sistemas é encontrada em handhelds, em que o usuário 

pode realizar a entrada de dados através de um bastão em forma de caneta sobre 

um painel de cristal líquido. Em contra-partida, na aquisição off-line, o caractere é 

representado por um conjunto de duplas (x, y), ou seja, não existe a informação 

seqüencial. Uma aplicação destes sistemas pode ser encontrada no reconhecimento 

de placas de veículos através de radares rodoviários [GUINGO, RODRIGUES e

THOMÉ, 2002], entre outras inúmeras aplicações.

As tarefas de extração de atributos e classificação implicam em uma etapa de 

aprendizagem e posteriores testes de desempenho do aprendizado adquirido.

Inúmeras são as abordagens para a resolução destas tarefas na literatura

[KOUTROUMBAS AND THEODORIDIS, 1999], entretanto, dentre as abordagens

encontradas, aquelas baseadas em redes neurais artificiais são as mais freqüentes, 

devido às próprias características destas redes.

As redes neurais artificiais são sistemas paralelos distribuídos inspirados no 

cérebro humano, compostos por unidades de processamento simples que computam 

determinadas funções matemáticas, normalmente não lineares. Tais unidades são 

dispostas em uma ou mais camadas e interligadas por um grande número de

conexões, geralmente unidirecionais. Na maioria dos modelos, estas conexões estão 

associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento representado no modelo 

e servem para ponderar a entrada recebida por cada nó da rede [MACEDO, 2004]. 

Um exemplo de reconhecimento de caracteres manuscritos utilizando redes neurais 

pode ser visto em [SILVA e THOMÉ, 2003]. Em [SILVA e THOMÉ, 2003], propõe-se

a utilização de um conjunto de redes neurais para o reconhecimento das letras,
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subdividindo a tarefa em algumas fases, onde cada fase é especializada em um 

determinado tratamento e é realizada por uma rede. Para o reconhecimento dos

números, no entanto, o artigo propõe a utilização de uma única rede neural, que 

alcança um desempenho de 94,7% de acerto para um conjunto de testes

provenientes da digitalização de formulários. Relata-se, no entanto, uma dificuldade 

maior do sistema em reconhecer os dígitos 0 e 8.

Embora a rede neural seja a técnica de reconhecimento mais encontrada na 

literatura, outras técnicas também são abordadas, entre elas, a utilização de data-

mining [CARVALHO, MONGIOVI E SAMPAIO, 1999] em que um dígito é comparado 

a um banco de dados com diversas imagens de dígitos e, pela freqüência com que 

determinados pixels aparecem em determinadas regiões, o dígito em questão é 

classificado; análise sintática [VELOSO, 1998] em que, entre outras características, 

as cavidades dos dígitos são observadas (o dígito 8, por exemplo, possui duas

cavidades centrais); a técnica do vizinho mais próximo [SANDMANN E SENAGA, 

2002], que em conjunto com uma métrica de cálculo de distâncias, verifica a

distância do padrão a ser classificado em comparação aos outros padrões

existentes; entre outras.

O uso de ACs como reconhecedores de padrões de forma geral não é uma 

proposta recente [ROSENFELD, 1979] [STERNBERG, 1980], no entanto, os

trabalhos apresentados estão relacionados, principalmente, ao reconhecimento de 

linguagens formais [PECHT, 1983] [SMITH, 1972] e a problemas montados, como o 

da tarefa de classificação de densidade [CRUTCHFIELD, HRABER AND MITCHELL, 

1994]. Em [CHAUDHURI, DAS, GANGULY AND MAJI, 2001, 2002, 2004] uma

pesquisa apontando o uso de ACs como reconhecedores de padrões genéricos é 

apresentada, no entanto, a proposta não parece ser passível de aplicação direta em 
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imagens e é apresentada de forma bastante incompleta. A utilização de ACs na 

execução de tarefas computacionais, no entanto, será detalhada na Seção 1.2.4.

A utilização de ACs como reconhecedores de imagens especificamente, por 

sua vez, é uma proposta inovadora. As pesquisas, até onde se tem registro, iniciam-

se com os trabalhos apresentados em [MACEDO, 2004], sob a orientação do

mesmo orientador deste trabalho. A proposta de utilização de ACs para o

reconhecimento de caracteres numéricos manuscritos (um subespaço do

reconhecimento de imagens) será apresentada na Seção 1.4.

1.2 AUTÔMATOS CELULARES

Autômatos Celulares (ACs) são sistemas distribuídos espacialmente,

consistindo de um grande número de componentes simples idênticos, com

conectividade local [DE OLIVEIRA, 1999]. Estas estruturas são formadas por um

reticulado n-dimensional, com i células e k estados por célula, que se transformam 

ao longo do tempo t seguindo uma função (ou regra) de transição ?  . Esta função 

determina o estado da célula i no instante t+1 de acordo com os estados das células 

vizinhas a i, definidas como vizinhança de i, e do próprio estado de i. O estado das 

células i no instante t=0 é chamado de configuração inicial do AC.

A idéia original de Autômato Celular é creditada a Von Neumann e Ulam, na 

década de 50, que tinham como objetivo projetar mecanismos artificiais capazes de 

auto-reprodução. Ulam sugeriu a Von Neumann o conceito de uma grade artificial, 

como um tabuleiro de xadrez, na qual cada quadrado poderia ser visto por uma 

“célula”, e cada célula agiria individualmente, de acordo com um conjunto de regras 
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que seria aplicado a todas as células da grade individualmente [DE OLIVEIRA,

1999].

A partir desta sugestão, Von Neumann construiu o primeiro modelo de AC e 

este, por sua vez, resolvia a questão da auto-reprodução. Os resultados destes

estudos foram publicados após a morte de Neumann, por seu colaborador Arthur

Burks [NEUMANN AND BURKS, 1966].

Anos mais tarde, na década de 70, John Conway, em uma pesquisa que

procurava saber se autômatos celulares simples possuem computabilidade

universal, popularizou os ACs no meio acadêmico através do Game of Life, um AC 

bidimensional binário com regra de transição simples, em que as células no estado 0 

(zero) são interpretadas como “mortas” e as células no estado 1 (um) são

interpretadas como “vivas”. 

Na década de 80, Stephen Wolfram realizou uma série de pesquisas à cerca 

do comportamento dinâmico do ACs [WOLFRAM, 1984] e uma de suas maiores

contribuições foi mostrar que mesmo ACs mais simples (unidimensionais, binários e 

com vizinhança formada por 3 células) são capazes de exibir comportamentos

dinâmicos complexos, inclusive com computabilidade universal. Estes ACs simples 

são conhecidos como ACs elementares, e são detalhados na próxima seção (1.2.1).

1.2.1 Autômato Celular Elementar

A forma mais simples de um autômato celular é chamada de autômato celular 

elementar, e é uma estrutura unidimensional onde cada célula pode assumir dois

estados (k=2), um estado igual a 0 (zero) e outro estado possível igual a 1 (um). A 

Figura 1.2 ilustra esta estrutura unidimensional.
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Figura 1.2: Exemplo da estrutura unidimensional de um autômato celular elementar.

Além disso, em um AC elementar, cada célula i possui a vizinhança apenas 

da célula imediatamente à esquerda e à direita de i. Sendo assim, a regra de 

transição para o autômato celular elementar considera o estado de 3 células (a 

própria célula i, a célula imediatamente à esquerda e a imediatamente à direita). A 

Figura 1.3 ilustra a vizinhança do AC elementar.

Figura 1.3: Exemplo de vizinhança no autômato celular elementar.

Como cada célula do AC elementar pode assumir dois estados (0 ou 1) e a 

vizinhança deste AC é constituída por três células (incluindo a própria célula central 

que sofrerá a mudança), existem oito possibilidades de vizinhança para o AC

elementar. São elas: 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001 e 000. 

Cada uma destas oito vizinhanças, por sua vez e na próxima iteração do 

autômato celular, pode transformar a célula central em um estado 0 ou 1. Assim, a 

regra de transição de um AC elementar, que é a estrutura que define qual será o 

estado da célula central na próxima iteração do AC de acordo com a vizinhança da 

célula, pode ser constituída de 256 maneiras possíveis (28). Na Figura 1.4 têm-se

alguns exemplos destas regras de transição para o AC elementar.
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Figura 1.4: Exemplo de formação das regras de transição para AC elementar.

Na Figura 1.4 pode-se observar que uma das regras de transição possível 

(denominada como “Regra 1”) muda o estado da célula para 0, independentemente 

do estado das células da vizinhança. Já na “Regra 3”, se uma célula central no 

estado 0, tiver uma vizinha à esquerda no estado 0 e uma vizinha à direita no estado 

1 (uma vizinhança do tipo 001), então o seu estado na próxima iteração continua 1. 

Para qualquer outro tipo de vizinhança, a “Regra 3” transforma o estado da célula 

central em 0.

Stephen Wolfram propôs um esquema de classificação das 256 regras

possíveis para um AC elementar em que a saída é considerada como um número 

binário formado por 8 bits, onde cada bit representa a saída (0 ou 1) para os oito 

tipos de vizinhança possíveis: 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001 e 000, mantendo a 

ordem exibida. Assim, por exemplo, o número binário 00011011 representa a regra 

de transição cuja vizinhança 000 implica em um estado 1, a vizinhança 001 também 

em um estado 1, a vizinhança 010 em um estado 0 e assim por diante, sendo que a 

vizinhança 111 implica em um estado 0 na próxima iteração. Este número binário, 

por sua vez, é transformado para representação decimal, de tal forma que a

representação e o trabalho com as regras seja facilitado. A regra citada como

exemplo, e representada pelo número binário 00011011, é denominada então como 

regra elementar 027, já que 027 em decimal corresponde ao número binário

00011011.
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1.2.2 Autômato Celular Bidimensional

Um autômato celular bidimensional consiste em um reticulado bidimensional, 

com regras de transição de estado definidas a partir de uma vizinhança também 

bidimensional. Entre estas, as mais utilizadas são a vizinhança de Moore (que

considera a célula em questão e todas as suas oito vizinhas imediatas), e a

vizinhança de Von Neumann (que considera apenas a célula em questão e suas 

quatro vizinhas imediatas na vertical e na horizontal), conforme ilustrado na Figura 

1.5.

Figura 1.5: Vizinhanças de Von Neumann e Moore, em autômatos celulares bidimensionais.

Para evitar problemas de condições de contorno na atualização dos

autômatos celulares, usualmente considera-se que as células situadas em uma

extremidade são vizinhas daquelas que estão na extremidade oposta

correspondente no reticulado, estabelecendo-se assim uma condição de contorno 

conhecida como “condição de contorno periódica”.

As possibilidades de regras de transição para ACs bidimensionais são muito 

maiores do que para ACs unidimensionais, mesmo considerando apenas dois

estados por célula (o menor número de estados possível). Considerando k=2, ou 

seja, dois estados possíveis, a vizinhança de Von Neumann estabelece um total de 
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232 regras de transição, já que existem 32 (25) configurações de vizinhança possíveis 

(de 00000 a 11111) e cada configuração desta pode implicar em 2 tipos de estado.

Já a vizinhança de Moore, que considera 9 células para a regra de transição, implica 

em um número de regras ainda maior: 2512, um número muito elevado. 

Desta forma, vemos que, à medida que se aumentam as dimensões dos

autômatos celulares, aumenta-se também a complexidade do estudo, já que o

espaço de trabalho é exponencialmente maior.

1.2.3 Classes de Autômatos Celulares

Devido à estrutura dos ACs, estes são exemplos de sistemas dinâmicos

discretos e, como tais, uma série de estudos à cerca de sua dinâmica temporal de 

acordo com os parâmetros definidos (número de estados, número de dimensões e 

regras de transição) são estudadas. Stephen Wolfram em [WOLFRAM, 1984]

propôs uma classificação qualitativa do comportamento dinâmico dos autômatos

celulares cuja divisão se estabelece em quatro classes. São elas:

?? Classe 1: as configurações iniciais convergem, após um período

transiente, para a mesma configuração fixa (por exemplo, todas as

células no estado 1).

?? Classe 2: as configurações iniciais convergem, após um período

transiente, para algum ponto fixo ou algum ciclo periódico de

configurações, dependendo da configuração inicial.
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?? Classe 3: as configurações iniciais resultam, após um período transiente, 

em um comportamento caótico.

?? Classe 4: as configurações iniciais resultam em estruturas localizadas

complexas, algumas vezes bastante duradouras.

Na Figura 1.6, pode-se observar um exemplo do comportamento dinâmico de 

cada uma destas 4 classes.

Figura 1.6: Exemplos de evolução de ACs que mostram as 4 classes de comportamento dinâmico de 
Wolfram [WOLFRAM, 1984].

Wentian Li e Norman Packard propuseram [LI AND PACKARD, 1990] uma 

série de refinamentos na classificação original de Wolfram e, depois de alguns

ajustes, chegaram na classificação mais detalhada entre as existentes:

?? Regras Ponto Fixo Espacialmente Heterogêneas: a configuração

limite, ou seja, a configuração do AC após t iterações, é invariante ao reaplicarmos 

a regra do AC (excluindo as configurações formadas tão somente por 0s ou por 1s).
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?? Regras Nulas ou Ponto Fixo Espacialmente Homogêneas: um

subgrupo das regras ponto fixo espacialmente heterogêneas, em que a

configuração limite é formada tão somente por 0s ou por 1s.

?? Regras Periódicas: a configuração limite é invariante à aplicação da 

regra L vezes, com o tamanho do ciclo L ou independente ou fracamente

dependente do tamanho do sistema. 

?? Regras Ciclo Duplo: um subgrupo das regras periódicas, em que a 

configuração limite é invariante ao reaplicarmos a regra do AC duas vezes. A Figura 

1.7 ilustra o efeito de uma regra ciclo duplo aplicada sobre uma configuração inicial 

de um autômato celular unidimensional com 2 estados. As linhas do reticulado

representam as iterações do autômato celular sob a aplicação da regra. As células 

pretas representam o estado 1 e as células brancas representam o estado 0.

Figura 1.7: Exemplo do comportamento dinâmico de um autômato celular sob a aplicação de uma 
regra de transição classificada como ciclo duplo, por 10 iterações.

?? Regras à Beira do Caos (ou Regras Complexas): embora a dinâmica 

limite possa ser periódica, o intervalo de transição pode ser extremamente longo e 

tipicamente este intervalo cresce mais que linearmente com o tamanho do sistema. 

A Figura 1.8 ilustra o efeito de uma regra à beira do caos aplicada sobre a mesma 



13

configuração inicial da Figura 1.7, onde se pode observar que não existe um

período ou comportamento definido.

Figura 1.8: Exemplo do comportamento dinâmico de um autômato celular sob a aplicação de uma 
regra de transição classificada como à beira do caos, por 10 iterações.

?? Regras Caóticas: produzem dinâmicas não periódicas. Estas regras são 

caracterizadas pela divergência exponencial do comprimento do seu ciclo com o 

tamanho do sistema e pela instabilidade com respeito a perturbações.

Além de refinar o esquema de classificação dinâmica das regras, em [LI AND 

PACKARD, 1990] foi realizado um enquadramento das 256 regras do espaço

elementar de acordo com a classificação sugerida. Este enquadramento classifica as 

regras elementares da seguinte forma:

. Regras Nulas: 0, 8, 32, 40, 128, 136, 160, 168.

. Regras Ponto Fixo Espacialmente Heterogêneas: 2*, 4, 10*, 12, 13, 24*, 34*, 

36, 42*, 44, 46*, 56*, 57*, 58*, 72, 76, 77, 78, 104, 130*, 132, 138*, 140, 152*, 162*, 

164, 170*, 172, 184*, 200, 204, 232.

. Regras Ciclo Duplo: 1, 3*, 5, 6*, 7*, 9*, 11*, 14*, 15*, 19, 23, 25, 27*, 28, 29, 

33, 35*, 37, 38*, 43*, 50, 51, 74*, 108, 134*, 142*, 156, 178*.

. Regras Periódicas: 26, 41, 62, 94, 154. Em particular, as regras 62 e 94 

exibem dinâmicas de ciclo triplo.
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. Regras à Beira do Caos: 54 e 110.

. Regras Caóticas: 18, 22, 30, 45, 60, 73, 90, 105, 106, 126, 146, 150, 122.

Nesta classificação, as regras assinaladas com um asterisco (*) são regras 

que possuem, além do comportamento dinâmico da classe (Ponto fixo

espacialmente heterogênea ou Ciclo duplo), um deslocamento espacial. Isso

significa que o comportamento dinâmico descrito se apresenta, ao longo das

iterações, de forma deslocada para direita ou para esquerda. Na Figura 1.9,

observa-se um autômato celular sob a aplicação da regra elementar número 3, por 

30 iterações. Nota-se, na referida figura, que a cada duas iterações (cada iteração 

representada por uma linha do reticulado) a configuração do AC se mantém, mas 

desloca-se uma célula para direita.

Figura 1.9: Exemplo do comportamento dinâmico de um autômato celular sob a aplicação de uma 
regra de transição classificada como ciclo duplo com deslocamento espacial, por 30 iterações.
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No enquadramento das regras elementares apresentado, porém, pode-se

observar a ausência de algumas regras, como a 221, por exemplo. Esta ausência se 

dá pelo fato de que existe uma série de regras que apresenta o mesmo

comportamento dinâmico entre si, ou seja, são equivalentes dinamicamente. Este 

estudo, também realizado em [LI AND PACKARD, 1990], mostra, por exemplo, que 

a regra 221, do exemplo, é equivalente dinamicamente à regra 12, da mesma forma 

que as regras 68 e 207 também são equivalentes dinamicamente à regra 12. Ser 

equivalente dinamicamente significa que o digrama espaço-temporal das regras (que 

é o diagrama que apresenta as configurações dos ACs ao longo das iterações) é 

exatamente o mesmo, ou é o mesmo após uma transformação do tipo preto-branco

(ou seja, a inversão dos estados), ou após uma transformação direita-esquerda (ou 

seja, um deslocamento espacial), ou ainda, uma combinação das duas

transformações. Na Figura 1.10 pode-se observar os diagramas espaço-temporais

de 4 ACs com configurações iniciais idênticas, sob a aplicação das regras 12, 68, 

207 e 221, respectivamente, ou seja, as 4 regras equivalentes dinamicamente.

Figura 1.10: Exemplo do comportamento dinâmico de um autômato celular sob aplicação, 
respectivamente, de 4 regras equivalentes dinamicamente: as regras 12, 68, 207 e 221.

A Tabela 1.1 mostra todos as classes de regras equivalentes do espaço de 

regras elementares. Nela, cada classe é representada por uma regra que está
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colocada na primeira coluna. No caso de existirem regras equivalentes, elas estão 

representadas logo após a regra representante da classe, na segunda coluna. A 

regra escolhida para ser a representante é aquela com menor número em relação a 

todas as regras equivalentes da classe.

Tabela 1.1.: Regras equivalentes do espaço de regras elementares.

1.2.4 Computação em Autômatos Celulares

Os ACs têm se mostrado como uma poderosa ferramenta na modelagem de 

sistemas complexos. Em [CRUTCHFIELD, HRABER AND MITCHELL, 1994] uma 

série de exemplos são apresentados, entre eles, a simulação de dinâmica de fluídos, 

crescimento de cristais, formação de galáxias, etc.
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Vários pesquisadores, no entanto, têm estado interessados nas relações

entre o comportamento dinâmico genérico de um AC e suas habilidades

computacionais, como parte de uma questão maior sobre as relações entre a teoria 

dos sistemas dinâmicos e a teoria computacional [WOLFRAM, 1984].

O estudo da computação em autômatos celulares pode ser categorizado em 

dois blocos principais: a computação explícita e a computação implícita [WOLFRAM, 

1984].

A computação explícita é aquela em que se tenta assemelhar a dinâmica do 

autômato celular a uma máquina de Turing Universal. Em geral, os resultados

encontrados por este tipo de abordagem são interessantes apenas como prova do 

poder computacional universal da arquitetura dos ACs, mas, na prática, nenhuma 

das construções obtida é viável, visto que são implementações que requerem um 

elevado processamento computacional, o que as torna máquinas muito lentas [DE 

OLIVEIRA, 2003]. De qualquer forma, já se provou [WOLFRAM, 2002] que mesmo 

um autômato celular muito simples, como a regra elementar 110, possui

computabilidade universal.

A computação implícita é aquela em que a própria regra de transição é

considerada como o algoritmo de resolução do problema. Neste caso, a

configuração inicial do reticulado é a entrada da computação.

O entendimento de como os ACs executam a computação implícita ainda é 

muito vago. Em [HORDIJK, 1996] os autores propõem uma interpretação para esse 

fenômeno através do conceito de partículas e interação entre elas.

Um exemplo do uso da computação implícita em ACs está na resolução da 

Tarefa de Classificação da Densidade [CRUTCHFIELD, HRABER AND MITCHELL, 

1994]. Neste problema, a meta é encontrar um AC binário unidimensional que decida 
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se uma configuração inicial de 0s e 1s, possui, ou não, uma quantidade maior de 1s. 

Se for maior, o reticulado deste AC deve evoluir para uma configuração ponto-fixo de 

1s (ou seja, todas as células permanecerão no estado 1, a partir de um determinado 

tempo); caso contrário, deve evoluir para uma configuração ponto-fixo de 0s.

No campo das imagens, os ACs têm sido utilizados para o tratamento e 

transformação, sendo a tarefa de reconhecimento ainda não encontrada na

literatura.  Em um artigo recente [ROSIN, 2005], os ACs são utilizados para executar 

as tarefas conhecidas como “noise filtering” (em que se procura reduzir os ruídos 

das imagens causados pelos processos de digitalização), “thinning” (em que se

procura diluir a imagem para obter somente o seu traçado) e “convex hulls” (que 

exibe os elementos principais da imagem através de “invólucros”). 

1.3 ALGORITMOS GENÉTICOS

Muitos dos problemas estudados por pesquisadores das mais diversas áreas 

podem ser formulados como sendo uma busca por uma ou mais soluções dentro de 

um universo limitado de respostas potenciais [BARRETO, 2003]. 

Algumas vezes, este universo de respostas, conhecido como espaço de

buscas, é pequeno o suficiente para que se realize uma busca exaustiva, ou seja, 

examinando-se todas as soluções possíveis até encontrar a resposta. Algumas

vezes, no entanto, este espaço de busca é tão grande que se torna inviável analisar 

uma a uma as respostas possíveis, já que o tempo de processamento para realizar 

esta busca seria elevado demais.
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Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos computacionais de busca baseados

nos mecanismos da evolução natural e na genética. Em AGs, uma população de 

possíveis soluções para o problema em questão evolui de acordo com operadores 

probabilísticos concebidos a partir de metáforas biológicas, de modo que há uma 

tendência de que, na média, os indivíduos representem soluções cada vez melhores 

à medida que o processo evolutivo continua [TANAMORU, 1995].

O algoritmo genético foi idealizado por John Holland na década de 60 e seu 

ciclo básico de execução segue o fluxograma ilustrado na Figura 1.11.

Figura 1.11: Fluxograma Básico de um algoritmo genético.

O primeiro passo na execução de um AG (Identificado com o número 1 na 

Figura 1.11) é a geração de uma população inicial de indivíduos. Em AGs, cada 

indivíduo representa uma solução para o problema e, geralmente, esta população 

inicial é gerada de forma aleatória.

Em seguida (passo 2), cada indivíduo é avaliado segundo uma função de 

avaliação que deve estabelecer um número qualitativo para cada uma das soluções 
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possíveis do problema (indivíduos). Se o critério de término do AG for atingido, então 

o fluxo termina e o melhor indivíduo da população corrente é a resposta para o 

problema. Este critério de término pode ser um valor mínimo pré-estabelecido ou um 

número de iterações do fluxo.

Se o critério de término não for atingido (passo 3 na Figura 1.11), então 

selecionam-se alguns indivíduos que irão sobreviver para a próxima iteração do

algoritmo, ou, seguindo uma metáfora biológica, para a próxima geração da

população. Além disso (passo 5), estes indivíduos podem reproduzir e gerar novos 

indivíduos, seguindo uma idéia evolucionista de que a mistura de “código genético” 

entre os pais, pode gerar filhos melhores. 

Por fim, e ainda seguindo as teorias evolucionistas (também no passo 5), 

algumas mutações aleatórias podem ocorrer nos novos indivíduos, com a mesma 

idéia de que as mutações podem gerar indivíduos com características antes não 

encontradas na população, o que pode gerar um indivíduo melhorado.

O fluxo volta então para o questionamento do critério de término (passo 3 da 

Figura 1.11) e, caso o critério não seja atingido, o fluxo reinicia (passos 4, 5 e 3).

Este fluxo de execução do AG, no entanto, pode ser modelado de acordo com 

o problema, ou seja, a representação do indivíduo, as técnicas de reprodução, os 

métodos de seleção para a próxima geração e a própria mutação, tem

características específicas, que serão detalhadas nas seções seguintes.

1.3.1 Representação do Indivíduo

No AG, cada indivíduo (também chamado de cromossomo) representa uma 

possível solução para o problema. A codificação do indivíduo constitui uma das



21

fases mais importantes na definição de um algoritmo genético. A escolha de uma 

maneira racional de se representar as soluções candidatas pode significar o

diferencial entre o sucesso e o fracasso de um AG [BARRETO, 2003].

Geralmente, utilizam-se vetores binários para a representação do indivíduo,

porque estes facilitam a aplicação dos operadores genéticos (Crossover e Mutação), 

que serão explicados na Seção 1.3.2.

A utilização de outros modelos de representação, no entanto, também pode 

ser realizada, como vetores de inteiros para problemas de permutação, por exemplo.

1.3.2 Operadores Genéticos

A reprodução entre os indivíduos pais para a geração dos filhos e,

conseqüentemente, a nova população, é realizada através do operador genético

conhecido como crossover.

O crossover é caracterizado como a troca de material genético entre os pais. 

No AG, sorteia-se um ou mais pontos para o crossover e, a partir destes pontos, a 

troca do material é feita entre os dois pais de modo a gerar dois filhos [BARRETO, 

2003]. A Figura 1.12 ilustra um crossover entre indivíduos binários, com um único 

ponto de crossover bem ao meio do indivíduo.
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Figura 1.12: Exemplo de crossover para indivíduos binários, com ponto de crossover ao meio do 
indivíduo.

Outro operador genético utilizado em algoritmos genéticos é a mutação. A 

mutação, tal como ocorre na natureza, consiste em alterar o indivíduo de maneira a 

gerar um novo, geneticamente modificado [BARRETO, 2003]. Esta alteração poderá 

trazer novos indivíduos ainda melhores que os atuais e, portanto, evoluir a

população no decorrer das gerações como um todo. Na Figura 1.13 tem-se um 

exemplo de mutação em um indivíduo representado por um vetor binário. Neste 

caso, o gene número 3 (na terceira posição do vetor), muda seu estado de 0 para 1, 

configurando-se uma mutação.

Figura 1.13: Exemplo de Mutação em um indivíduo binário. O gene número 3 sofre mutação e tem o 
seu valor trocado de 0 para 1.
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1.3.3 Processos de Seleção

Uma das principais características dos AGs é a de pertencer à classe dos 

métodos probabilísticos. Isso se deve, entre outros fatores, ao fato de que a maioria 

dos métodos de seleção utilizados no algoritmo, tanto para a seleção de indivíduos 

para a reprodução, quanto na seleção dos sobreviventes para a nova geração, são 

métodos probabilísticos. Os métodos de seleção mais conhecidos são [WHITLEY, 

1994]:

- Torneio: Define-se uma variável, conhecida como “Tour”, que estabelecerá o

número de indivíduos que farão parte do Torneio. Assim, a cada torneio, um

subgrupo de tamanho “Tour” de indivíduos é selecionado da população total

aleatoriamente. O melhor indivíduo do subgrupo é, então, selecionado como produto 

do torneio.

- Truncamento: Ordenam-se todos os indivíduos de acordo com a sua aptidão. Em 

seguida, seleciona-se os N primeiros indivíduos da população e um sorteio entre 

estes melhores é realizado.

- Roleta: É o método mais utilizado em AGs. Neste método, cada indivíduo da 

população é representado na roleta proporcionalmente ao seu índice de aptidão.

Assim, aos indivíduos com alta aptidão é dada uma porção maior da roleta,

enquanto aos de aptidão mais baixa é dada uma porção relativamente menor da 

roleta, conforme se verifica na Figura 1.14. Finalmente, a roleta é girada um

determinado número de vezes, dependendo do tamanho da população, e são

escolhidos, como indivíduos que participarão da próxima geração, aqueles

sorteados na roleta [DE LEON, 2001].
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Figura 1.14: Indivíduos de uma população e a sua correspondente roleta de seleção [DE LEON, 
2001].

1.3.4 Reinserção

A Reinserção é o processo que define os indivíduos para a próxima geração 

da população. Os principais métodos são [WHITLEY, 1994]:

- Reinserção pura: Substitui toda a população antiga pelos filhos.

- Reinserção uniforme: Selecionam-se (a partir de qualquer um dos métodos de 

seleção) os melhores indivíduos da população total (Filhos + Pais). 

- Baseada na aptidão: A população total é ordenada e selecionam-se os n melhores.

- Elitismo: Uma parte da população (os melhores pais-Elite) é mantida para a

próxima geração.

1.4 RECONHECIMENTO DE CARACTERES NUMÉRICOS MANUSCRITOS COM 

AUTÔMATOS CELULARES

Conforme mencionado na Seção 1.1, a proposta de reconhecimento de

caracteres numéricos manuscritos com ACs é uma proposta inovadora. A utilização 

de ACs como reconhecedores de padrão tem sido verificada somente em problemas 
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montados e o que se pretende aqui é verificar o potencial destes sistemas em uma 

aplicação que apresente elementos bastante reais (como é o caso dos CNMs).

A idéia de reconhecimento de CNMs com ACs aqui proposta, utiliza imagens 

de CNMs em preto-branco, estabelecendo estas imagens como configurações

iniciais de ACs bidimensionais binários, em que a cor preta representa células no 

estado 1 e a cor branca representa células no estado 0. Em seguida, aplica uma 

regra de transição sobre esta configuração inicial até que a mesma atinja ponto fixo, 

ou até um limite pré-estabelecido. A idéia é que, configurações inicias de dígitos de 

mesma classe sejam transformadas por uma regra, de tal forma que suas

configurações finais configurem um atrator que caracterize a classe em questão.

Além disso, todo o trabalho é realizado através de um contexto espectral.

Este trabalho estabelece uma continuidade aos trabalhos iniciados em

[MACEDO, 2004] que, embora não tenha efetivamente realizado experimentos de 

reconhecimento, propôs algumas estruturas que servem de base para esta

pesquisa, são elas: a preparação de um conjunto de imagens para utilização nos 

experimentos, uma métrica de comparação entre os padrões estabelecidos por um 

AC e uma técnica de aplicação das regras de transição de forma a reduzir o espaço 

de busca proposto. 

Assim, no capítulo 2, estas estruturas iniciais são apresentadas e revisitadas. 

No capítulo 3, parte-se destas estruturas e criam-se outras, todas com o intuito de 

subsidiar os experimentos de reconhecimento. Nos capítulos 4 e 5, são

apresentados os esforços despendidos para a definição de uma função de avaliação

das regras no escopo do reconhecimento, bem como alguns experimentos de

utilização de algumas destas regras, com resultados interessantes. No capítulo 6,

por fim, utiliza-se um algoritmo genético para a busca de regras que efetivamente 
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realizem a tarefa proposta, e as melhores regras, bem como seus resultados, são 

apresentadas.
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2 Estruturas Básicas de Partida

Este trabalho da continuidade à dissertação de mestrado “Um estudo sobre 

dinâmica e similaridade espectral nos padrões envolvidos no processamento de 

dígitos numéricos manuscritos por uma família de autômatos celulares” [MACEDO, 

2004], onde se inicia uma pesquisa de avaliação dos autômatos celulares no

reconhecimento de padrões. 

Na pesquisa de [MACEDO, 2004], uma abordagem espectral do

reconhecimento de padrões por autômatos celulares é apresentada e, para tanto, 

uma série de estruturas são propostas. Algumas destas estruturas são

reaproveitadas neste trabalho com o intuito de progredir na pesquisa utilizando a 

referência em questão como base.

Ao longo deste capítulo, portanto, estas estruturas (denominadas aqui como 

estruturas de base) são apresentadas. Além da apresentação, porém, algumas delas 

são revisitadas com o intuito de preencher algumas lacunas deixadas na referida 

pesquisa.

2.1 REPOSITÓRIO DE CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Um dos trabalhos realizados em [MACEDO, 2004] e de grande relevância 

para esta pesquisa, refere-se à base de imagens utilizada como configurações

iniciais. No referido trabalho, utilizaram-se as imagens contidas na base MINIST,

desenvolvida por Yann Lecun [LECUN, 1995]. Esta base, que tem sido amplamente 

usada e aceita para experimentos em reconhecimento e comparações de resultados 
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de caracteres numéricos manuscritos [LECUN, 1995], consiste de 60.000 imagens 

para treinamento e 10.000 imagens para teste, e foi construída a partir da base de 

imagens especiais do NIST (National Institute of Standards and Technology, EUA) 

[GROTHER, 1995].

Em [MACEDO, 2004], foram selecionadas, da base MINIST, 216 imagens de 

cada classe de CNMs, ou seja, 216 imagens do dígito um, 216 imagens do dígito 

dois e assim por diante, totalizando 2160 imagens. A seleção destas imagens da 

base ocorreu de forma seqüencial, ou seja, as primeiras 216 imagens de cada dígito 

na base. Na Figura 2.1 tem-se uma amostra de parte deste conjunto de 2160 

imagens selecionadas.

Figura 2.1: Parte do conjunto de imagens selecionadas a partir da base mnist.

As imagens selecionadas, por sua vez, foram centralizadas posicionando-se o 

centro de massa dos elementos de imagem no centro de um campo de tamanho 

28x28 pixels e gravadas em arquivos separados, no formato bitmap. A nomenclatura 

dos arquivos seguiu o seguinte esquema: tXsY.bmp, onde X equivale ao dígito da 

base de testes (t) e Y à seqüência (s) deste dígito na base MNIST. Na Figura 2.2 

tem-se um exemplo de uma destas imagens já centralizadas e convertidas para o 

tamanho 28x28.
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Figura 2.2: Exemplo de um CNM da classe 8, extraído da seqüência 031 da base de testes MNIST.

As imagens geradas em Bitmap e monocromáticas, por sua vez, são

facilmente convertidas para matrizes binárias, onde o valor 1 corresponde ao pixel 

preto e o valor 0 ao pixel branco. Na Figura 2.3 pode-se visualizar um exemplo de 

um CNM da classe 5 convertido para a matriz binária.

Figura 2.3: CNM da classe 5 convertido para a matriz binária equivalente.

Ao longo de todo este trabalho, portanto, estas matrizes binárias foram

utilizadas como configurações iniciais de autômatos celulares bidimensionais.
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2.2 MÉTRICA DE COMPARAÇÃO ENTRE IMAGENS

Outra estrutura proposta em [MACEDO, 2004] refere-se a uma métrica de 

comparação entre imagens sob um contexto espectral. 

Como a proposta do presente trabalho aborda o reconhecimento de imagens, 

uma métrica para a comparação das mesmas é elemento fundamental e subsídio

para diversos experimentos.

Na métrica proposta em [MACEDO, 2004], as imagens submetidas à

comparação são transformadas para o domínio espectral e, em seguida, calcula-se a 

distância euclidiana entre estas componentes espectrais, resultando assim em um 

número com potencial de expressar o quanto tais imagens são parecidas.

Desta forma, dados dois CNMs (CNMa e CNMb) que se queira comparar, a 

métrica proposta segue o seguinte algoritmo:

1- Aplicação da transformada discreta de Fourier sobre cada um dos CNMs

separadamente, gerando duas novas imagens CNMa’ e CNMb’, com mesma 

largura e altura das imagens iniciais;

2- Com a aplicação da transformada sobre as imagens iniciais, as imagens

resultantes possuem componentes reais e imaginárias, ou seja, cada pixel de 

CNMa’ e CNMb’ é um número complexo. No segundo passo, porém, calcula-

se o módulo de cada número complexo, resultando em duas novas imagens: 

|CNMa’| e |CNMb’|, ainda conservando os tamanhos originais (largura e

altura). Estas novas imagens, no entanto, são consideradas como a

magnitude da transformada discreta de Fourier;

3- Calcula-se a distância euclidiana entre |CNMa’| e |CNMb’|, obtendo-se assim, 

o número resultado da métrica, denominado “distância espectral”.
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Para exemplificar a aplicação do algoritmo descrito, tomemos como exemplo 

dois CNMs da classe de dígitos 7, chamando-os de CNM7a e CNM7b, conforme a 

Figura 2.4.

Figura 2.4: Dois CNMs da classe 7, CNM7a (à esquerda) e CNM7b (à direita).

No passo 1 do algoritmo de cálculo da distância espectral, cada CNM da 

entrada é submetido à transformada discreta de Fourier, de forma que os pixels que 

antes eram representados por zeros e uns, transformam-se em números complexos. 

O primeiro pixel do CNM7a que, antes da transformada, é igual a 0, passa a ter o 

valor do seguinte número complexo: 5,07143 + 0i, em CNM7a’. O mesmo acontece 

com todos os outros pixels, gerando números complexos distintos, e com os pixels 

do CNM7b.

No passo 2, calcula-se o módulo dos respectivos números complexos. O pixel 

de exemplo do CNM7a’, por sua vez, passa a ter o valor 5.07143 real em |CNM7a’|. 

Como resultado do cálculo do módulo de todos os pixels de CNM7a e CNM7b,

portanto, têm-se duas novas imagens: |CNM7a’| e |CNM7b’|, que podem ser

observadas na Figura 2.5, com os pixels de valor real plotados em escala de cinza.
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Figura 2.5: |CNM7a’| (á esquerda) e |CNM7b’| (à direita), representados em tons de cinza.

No passo 3, por fim, calcula-se a distância espectral entre |CNM7a’| e

|CNM7b’|, que é dada por: [? ? 0i
n  (Pai – Pbi)2 ]1/2, onde n é o número de pixels de 

uma imagem (neste caso, como as imagens têm tamanho 28x28, n é igual a 784), 

Pai é o pixel i da primeira imagem (|CNM7a’|) e Pbi o pixel i da segunda imagem 

(|CNM7b’|). Para efeitos de implementação, em uma imagem de tamanho 28x28, o 

pixel 29 equivale ao primeiro pixel da segunda linha, e o pixel 784, o último pixel da 

última coluna (extrema direita).

Para o exemplo em questão, o cálculo da distância euclidiana entre a

magnitude da transformada de Fourier de CNM7a e CNM7b é igual a 6,52 unidades.

Esta métrica é interessante por tratar as imagens no contexto espectral, no 

entanto, uma das lacunas deixadas em [MACEDO, 2004] é referente à eficácia de tal 

métrica. Assim, na Seção 2.2.1, alguns experimentos para verificação da eficácia da 

métrica são realizados.

2.2.1 Sobre a eficácia da métrica
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Para a verificação da eficácia da métrica de comparação entre imagens sob 

um contexto espectral, citada na Seção 2.2, dois experimentos foram realizados. 

No primeiro deles, uma série de CNMs foram escolhidos e as distâncias

espectrais entre estes CNMs calculadas. Inicialmente, escolheram-se 5 CNMs de 

cada classe, totalizando portanto, 50 imagens. O critério de escolha, neste caso, foi 

o de selecionar CNMs das mais diversas formações, “visualmente”, de modo que, no 

conjunto de CNMs da classe 1, por exemplo, existissem imagens de dígitos 1 com 

base e sem base (entende-se como base à linha horizontal traçada na extremidade 

inferior do CNM). Para o conjunto de CNMs da classe 7, por sua vez, escolheram-se

imagens com um traçado de corte ao meio do dígito e sem o traçado de corte 

também, e assim por diante, com todos os dígitos das 10 classes existentes. Na 

Figura 2.6 pode-se verificar uma amostra da diversidade das imagens escolhidas.

Figura 2.6: Amostra da diversidade do conjunto de imagens escolhidas para o experimento de 

verificação da eficácia da métrica.

Selecionados os CNMs, foram calculadas todas as distâncias espectrais entre 

cada um deles, tomados dois a dois, de forma que cada um dos CNMs da classe 0 

tivesse sua distância calculada entre cada um dos CNMs das classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8,9 e da classe 0 inclusive e, assim por diante, com cada CNM de cada classe. 
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Deste cálculo, portanto, resultaram 2500 distâncias (502). Na Tabela 2.1, pode-se

verificar uma parte destas comparações, onde tx equivale ao dígito em questão e sy 

a seqüência deste dígito na base. Por exemplo, t0s008.bmp é o nome do arquivo de 

um CNM 0 cuja seqüência na base de imagens é a 008.

Tabela 2.1: Parte da tabela de comparações entre os CNMs da seleção de 5 CNMs de 
cada classe. A diagonal em branco corresponde às distâncias entre imagens iguais, 

que foram desconsideradas.

Para se obter uma idéia da eficácia da métrica, por sua vez, utilizou-se o 

critério de que CNMs de mesma classe, ou seja, representantes do mesmo dígito, 

deveriam ter distâncias espectrais menores do que a comparação entre CNMs de 

classes diferentes. Por exemplo, a distância espectral entre dois CNMs distintos do 

dígito 3, deveria ser menor se comparada à distância espectral entre um destes 

CNMs e outro CNM de outra classe, como um CNM da classe de dígitos 7. Para 

implementar este critério, portanto, as médias das distâncias entre as classes de 

CNMs foram calculadas, ou seja, calculou-se a média das distâncias entre os CNMs 

da classe 0 somente, a média das distâncias entre os CNMs da classe 0 e 1, entre 

os CNMs da classe 0 e 2, e assim por diante.  Desta forma, esperava-se que a 

média das distâncias entre CNMs de mesma classe (por exemplo, a média das 
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distâncias calculadas entre os CNMs da classe 0 somente), fosse menor que a 

média das distâncias calculadas entre CNMs de classes diferentes. A Tabela 2.2 

contém as comparações entre as classes, as menores médias obtidas e a qual

classe (dígito) esta média se refere.

Tabela 2.2: Médias das distâncias entre as classes, a menor distância e a qual classe 
(dígito) esta menor distância se refere.

Salienta-se, no entanto, que as distâncias entre imagens iguais não foram

contabilizadas na média para não distorcer a informação, já que a distância espectral 

entre imagens iguais é zero.

Para o experimento em questão, a métrica foi eficaz para os dígitos 1, 2, 3,5 e 

6, já que a média das distâncias calculadas entre os CNMs destas classes é a 

menor, se comparadas às médias de outras classes.

Como a eficácia, no entanto, está baseada na média das distâncias, decidiu-

se aumentar o conjunto de CNMs em comparação para aumentar a relevância da 

informação da média. Assim, foram realizados experimentos com 20, 30 e 40 CNMs 

de cada classe (totalizando 200, 300 e 400 imagens, respectivamente). A eficácia da 

métrica nestes experimentos com conjuntos maiores pode ser verificada na Tabela 

2.3.
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Tabela 2.3: Eficácia da métrica espectral para conjuntos maiores de entrada.

Na Tabela 2.3, podemos verificar que a métrica não é eficaz para CNMs da 

classe 4, mesmo com um conjunto grande de imagens. Além disso, o experimento 

foi realizado até 400 imagens pelo fato que, aumentando de 300 para 400 imagens, 

a informação da média não alterou, o que sugere que a média para o conjunto de 

300 imagens já reflete a idéia de eficácia da métrica proposta.

Embora os experimentos até então realizados mostrem uma idéia geral da 

eficácia da métrica, considerou-se interessante compará-la a outra métrica, com o 

mesmo propósito. A métrica escolhida para a comparação da eficácia foi a métrica 

baseada no XOR. Na métrica baseada no XOR, as duas imagens em comparação 

são analisadas pixel a pixel. Compara-se o pixel 1 da primeira imagem com o pixel 

1 da segunda imagem e, se estes dois pixels tiverem o mesmo valor, adiciona-se

uma unidade em um contador de pontuação global. Ao final da varredura entre os 

pixels, quanto maior for o valor deste contador global, mais parecidas serão as 

imagens em comparação.

Realizou-se, portanto, o mesmo experimento de cálculo das distâncias entre 

os CNMs para os conjuntos de 50, 200, 300 e 400 imagens (os mesmos utilizados 
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no primeiro experimento desta seção) e, em seguida, verificou-se a eficácia desta 

métrica utilizando o mesmo critério de médias entre as classes, também utilizado 

no primeiro experimento. A Tabela 2.4 contém os resultados.

Tabela 2.4: Eficácia da métrica de comparação baseada no XOR.

Analisando a Tabela 2.4, verificamos que a métrica baseada no XOR é tão 

eficaz quanto a métrica espectral, utilizando o critério de médias de distâncias, já 

que ambas não são eficazes apenas para um dos dígitos. Essa comparação

mostra o potencial da métrica baseada no método espectral e, embora sua

implementação seja mais complexa que a métrica baseada no XOR, analisar as 

imagens sob um contexto espectral fornece uma certa tolerância na comparação 

das imagens. Como o que está sendo analisado é o espectro, duas imagens

idênticas, mas em posições diferentes no espaço (submetidas a algum tipo de 

translação), por exemplo, são consideradas idênticas quando comparadas pela 

distância espectral, mas não pelo XOR. Na Figura 2.7, temos um exemplo da 

translação.
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Figura 2.7: Translação entre imagens. A distância espectral entre estas imagens é zero.

Além de a métrica proposta ter potencial na comparação entre imagens,

analisar as imagens sob o contexto espectral propiciou a criação de novas

estruturas de grande valia para o desenvolvimento do presente trabalho. Estas

novas estruturas são apresentadas no capítulo 3.

2.3 AUTÔMATO CELULAR CRUZADO

A última estrutura aproveitada de [MACEDO, 2004], mas não menos

relevante, refere-se ao que foi denominado de Autômato Celular Cruzado. Como 

descrito na Seção 1.4, este trabalho procura estudar o reconhecimento de imagens 

através de autômatos celulares e, para isso, considera cada imagem a ser

reconhecida como uma configuração inicial de um autômato celular bidimensional 

binário.

Na Seção 1.2.2, salientou-se que as vizinhanças mais comuns utilizadas em 

autômatos celulares bidimensionais são a vizinhança de Moore e a vizinhança de 

Von Neumann. Ambas, no entanto, implicam em um número consideravelmente 

elevado de possibilidades de regras para aplicação sobre esta configuração inicial 

bidimensional.

Em [MACEDO, 2004], no entanto, uma alternativa de aplicação das regras em 

autômatos celulares bidimensionais foi proposta. Esta alternativa considera o



39

autômato celular bidimensional como um conjunto de autômatos celulares

unidimensionais e realiza a aplicação das regras em 2 fases: na fase 1, uma regra 

do espaço elementar é aplicada sobre as linhas do autômato, uma a uma, sendo 

cada linha considerada como um autômato celular elementar, unidimensional e

com condição de contorno periódica (A aplicação da regra se dá por uma iteração 

apenas). Na fase 2, uma outra regra do espaço elementar (podendo ser a mesma 

da fase 1 ou uma regra diferente) é aplicada nas colunas do autômato celular,

utilizando como entrada o resultado da aplicação das linhas e, da mesma forma,

considerando cada coluna, uma a uma, como um autômato celular unidimensional, 

elementar e com condição de contorno periódica. Portanto, 1 iteração da evolução 

temporal de um autômato celular cruzado corresponde à execução horizontal de 

cada linha, por uma iteração, seguida da execução vertical de cada coluna, uma a 

uma, por uma iteração. Uma ilustração deste esquema pode ser verificada na 

Figura 2.8

Figura 2.8: Fases da aplicação das regras no autômato celular cruzado.

Como exemplo [MACEDO, 2004] do esquema de aplicação das regras do 

autômato celular cruzado, consideremos as regras elementares 170 (deslocamento 

à esquerda) e 240 (deslocamento à direita), que dependem somente de uma célula 
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em cada vizinhança. A Figura 2.9 mostra a aplicação da regra 170 a um autômato 

celular bidimensional, contendo como configuração inicial uma cruz centrada na 

matriz do AC. Na iteração 00 temos a configuração inicial, enquanto que na

iteração 10, pode-se observar o deslocamento da coluna central em direção à 

esquerda. Para a linha central o deslocamento ocorre para cima, revelando que o 

processamento se dá como se as colunas fossem um AC elementar. Pode-se

notar ainda, pela integridade das linhas, que o contorno é periódico; na iteração 13 

a coluna já contornou o AC, enquanto a linha continua o trajeto regular [MACEDO, 

2004].

Figura 2.9: Exemplo de aplicação do autômato celular cruzado [MACEDO, 2004].

A utilização deste modelo cruzado, portanto, permite que se utilizem os

estudos existentes para o comportamento dinâmico das regras elementares, e 
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possibilita um ponto de partida no estudo das regras, baseado nas regras

elementares já existentes.
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3 Novas estruturas

Com o objetivo de subsidiar os experimentos de reconhecimento, partiu-se

dos elementos básicos listados no capítulo 2 (Métrica de comparação, autômato 

celular cruzado e similaridade espectral) e algumas novas estruturas foram

criadas.  Estas novas estruturas são detalhadas nas seções seguintes, e a

utilização das mesmas é feita ao longo de todo o trabalho.

3.1 FAMÍLIA DE CNMs

A primeira estrutura necessária foi o agrupamento dos CNMs em famílias de 

tamanho pré-definido e com determinados dígitos. 

Assim, definiu-se o termo “Família de CNMs” como sendo um grupo de

imagens de uma mesma classe, ou seja, de um mesmo dígito, e com um tamanho 

associado que representa a quantidade de CNMs desta classe que compõe a 

família. Desta forma, uma família de CNMs do dígito 2 e de tamanho cinco,

representa um grupo de cinco CNMs do dígito 2. A Figura 3.1 ilustra uma família 

de CNMs do dígito 2 e de tamanho 5.
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Figura 3.1: Exemplo de uma família de CNMs do dígito 2 e tamanho 5.

3.2 CONJUNTO DE PARES DE REGRAS ELEMENTARES

Conforme descrito em Seção 2.4, as iterações do autômato celular definido 

como Autômato Celular Cruzado seguem o esquema de aplicação de duas regras 

elementares, uma para as linhas e outra para as colunas, de forma a se obter o 

estado do autômato celular em um instante t+1.

Como já existem estudos à cerca do comportamento dinâmico das regras

elementares, agruparam-se estas regras em pares com o objetivo de gerar um

conjunto inicial para aplicação sob o esquema do Autômato Celular Cruzado.

Para reduzir este conjunto, optou-se inicialmente por excluir as regras com 

equivalência dinâmica, mantendo apenas aquelas representantes da classe,

conforme discutido na Seção 1.2.3.

Com o objetivo de realizar o reconhecimento de CNMs, porém, espera-se que 

a regra seja capaz, entre outras coisas, de transformar as diferentes configurações 

iniciais (imagens) de um mesmo dígito em uma configuração final comum (igual ou 

muito parecida), configurando assim um atrator. No entanto, utilizar regras com

comportamento caótico e/ou à beira do Caos nesta tarefa, parece não ser uma 

abordagem inicial interessante, uma vez que o comportamento destas regras leva 

a uma perturbação aleatória da configuração inicial e/ou a transientes muito

longos. Sendo assim, para este conjunto inicial de pares de regras elementares, 

optou-se por excluir também aquelas classificadas como caóticas e à beira do 

caos.

As regras elementares resultantes, por sua vez, foram combinadas em duplas 

originando o então denominado “Conjunto de Pares Elementares”. Este conjunto é 
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formado, portanto, pela combinação das regras representantes das classes de

regras nulas (8 regras), de ponto-fixo (32 regras), de ciclo-duplo (28 regras) e 

periódicas (5 regras), classificadas em [LI AND PACKARD, 1990], o que totaliza 73 

regras. A combinação destas 73 regras em pares, portanto, gera um conjunto de 

5329 regras (Combinação de 73 elementos, 2 a 2 (5256 pares); Somados às

regras do tipo {a, a}, ou seja, pares formados pela mesma regra (73 pares) – por 

exemplo {0,0}; 5256+73=5329). Salientamos que neste conjunto, um par de regras 

elementares {a,b} é diferente de um par invertido {b, a}, ou seja, a ordem de 

aplicação das regras elementares é significativa (Nota: Na qualificação, esta

consideração não era realizada e o conjunto de regras elementares, portanto,

reduzido a 2701 regras – 73 regras combinadas 2 a 2 sem considerar os pares 

invertidos (2628) + 73 regras do tipo {a, a} = 2701).

Este conjunto elementar inicial é utilizado como referência em grande parte 

dos experimentos que são detalhados em capítulos posteriores.

3.3 ESPAÇO DE BUSCA DAS REGRAS: EQUIVALÊNCIA DINÂMICA ENTRE

AUTÔMATO CELULAR CRUZADO E AUTÔMATO CELULAR COM

VIZINHANÇA DE MOORE

Como visto na Seção 2.4, a aplicação das regras no autômato celular cruzado 

se dá nas linhas e colunas do autômato celular bidimensional, onde cada aplicação 

é considerada uma única iteração do autômato celular.

Como exemplo, consideremos as seguintes células de um autômato celular

bidimensional: NW, N, NE, W, C, E, SW, S e SE, conforme a Figura 3.2.
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Figura 3.2: Trecho – formado por 9 células - de um autômato celular bidimensional.

Na primeira fase da aplicação de uma regra R, seguindo o modo cruzado, 

cada linha é considerada como um autômato celular elementar e, portanto, a

vizinhança de cada célula é formada por ela mesma e sua vizinha imediata à direita 

e à esquerda. Neste sentido, na primeira fase, temos 3 vizinhanças independentes: 

NW-N-NE, W-C-E e SW-S-SE, que, ao sofrerem a transição da regra R, se

transformam em NW’-N’-NE’, W’-C’-E’ e SW’-S’-SE’, respectivamente, conforme a 

Figura 3.3.

Figura 3.3: Primeira fase de 1 iteração do autômato celular cruzado.

Na segunda fase, somente as colunas são consideradas para o processo de 

transição e, portanto, temos outras 3 vizinhanças independentes: NW’-W’-SW’, N’-
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C’-S’ e NE’-E’-SE’.

Ao aplicar a regra R nestes autômatos elementares (que correspondem às 

colunas do autômato celular bidimensional já transformadas pela primeira fase),

obtemos o autômato celular bidimensional no instantes t+1, de acordo com o

esquema cruzado, conforme a Figura 3.4.

Figura 3.4: Segunda fase de 1 iteração do autômato celular cruzado.

Durante a aplicação da regra de transição conforme o esquema cruzado e 

observando apenas a célula central “C1”, podemos concluir que esta célula é

resultado das transições de N‘-C’-S‘ e que, por sua vez, são resultado das

transições de NW-N-NE, W-C-E e SW-S-SE, respectivamente, conforme a Figura 

3.5.
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Figura 3.5: Células que influenciam a transição de C para C1.

Isto significa que a célula central “C”, seguindo o esquema cruzado, possui 

uma vizinhança formada por todas as 9 células “NW, N, NE, W, C, E, SW, S, SE”, já 

que todas estas células afetam a transição da célula C, ou seja, a vizinhança do 

autômato celular cruzado é uma vizinhança de Moore. Desta forma, todo autômato 

celular cruzado é equivalente a um autômato celular de Moore, ou seja, as regras 

possíveis para o autômato celular cruzado são um subconjunto das regras possíveis 

para o autômato celular com vizinhança de Moore, que é igual a 2512 (um número

gigantesco, aproximadamente igual a 10154). Este número vem do fato que, em uma 

vizinhança de 9 células, com cada célula podendo assumir um estado 0 ou 1, temos 

29 tipos de vizinhança (29=512). Cada célula central, sob cada vizinhança destas, 

por sua vez, pode assumir um estado 0 ou 1. Como a regra do autômato celular 

descreve qual estado a célula central pode assumir para cada tipo de vizinhança 

destas, existem 2512 combinações possíveis, ou seja, 2512 regras.

3.4 PONTO FIXO ESPECTRAL
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Chamamos de ponto fixo à condição em que um autômato celular atinge

quando o seu estado em um tempo t é igual ao seu estado no tempo t-1. Com a 

análise da quantidade de energia dos autômatos celulares, no entanto, muitas vezes 

verificamos que o estado de um autômato celular em um instante t possui uma 

distância espectral muito próxima do estado no instante t-1. Definiu-se, portanto, 

ponto fixo espectral como o estado de um autômato celular num instante t que é 

muito parecido com o estado no instante t-1, ou seja, que tem uma distância

espectral muito próxima de zero. Em todos os experimentos deste trabalho, definiu-

se esta distância como 10-10, ou seja, se a configuração de um autômato celular num 

instante t tiver uma distância espectral menor ou igual a 10-10 da respectiva

configuração no instante t-1, então neste instante t o autômato celular em questão 

terá atingido ponto fixo espectral.

3.5 PROTÓTIPO DE UMA FAMÍLIA DE CNMs

Com o objetivo de encontrar uma regra capaz de evoluir o autômato celular de 

forma a reconhecer um CNM, ou ainda, capaz de distinguir uma Família de CNMs de 

outra família, criou-se o conceito de protótipo de uma Família de CNMs.  O protótipo 

é uma imagem com a representação espectral de uma Família de CNMs e, em

muitos experimentos, esta imagem é utilizada como referência em contra partida à 

utilização de uma única imagem de um único dígito, por exemplo. 

Esta representação espectral é obtida considerando cada CNM da Família de 

CNMs como configuração inicial de um autômato celular e evoluindo esta

configuração inicial, sob a aplicação de uma regra qualquer, até atingir ponto fixo 

espectral (PFE). Após um limite estabelecido de 100 iterações, se uma configuração 
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inicial não atinge ponto fixo espectral, então esta configuração inicial não é

considerada para a obtenção do protótipo espectral.

Após a aplicação da regra, o protótipo será uma imagem resultante da média 

aritmética entre os pixels de cada ponto fixo espectral obtido, de forma que o pixel 1 

da imagem do protótipo seja resultante da média aritmética entre todos os pixels 1 

dos pontos fixos espectrais, o pixel 2 da imagem do protótipo seja resultante da 

média aritmética entre todos os pixels 2 dos pontos fixos espectrais e assim por 

diante.

Figura 3.6: Geração de Protótipo de uma família de CNMs do tipo 3 e tamanho 5.

Tomando como exemplo uma Família de CNMs de tamanho 5 e

representante do CNM do tipo 3, ou seja, cinco imagens do dígito 3, o protótipo 

desta família será obtido conforme o diagrama da Figura 3.6.

Se uma regra em uma determinada Família de CNMs não evoluir nenhum 

autômato celular ao ponto fixo espectral, então esta Família de CNMs não possuirá 
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um protótipo para a regra em questão, ou ainda, a regra em questão não é capaz de 

gerar um protótipo para a determinada família de CNMs.

Inicialmente, optou-se por multiplicar cada pixel da imagem resultante da

média aritmética entre pixels, pelo número de configurações iniciais que atingiram 

ponto fixo espectral. Esta idéia tinha a motivação de fazer com que o protótipo, além 

de ser um represente espectral de uma família de CNMs, pudesse expressar a

capacidade de uma regra em gerar pontos fixos espectrais. Esta multiplicação, no 

entanto, inseriu um ruído no protótipo de tal forma que tomando um CNM qualquer 

(independente da classe), e calculando sua distância espectral em relação ao

protótipo, a distância espectral resultante era semelhante a qualquer outra distância 

espectral de qualquer outro CNM, como se todas as configurações iniciais

escolhidas fossem muito parecidas. O mesmo experimento com configurações

iniciais muito diferentes de um CNM, como o desenho de uma cruz, por exemplo, 

também gerou distâncias espectrais semelhantes. Concluiu-se, portanto, que a

multiplicação do protótipo pelo número de pontos fixos espectrais, poderia levar o 

protótipo a um ponto tão distante que qualquer outra imagem, se comparada à

imagem do protótipo, estaria em uma distância parecida deste protótipo. Como

analogia, podemos citar o exemplo de duas cidades que são relativamente distantes 

uma da outra, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, mas que,

comparadas a Sidney, na Austrália, acabam tendo distâncias parecidas. Por este 

motivo, retirou-se a multiplicação do protótipo pelo número de pontos fixos

espectrais.

Para o reconhecimento, espera-se que o protótipo configure um atrator, de 

forma que CNMs de uma classe X estejam mais próximos do respectivo protótipo da 

classe X.
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4 Função de avaliação das regras: primeira 
proposta

Além das estruturas básicas descritas nos Capítulos 2 e 3, foi necessário

desenvolver uma função que pudesse avaliar as regras dos autômatos celulares no 

contexto de reconhecimento de CNMs. 

Uma função de avaliação capaz de pontuar as regras é imprescindível para 

os experimentos de busca no espaço definido e, nas seções seguintes, verifica-se

que a função utiliza toda a estrutura básica definida nos capítulos anteriores.

A primeira proposta para esta função e a maioria dos elementos necessários 

para a avaliação de uma regra, são descritos ao longo deste capítulo, bem como os 

experimentos realizados contemplando a utilização desta função.

4.1 A FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO

A proposta inicial de função de avaliação parte da idéia de que uma boa 

regra, no contexto do reconhecimento, deve contemplar três atributos:

- Boa qualidade dos protótipos: Como descrito na Seção 3.5, o protótipo de 

uma família de CNMs é o resultado da média entre os pontos fixos espectrais

gerados a partir da aplicação de uma regra aos CNMs desta família. Assim, um bom 

protótipo será aquele cuja média for resultado do maior número de pontos fixos 

espectrais possível, já que é pré-requisito para o reconhecimento que a configuração 

inicial em questão atinja ponto fixo espectral sob a aplicação de uma determinada 

regra.
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- Quantidade elevada de protótipos gerados: Como o protótipo é obtido 

através dos pontos fixos espectrais de uma família de CNMs, pode haver regras que 

não evoluam nenhuma configuração inicial ao ponto fixo espectral dada uma

determinada família; isso significa que, além da capacidade de gerar um bom

protótipo, uma regra deve ser capaz de gerar o maior número possível de protótipos, 

quando aplicada a diferentes famílias de CNMs representantes de dígitos diferentes.

Neste sentido, o maior número de protótipos que uma regra pode gerar é 10, ou 

seja, um protótipo para cada família que representa cada um dos 10 dígitos.

- Variância elevada entre protótipos: Como o protótipo é a representação 

de uma família de CNMs, e espera-se que cada protótipo seja um atrator, é

importante que este protótipo seja diferente o bastante dos outros protótipos

originários de outras famílias de CNMs (representantes de outras classes).

Estes três atributos, por sua vez, são obtidos numericamente da seguinte

forma:

- Qualidade dos protótipos (Qld): Obtida em três fases. Na primeira, multiplica-

se cada um dos pixels da imagem do protótipo pelo número de configurações iniciais 

que atingiram ponto fixo espectral e, portanto, compõem este protótipo.  Na

segunda, realiza-se uma média aritmética entre os pixels de cada protótipo

(gerando, no máximo, dez médias). E, na terceira fase, como uma regra pode gerar 

até dez protótipos, somam-se as médias dos pixels de cada protótipo, já que as duas 

fases iniciais repetem-se para cada protótipo. Desta forma, quanto maior for a soma 

destas médias, mais pontos fixos espectrais estão envolvidos nesta soma (já que os 
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pixels foram multiplicados pelo número de pontos fixos espectrais) e, portanto,

melhores são os protótipos gerados pela regra.

- Quantidade de protótipos: Para atender este atributo, o número final da 

avaliação é dividido por 10. Assim, quanto maior o número de protótipos gerados 

pela regra (sendo o máximo = 10), menos penalizada por esta divisão será a

avaliação da regra.

- Variância dos protótipos (? ): Para a obtenção da variância entre protótipos,

calculam-se as distâncias espectrais entre eles, dois a dois, e, em seguida, obtém-se

a variância deste conjunto de distâncias.

Assim, definiu-se uma primeira função de avaliação (Aval) como sendo:

Aval(regra)= (?  * Qld) * 0,1.  Desta forma, quanto maior este número, melhor é a 

regra (A multiplicação por 0,1 refere-se à implementação do atributo “quantidade de 

protótipos”).

4.2 AVALIAÇÃO DO CONJUNTO PARES ELEMENTARES

Uma vez estabelecida uma função de avaliação com potencial para qualificar 

as regras no contexto de reconhecimento de CNMs, realizou-se um experimento de 

avaliação de todos os pares de regras do conjunto de pares elementares (5329 

pares de regras). Para tanto, definiu-se uma família inicial de tamanho 40, ou seja, 

40 CNMs de cada classe de díg itos, resultando em um conjunto de 400 CNMs. O 

critério de escolha desta família foi por uma que pudesse conter a maior variedade 

de CNMs possível, ou seja, CNMs bem desenhados, CNMs não tão bem

desenhados, e modelos diferentes de CNMs (dígitos “um” com base e sem base, por 
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exemplo, i.e., com ou sem o risco horizontal do dígito). Na Figura 4.1 pode-se

verificar uma pequena parte desta família e sua diversidade. 

Figura 4.1: Parte de uma família de tamanho 40 e sua diversidade. Nota-se que o dígito “um”, por

exemplo, aparece com base e sem base. Da mesma forma, o dígito “sete” aparece com um 
corte ao meio e sem o corte.

Posteriormente, no entanto, decidiu-se por mudar esta família para uma de 

menor tamanho (20 CNMs por classe, 200 no total) e bem comportada, ou seja, 

CNMs bem desenhados. Para CNMs do dígito “um”, por exemplo, escolheu-se

somente aqueles que não possuem base, já que no conjunto total existente (216 

imagens do dígito “um”), somente 5 possuem base. Para o dígito “sete”, escolheram-

se alguns com corte no meio e outros sem corte, e, para todos os dígitos, somente 

aqueles bem desenhados, ou seja, que, no mínimo, não causam dúvida para a

percepção humana, foram escolhidos. Na Figura 4.2, tem-se uma amostra de um 

CNM do dígito 4 que não foi escolhido, segundo o critério estabelecido, por gerar 

dúvida até mesmo para a percepção humana, já que algumas pessoas não sabem 

dizer se trata do dígito “4” ou do dígito “9”.
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Figura 4.2: Imagem do dígito “4” mal desenhada, já que gera dúvidas entre o dígito “4” e o dígito “9”.

A escolha por uma família menor e bem comportada, neste experimento

inicial, teve por objetivo reduzir os ruídos e a complexidade do problema, já que se 

trata de um primeiro experimento. Todas as imagens desta família podem ser

verificadas no Apêndice A.

Na avaliação do conjunto de pares elementares, portanto, utilizou-se como 

entrada a família de CNMs de tamanho 20, na qual denominamos de “conjunto de 

treinamento”. Como a função de avaliação se baseia em cálculos com os protótipos, 

estes são gerados, em cada par de regras, a partir daquela família de CNMs. No 

gráfico da Figura 4.3 estão todas as 5329 regras do conjunto de pares elementares 

e suas respectivas avaliações.

Figura 4.3: Gráfico com a avaliação de todas as regras do conjunto de pares elementares. As setas 
indicam as duas melhores regras.
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Neste experimento, a avaliação do conjunto varia de 0 a 34.179,1. A média 

das avaliações, no entanto, é de 503,6. Isso significa que existem algumas poucas 

regras com avaliações que se destacam das demais. No Apêndice C estão as 100 

melhores avaliações deste experimento e as 20 melhores, em ordem crescente e 

separadas por “ponto e vírgula”, são listadas aqui: {15321,1 ; 15374,6 ; 15972,3 ; 

15983,5 ; 16244,0 ; 16244,0 ; 16384,7 ; 16991,2 ; 17092,2 ; 17394,0 ; 18091,8 ; 

18091,8 ; 18434,6 ; 20396,6 ; 21378,9 ; 26282,6 ; 26403,7 ; 30287,8 ; 33962,3 ; 

34179,1}. Nota-se que, neste conjunto das 20 melhores, as duas melhores

avaliações se destacam das outras significativamente. Estas melhores regras

(apontadas pelas setas indicativas da Figura 4.3) são: {43,27} com avaliação de 

33962,3 e {35,78} com avaliação de 34179,1. É interessante observar que três das 

quatro regras elementares destes dois melhores pares são regras de ciclo duplo, 

segundo a classificação de [LI AND PACKARD, 1990], o que mostra relações entre 

boas regras e seu comportamento dinâmico, ainda que pouco consistentes neste 

momento.

4.3 ALGORITMO GENÉTICO PARA BUSCA EVOLUTIVA DE REGRAS

Como visto na Seção 3.3, o espaço de regras do conjunto de pares

elementares é apenas um subconjunto do espaço de regras do autômato celular

com vizinhança de Moore. A avaliação do conjunto de pares elementares, no

entanto, sugere que existam regras com melhores avaliações, uma vez que duas

das regras se despontaram com uma avaliação bem superior às demais. Além disso, 

dado o tamanho do espaço de regras que a vizinhança de Moore proporciona, é 

muito provável que existam regras muito melhores que as encontradas no conjunto 
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de pares de regras ordenadas; no entanto, uma busca exaustiva neste espaço é 

impossível.

Para tornar a busca por regras no espaço delimitado pela vizinhança de

Moore uma busca possível, um Algoritmo Genético (AG) foi implementado com

base em [JACOB, 2001]. 

4.3.1 Representação do Indivíduo

Como o objetivo deste trabalho é buscar regras no espaço de Moore que 

realizem a tarefa de reconhecimento de CNMs ao serem aplicadas em um Autômato 

Celular Cruzado, o indivíduo do algoritmo genético deve representar a própria regra, 

pois se trata da solução do problema.

Para facilitar a aplicação dos elementos do AG no indivíduo (Crossover,

Mutação e Seleção), optou-se pela representação binária das regras em um vetor 

unidimensional. Neste vetor, cada bit representa o resultado (0 ou 1) de um tipo de 

vizinhança possível. Como visto na Seção 1.1.2, no entanto, existem 512 tipos de 

vizinhança, logo, o vetor que representa o indivíduo possui um tamanho de 512 bits. 

Na Figura 4.4, um exemplo de indivíduo está representado de forma a exemplificar 

esta definição.



58

Figura 4.4: Exemplo de uma regra transcrita para o vetor binário e contemplando a vizinhança de 

Moore.

4.3.2 Função de avaliação das regras

A função de avaliação no algoritmo genético deve pontuar cada indivíduo de 

forma que, ao final da execução, os indivíduos que sobreviverem sejam os de

melhor avaliação.

Como os indivíduos deste algoritmo genético são as próprias regras dos

autômatos celulares, a função de avaliação é a mesma definida na Seção 4.1.

4.3.3 Execuções do algoritmo genético

Uma vez estabelecidos os elementos fundamentais do algoritmo genético

(Função de avaliação e definição/representação do indivíduo), algumas execuções 

foram realizadas com o objetivo de encontrar regras, no espaço de busca definido 
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pela vizinhança de Moore, com avaliações melhores que a melhor regra do conjunto 

de pares elementares.

Na primeira execução, utilizaram-se os seguintes parâmetros:

- Tamanho da população: 30 indivíduos

- População inicial: Aleatória

- Número de gerações: 110 gerações

- Probabilidade de mutação global: 100%

- Probabilidade de mutação local: 0,02%

- Taxa de elitismo: 60% - Com o restante da população formada por

Crossover entre a elite

A melhor regra, após as 110 gerações, obteve avaliação de 49517,7. A

avaliação desta regra, de forma surpreendente, é consideravelmente maior que a 

avaliação da melhor regra do conjunto de pares elementares (34179,1), o que

sustentou a hipótese de que existem regras muito melhores no espaço de busca 

utilizado.

Os resultados desta primeira execução estimularam novas execuções do AG, 

com parâmetros diferenciados, objetivando regras ainda melhores. Ao todo foram

mais 10 execuções em que se variaram os tamanhos da população, o tipo de

população inicial e a taxa de elitismo; os outros parâmetros (inclusive o método de 

seleção) foram mantidos. A variação dos parâmetros citados pode ser verificada no 

Apêndice E. A regra com maior avaliação dentre todas estas execuções obteve a 

avaliação de 100065,6 e foi conseguida na execução de número 8. As execuções 

seguintes não conseguiram superar este valor, no entanto, devido a um erro na

execução número 8, perdeu-se os indivíduos da população final, o que dificultou a 



60

seqüência de melhora da população que estava sendo obtida ao longo das

execuções (ver Apêndice E).

No entanto, como estas execuções geraram uma série de regras com

avaliações variando entre 0 e 100065,6 , decidiu-se selecionar algumas delas para a 

criação de um conjunto de regras para testes. Foram selecionadas 100 regras

manualmente e, além de escolhermos todas as melhores regras de cada execução, 

uma série de regras ruins (com baixa avaliação) e outras medianas, também foram 

escolhidas, de forma que este conjunto de 100 regras pudesse ser o mais variado 

possível.

4.3.4 Experimento de reconhecimento com a seleção de 100 regras

De posse de um conjunto com 100 regras e as mais diversas avaliações,

partiu-se para uma análise da capacidade de reconhecimento de cada uma destas 

100 regras.

Inicialmente, optou-se por analisar o reconhecimento dos CNMs do próprio 

conjunto de treinamento, ou seja, a mesma família de CNMs de tamanho 20 que 

esteve sendo utilizada até este ponto.

Para a tarefa de reconhecimento de uma regra R qualquer, inicialmente

geramos os protótipos da família de CNMs aplicando esta regra em todos os CNMs, 

tomando estes CNMs como configurações iniciais. Espera-se que uma regra R

qualquer reconheça um CNM qualquer se o ponto fixo espectral deste CNM estiver 

mais próximo do seu respectivo protótipo (protótipo de mesma classe) do que

qualquer um dos outros 9 protótipos possíveis. Por exemplo, para o reconhecimento 

de um CNM representante do dígito 3, ou seja, da classe 3, aplica-se a regra R 

neste CNM (tomando este CNM como configuração inicial do autômato celular) até 
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atingir ponto fixo espectral. Em seguida, calcula-se a distância espectral deste ponto 

fixo espectral em relação a todos os 10 protótipos existentes. Se a distância

espectral em relação ao protótipo da classe 3 for menor que a distância espectral em 

relação a todos os outros protótipos, então diremos que este CNM da classe 3 é 

reconhecido pela regra R em questão. O não reconhecimento, por sua vez, será 

estabelecido na situação contrária, ou seja, se a menor distância espectral for dada 

na comparação de qualquer outro protótipo de outra classe, diferente da classe 3, ou

ainda, se a regra R em questão não conseguir levar a configuração inicial a um

ponto fixo espectral.

Neste experimento, portanto, todos os CNMs da família de CNMs de tamanho 

20 foram comparados em relação aos protótipos existentes, para cada uma das 100 

regras selecionadas no experimento com o algoritmo genético. Isso significa que, 

para cada uma das 100 regras, uma a uma, os protótipos foram gerados e as

distâncias espectrais dos CNMs da família calculadas em relação a cada um dos 

protótipos.

Na Tabela 4.1 verificamos o reconhecimento da melhor regra do AG (Com 

avaliação 100065,6). A tabela mostra que 5% dos dígitos zero são reconhecidos, 

isso significa que, de todos os 20 CNMs da família de tamanho 20, apenas 1 ponto 

fixo espectral de um CNM tem sua distância espectral em relação ao protótipo da 

classe 1 como a menor de todas as distâncias. Em contra partida, todos os CNMs da 

classe cinco são reconhecidos por esta regra.
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Tabela 4.1: Reconhecimento da melhor regra do GA, com apenas o grupo de imagens 
do treinamento.

A Tabela 4.1 mostra que a regra parece ser boa para o reconhecimento do 

dígito 5. Não é possível afirmar que a regra é boa, porque o conjunto de

reconhecimento é o mesmo utilizado para o treinamento, e também porque se trata 

de um conjunto pequeno. Entretanto, é um bom resultado para o dígito 5. A média 

aritmética de todos os dígitos, no entanto, é de 72% de reconhecimento, o que não é 

uma média boa, já que se trata de um conjunto de treinamento e bem comportado.

A Tabela 4.2, por sua vez, mostra o reconhecimento de uma das regras do 

AG que tem uma avaliação baixa, de apenas 10,8.

Tabela 4.2: Reconhecimento de uma regra ruim do AG (segundo a função de avaliação).
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A Tabela 4.2, de forma surpreendente, mostra que a regra, embora com

avaliação ruim, tem um reconhecimento bem superior à regra com melhor avaliação 

conseguida na execução do AG. Esta observação sugere que a função de avaliação 

descrita na Seção 4.1 não traduz o comportamento esperado. 

Para sustentar esta sugestão, um gráfico com a média aritmética do

reconhecimento de todos os dígitos e para todas as regras foi desenhado. Na Figura 

4.5 podemos observar este gráfico.

Figura 4.5: Gráfico com a média do reconhecimento (normalizada) x Avaliação das regras

A curva A do gráfico da Figura 4.5 corresponde à média de reconhecimento 

de todos os dígitos para cada uma das regras. A curva B corresponde à avaliação 

das regras. Como a média é uma porcentagem, ou seja, varia de 0% a 100%, e a 

avaliação das regras varia de 0 a 100065,6 , normalizamos as porcentagens

multiplicando cada uma por 1000. Além disso, as duas curvas estão ordenadas, de 

forma crescente, pelo valor da avaliação. Assim, espera-se que uma boa função de 

avaliação faça com que a curva com as avaliações acompanhe a curva com a média 
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de reconhecimento. No gráfico da Figura 4.5, no entanto, vemos que isso não

acontece, já que podemos verificar que existem regras com avaliações baixas mas 

com bom reconhecimento. 

Concluímos, portanto, que a função de avaliação proposta na Seção 4.1 não 

atende aos objetivos esperados. No entanto, os experimentos realizados ao longo 

deste capítulo são uma ótima bateria de testes que é utilizada ao longo dos

próximos capítulos para a validação de todo o conjunto de regras encontradas.

Desenvolver uma boa função de avaliação, no entanto, é essencial para a busca de 

boas regras para a resolução do problema. Sendo assim, no capítulo 5, são

apresentados todos os esforços para a definição desta função de avaliação, bem 

como a proposta definitiva.
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5 Novas funções de avaliação e uma proposta 
definitiva

Conforme discutido no Capítulo 4, desenvolver uma função de avaliação

capaz de pontuar as regras dos autômatos celulares na tarefa de reconhecimento, é 

essencial para a resolução do problema proposto. A primeira proposta de função de 

avaliação, no entanto, não atingiu o objetivo esperado. Ao longo deste capítulo,

algumas outras propostas são apresentadas, sendo a última a que mais se aproxima 

do objetivo esperado e, portanto, a definitiva. Decidiu-se por apresentar as propostas 

não tão eficazes pelo fato de que se baseiam nas mesmas idéias, mas possuem 

implementações diferentes.

5.1 IDENTIFICANDO AS FALHAS NA PRIMEIRA PROPOSTA

A primeira proposta de função de avaliação, apresentada no Capítulo 4,

tentava atingir o objetivo esperado através da implementação de três idéias (ou

atributos) que, acredita-se, devem estar presentes numa boa regra: Qualidade dos 

protótipos (representada pelo número de pontos fixos espectrais que compõem cada 

protótipo), Quantidade de protótipos e Diferenciação entre protótipos.

Na implementação do atributo “qualidade”, tinha-se optado por multiplicar os 

pixels de cada protótipo pelo número de pontos fixos espectrais atingidos, realizar 

uma média aritmética entre estes pixels e, em seguida, somar as médias de cada 

protótipo. Como os pixels do protótipo são componentes de energia, quanto mais 

energia a imagem tem, maior é o valor destes pixels. Uma imagem com mais
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branco, por exemplo, possui mais energia que uma imagem com mais preto, isso 

significa que os pixels da imagem branca têm valor maior no contexto espectral.

Assim, a multiplicação  destes pixels pelo número de pontos fixos espectrais e, em 

seguida, a soma das médias destes pixels, acaba perdendo a informação do número

de pontos fixos espectrais que multiplicou este pixels, que é o dado mais importante 

do atributo “qualidade”, já que o valor do pixel (antes da multiplicação) distorce o 

número final. Este atributo foi implementado desta forma, no entanto, porque no

momento do desenvolvimento da primeira função de avaliação, a idéia que se tinha 

de protótipo ainda era a do protótipo multiplicado pelo número de pontos fixos

espectrais (apresentada na Seção 3.5), ou seja, tal protótipo já continha o dado do 

número de pontos fixos espectrais, o que não se sabia era que este dado acabava 

sendo “mascarado” pelo contexto espectral.

Na implementação do atributo “Diferenciação entre protótipos”, tinha-se

optado por calcular as distâncias espectrais entre os protótipos e, em seguida,

calcular a variância deste conjunto de distâncias. A idéia era que, quanto maior

fosse a variância deste conjunto de distâncias, mais distintos seriam os protótipos. 

No entanto, os protótipos podem ser muito diferentes mas estarem eqüidistantes.

Neste caso, as distâncias espectrais serão parecidas e, portanto, a variância é

pequena.

Assim, na primeira proposta de função de avaliação, partiu-se de idéias

relevantes mas as implementações não conseguiram interpretar tais idéias. É por 

este motivo que, acredita-se, os resultados apresentados na Seção 4.4 não foram 

positivos.
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5.2 SEGUNDA PROPOSTA: UTILIZANDO CLUSTERIZAÇÃO DE IMAGENS

Para tentar corrigir os problemas com a implementação das idéias da primeira 

função de avaliação, desenvolveu-se uma segunda proposta. Nesta segunda

função, retirou-se a média dos pixels dos pontos fixos espectrais, substituindo esta 

componente apenas pelo número de pontos fixos espectrais obtidos, o que

interpreta de maneira simples e eficaz, o atributo “Qualidade dos protótipos”.

Para implementar a idéia de diferenciação entre protótipos, no entanto, optou-

se pela utilização de uma solução não tão trivial. Nesta solução, utilizou-se uma 

função do software Mathematica?  chamada FindCluster. Esta função permite gerar 

clusters de dados n-dimensionais (no presente caso, imagens), de forma a que 

imagens semelhantes de entrada façam parte do mesmo cluster.  Assim, seria

possível definir quais os protótipos estariam mais próximos um dos outros.

Uma vez definidos quais os protótipos mais parecidos, implementou-se a idéia 

de diferenciação entre protótipos através do cálculo da distância espectral entre os 

pontos médios de cada cluster. Definiu-se como ponto médio do cluster a imagem 

resultante da média aritmética entre os pixels dos protótipos do cluster. Assim, o 

pixel 1 do ponto médio seria a média entre os pixels 1 dos protótipos do cluster, e 

assim por diante. Uma vez calculadas as distâncias espectrais entre os pontos

médios de cada cluster, as distâncias são somadas e multiplicadas pelo número de 

clusters obtidos. Desta forma, quanto maior este número, mais diferentes seriam os 

protótipos, já que mais clusters estariam envolvidos e a distância espectral entre eles 

seria maior.

A idéia de inserir a quantidade de protótipos na função de avaliação, por sua 

vez, foi modificada em relação à primeira proposta, onde se dividia o resultado da 
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função por 10, com o intuito de penalizar as regras com poucos protótipos. Nesta 

função, optou-se por multiplicar o resultado da avaliação por um número variável de 

0 a 1, obtido através da divisão entre o número de protótipos por 10, o que, a 

princípio, está mais alinhado com o objetivo desta implementação.

Desta forma, a segunda proposta de função de avaliação é descrita como: 

(Npes/10) x Npfe x spes, onde Npes é o número de protótipos espectrais, Npfe o 

número de configurações iniciais que atingiram ponto fixo espectral e spes a

variância entre os protótipos.

5.2.1 Experimentos com a segunda proposta e conclusões

Para testar a segunda proposta de função de avaliação, o mesmo

experimento descrito na Seção 4.2 foi realizado, ou seja, a avaliação de todo o 

conjunto de pares elementares com a mesma família de CNMs de tamanho 20,

também descrita na referida seção.

A análise das avaliações deste conjunto, no entanto, mostrou que grande 

parte das regras foi avaliada com uma pontuação 0. Dos 5329 pares de regras do 

conjunto de pares elementares, 4899 tiveram avaliação zerada. 

Duas regras tiveram o valor máximo da função de avaliação, são elas: {77,25} 

e {178,152}, ambas com 83115,8 pontos na avaliação. A média das avaliações,

desconsiderando aquelas com avaliação zero, foi de 4063,86.

Realizando uma comparação com a melhor regra da primeira proposta de 

função de avaliação, no entanto, verificamos que tal regra ( {35,78} ) obteve uma 

avaliação zerada nesta segunda proposta. A Tabela 5.1, por sua vez, mostra a

porcentagem de reconhecimento de cada dígito para cada uma destas regras.
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Tabela 5.1: Reconhecimento das melhores regras da avaliação com clusterização ( 
{178,152} e {77,25} ) e da melhor regra da primeira função de avaliação ( {35,78} ).

Pela Tabela 5.1, podemos observar que a regra {35,78} tem um

reconhecimento melhor que as duas melhores regras da atual função de avaliação. 

Na média, as duas melhores regras atuais reconhecem 15% de todos os dígitos, 

enquanto a melhor regra da primeira função de avaliação reconhece 52%. 

Tais análises da atual função de avaliação mostram que, embora a intenção 

fosse de melhoria, esta função é pior que a primeira proposta. Tentando identificar o 

motivo desta piora, pudemos observar que a função FindCluster não atingiu os

objetivos esperados, uma vez que para a maioria das regras os protótipos foram 

considerados como pertencentes a um único cluster. Por conta disto, a variância 

destes protótipos, no modo como o cálculo foi proposto na Seção 5.2, resultou em 

zero para todas estas regras. Este é o motivo pelo qual a grande maioria das

avaliações teve valor zerado. A função FindCluster, portanto, não conseguiu

diferenciar os detalhes que mudam de um protótipo para outro.

Concluímos, através desta proposta, que o atributo “Diferenciação entre

protótipos” precisaria ser implementado de outra forma. Uma proposta simples e 

eficaz para esta implementação é apresentada na Seção 5.4, no entanto, para 
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chegarmos a esta conclusão, foi necessário realizar um experimento inverso,

apresentado na próxima seção (5.3).

5.3 EXPERIMENTO INVERSO: RECONHECIMENTO DO CONJUNTO DE PARES 

ELEMENTARES

Até o momento, as propostas de implementações dos atributos que qualificam

uma boa regras estavam sendo geradas através de uma idéia e, em seguida,

validada através da comparação com os resultados do reconhecimento. Como este 

método não estava sendo eficaz, já que as duas propostas não geraram resultados 

positivos, optamos por realizar o experimento inverso, ou seja, realizar o

reconhecimento com todas as regras do conjunto de pares elementares para, em 

seguida, observar as melhores regras e seus atributos, de forma que a função de 

avaliação, por sua vez, refletisse esses atributos.

Assim, todas os pares do conjunto de pares elementares foram submetidos 

ao reconhecimento da família de CNMs de tamanho 20 e, como resultado deste 

experimento, temos 2 regras que reconhecem o maior número de dígitos até então: 

{10,56} e {162,56}, ambas com reconhecimento de 96,5% de todos os dígitos. Na 

Tabela 5.2 pode-se verificar o reconhecimento destas duas regras, dígito a dígito.
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Tabela 5.2: Melhores regras, no reconhecimento, do conjunto de pares elementares e 
seu respectivo reconhecimento por dígito.

Analisando o comportamento destas melhores regras, pudemos verificar que 

ambas conseguem fazer com que todas as 200 configurações iniciais (20 para cada 

dígito) atinjam ponto fixo espectral. Este atributo já era considerado como pré-

requisito, uma vez que um CNM só será reconhecido se atingir ponto fixo espectral; 

no entanto, como nem todos os CNMs foram reconhecidos, sustentamos a idéia de 

que somente atingir ponto fixo espectral dada uma configuração inicial, não era

suficiente para o bom reconhecimento de uma regra. Logo, o atributo “diferenciação 

entre protótipos” deveria ser o diferencial para que se atinjisse 100% do

reconhecimento.

5.4 TERCEIRA PROPOSTA: MELHORANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO

ATRIBUTO “DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROTÓTIPOS”

Com o reconhecimento de todas as regras do conjunto de pares elementares, 

chegamos à conclusão que, para gerar um número que pudesse ser diretamente 

proporcional à variância dos protótipos, bastava somar as distâncias espectrais entre 
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eles. Assim, quanto maior fosse a distância entre os protótipos, maior seria a soma 

destas distâncias e, portanto, mais diferenciados os protótipos estariam número. Da 

mesma forma, se os protótipos fossem eqüidistantes, ainda assim a soma das

distâncias não seria afetada por esta exceção, já que continuaria refletindo o grau de 

diferenciação entre os protótipos. 

Além disso, o número de imagens que atingiram ponto fixo espectral já

expressa, de certa forma, o número de protótipos. Se uma regra gera 200 pontos 

fixos espectrais para um conjunto de 200 configurações iniciais (que é o tamanho do 

conjunto que tem sido utilizado nos experimentos até então apresentados), então 

esta regra também gera o máximo de 10 protótipos, já que estes provêm dos pontos 

fixos espectrais.

Assim, como uma terceira proposta de função de avaliação, decidiu-se

implementar os 3 atributos como sendo: Npfe x (? ? 0i
n di ), onde Npfe é o número de 

pontos fixos espectrais e di a distância espectral entre os protótipos, com i variando 

de 0 a n, sendo n o número de distâncias espectrais possíveis. Para o total de 10 

protótipos, n é 45, ou seja, a combinação de 10 elementos 2 a 2, sem considerar as 

distâncias repetidas (por exemplo, distância de a com b e distância de b com a).

Esta função de avaliação, mais simples, conseguiu efetivamente implementar 

os três atributos considerados para uma boa regra.

5.4.1 Experimentos com a terceira proposta e conclusões

Mais uma vez, o conjunto de pares de regras elementares foi avaliado, agora 

com a terceira proposta de função de avaliação. A média de pontos das avaliações 

deste experimento é 5423,37 e, desconsiderando as regras com avaliação zerada, a 
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média é 13336,9. A avaliação máxima deste conjunto, sob a terceira proposta, é de 

50456 e equivale à regra {5,35}.

Analisando o reconhecimento da regra {5,35}, verificamos que a média de 

reconhecimento de todos os dígitos é de 43,5%, bem distante do valor máximo de 

reconhecimento das melhores regras que é de 96,5%. Estas melhores regras (com 

reconhecimento de 96,5%), por sua vez, possuem as seguintes avaliações na

terceira proposta: 11381,3 para a regra {10,56} e 16879,7 para a regra {162,56}. 

Estes valores estão bem abaixo do máximo obtido com a regra {5,35} que é de 

50456.

Detalhando a avaliação de cada uma destas regras, no entanto, podemos 

verificar o seguinte: A regra {5,35} implica em 197 pontos fixos espectrais para as 

200 configurações iniciais possíveis. Enquanto as outras duas regras (melhores no 

reconhecimento), atingem ponto fixo espectral para todas as 200 configurações

iniciais. A soma das distâncias espectrais entre os protótipos, por sua vez, vale 

256,12 ;  56,91 e 84,39, respectivamente para as regras {5,35}, {10,56} e {162,56}. 

Logo, observamos que o fator que diferencia as avaliações das regras de forma 

expressiva está na distinção entre os protótipos. Na regra {5,35}, os protótipos são 

bem mais distintos do que nas melhores regras do reconhecimento, o que pode ser 

verificado visualmente na Figura 5.1.
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Figura 5.1: Protótipos (da classe 0 a 9) das regras {5,35}, {10,56} e {162,56}, respectivamente.

Concluímos que os três atributos, até então pensados para uma boa regra, 

estavam sendo implementados nesta terceira proposta de avaliação. A melhor regra 

realmente possui protótipos mais distintos, o total de 10 protótipos e um número 

expressivo de pontos fixos espectrais (197 de 200 possíveis). No entanto, mesmo 

com estes três atributos implementados corretamente, a função de avaliação não 

identificou corretamente a melhor regra e nem se aproximou disto. Mesmo que

atribuíssemos um peso maior para o número de pontos fixos espectrais, ainda assim 

a função de avaliação não atingiria o objetivo esperado, primeiro porque o número 

de pontos fixos espectrais atingidos pela regra {5,35} está próximo de 200 e

segundo porque, como visto na Seção 5.3, esta não é a condição suficiente para o 

reconhecimento de todos os dígitos e, atribuir um peso muito maior para o número 
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de pontos fixos espectrais a ponto das melhores regras do reconhecimento obterem 

uma avaliação superior à regra {5,35} poderia “mascarar” a informação da variância 

entre os protótipos. Além disso, com este peso maior para o número de pontos fixos 

espectrais, regras nulas (que atingem ponto fixo espectral facilmente), seriam

consideradas como boas regras, o que não é verdade, já que os protótipos são 

iguais.

Com esta terceira proposta, portanto, pudemos observar que existia algum

outro atributo que, em conjunto com os três até então implementados, deveria

qualificar uma boa regra. Na Seção 5.5, este atributo é identificado e apresentado, 

dando origem à proposta definitiva de uma função de avaliação.

5.5 PROPOSTA DEFINITIVA: NOVO ATRIBUTO ENCONTRADO

Analisando as imagens de ponto fixo espectral, na tentativa de encontrar qual 

atributo estaria faltando na qualificação de uma regra, surgiu a idéia de que talvez 

não bastasse que os protótipos fossem distintos uns dos outros, mas que as

imagens de pontos fixos espectrais que constituem este protótipo também

estivessem próximas umas das outras. Isso porque, como o protótipo é uma média

destas imagens, se uma ou mais imagens estivesse deslocada em relação às

outras, o protótipo poderia ser diferente dos demais, mas não consistente o bastante 

para representar bem o conjunto de imagens. 

Para sustentar esta hipótese, foram calculadas as distâncias espectrais entre 

os pontos fixos espectrais de cada protótipo, para as melhores regras do

reconhecimento e para a melhor regra da terceira proposta de função de avaliação 

(regras {10,56}, {162,56} e {5,35}, respectivamente). Em seguida, estas distâncias 
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foram somadas, para cada protótipo, de forma a obter um número que estivesse 

inversamente proporcional à “consistência” do protótipo, ou seja, quanto maior fosse 

esse número, menor seria a consistência do protótipo, já que mais distantes

estariam as imagens que compõem este protótipo.

A soma das distâncias espectrais entre os pontos fixos espectrais de cada 

protótipo (separadas por ponto-e-vírgula), para cada uma das regras é:

Regra {5,35}: {396,51; 1295,04; 1448,05; 1588,24; 1570,69; 863,08; 698,53;

1485,33; 1196,26; 1190,61};

Regra {10,56}: {572,69; 309,93; 608,55; 628,97; 510,69; 559,67; 534,10;

533,73; 589,70; 557,57};

Regra {162,56}: {858,25; 457,16; 872,62; 854,14; 707,54; 856,39; 783,61;

742,73; 831,20; 763,42}.

Nestes conjuntos, o primeiro elemento refere-se à soma das distâncias

espectrais do protótipo zero, depois, do protótipo um, e assim por diante. Dessa 

forma, a soma das distâncias espectrais do protótipo nove, para a regra {10,56} é 

557,57.

Somando cada uma destas distâncias, de forma a se obter um dado

generalizado para cada regra, obtemos: 11732,4; 5405,6 e 7727,6 ,

respectivamente, para as regras {5,35}, {10,56} e {162,56}. Isso mostra que os

pontos fixos espectrais dos protótipos da regra {5,35} estão mais distantes entre si, 

se comparados aos das outras duas regras, ou seja, os protótipos das regras {10,56} 

e {162,56} são mais consistentes do que o protótipo da regra {5,35}. 

Como a regra {5,35} é pior no reconhecimento, mesmo tendo todos os outros 

atributos, concluímos que este é o atributo que faltava para a qualificação de uma 

regra.
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5.5.1 Combinação dos atributos: Análise Empírica

Uma vez que o quarto atributo de qualificação das regras foi identificado, o 

novo desafio foi o de combinar estes números/atributos de forma a obter uma função 

de avaliação eficaz, observando o fato de que o quarto atributo é inversamente 

proporcional aos outros três, ou seja, quanto maior a distância entre as componentes 

dos protótipos, menos consistente é este protótipo e, portanto, pior a avaliação.

Para isso, primeiro plotamos a curva com o reconhecimento de cada regra do 

conjunto de pares elementares, em ordem crescente de reconhecimento. Esta curva 

pode ser verificada na Figura 5.2.

Figura 5.2: Curva de reconhecimento das regras do conjunto de pares elementares, ordenadas de 

forma crescente.

Em seguida, empiricamente, foram geradas algumas combinações dos

parâmetros e seus respectivos pesos, de forma a obter uma curva de avaliações o 

mais parecida possível com a curva da Figura 5.2. Uma destas combinações é a 

seguinte: [1*(Número de pontos fixos espectrais) + 0,3 * (Diferenciação entre

protótipos)] / 1,3 – 0,32 * (Consistência dos protótipos / 100). O fator “Consistência” é 
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dividido por 100 para que o número fique na mesma ordem de grandeza dos

demais.

Avaliando todas as regras do conjunto de pares elementares, e ordenando 

estas regras pelo seu reconhecimento, tem-se o gráfico da Figura 5.3.

Figura 5.3: Curva de avaliações das regras do conjunto de pares elementares, segundo uma proposta 
de combinação dos atributos e ordenadas de forma crescente.

Além desta combinação, uma série de outras foram geradas e o esquema 

utilizado o mesmo, ou seja, sintonizando os parâmetros até que a curva de

avaliações refletisse a curva de reconhecimento (ou perto disso).

Realizando estes ajustes, porém, sentiu-se a necessidade de valorizar a

diferenciação dos protótipos acima de um certo patamar, ou seja, se os protótipos 

fossem diferentes o bastante, acima de um certo número, esta diferença deveria ser 

valorizada. Para implementar esta idéia, que não deve ser considerada como um 

novo atributo, já que é um detalhe a mais na implementação do atributo

“diferenciação entre protótipos”, foi inserido na avaliação um número que indica

quantas distâncias entre protótipos são superiores a um determinado valor. Este 
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número, por sua vez, também foi somado aos outros, já que, quanto mais distâncias 

atingissem este critério, melhor seria a regra. 

De forma também empírica, definiu-se este patamar como 0,7 , ou seja, os 

protótipos cuja distância espectral entre si for superior ou igual a 0,7, atingem o 

critério e, portanto, são valorizados. Como o número máximo de protótipos é 10, e as 

distâncias espectrais entre estes protótipos, calculadas 2 a 2, é 45, o número

máximo de distâncias que podem atingir este critério, ou seja, serem superiores a 

0,7, também é 45.

Algumas combinações de parâmetros foram testadas e, empiricamente,

chegou-se em uma combinação da seguinte forma: 3*(Número de pontos fixos

espectrais) + 0,3 * (Diferenciação entre protótipos) – 2 * (Consistência dos protótipos 

/ 100) + 15 * (Número de distâncias espectrais entre protótipos maiores ou iguais a 

0,7). Este conjunto foi escolhido porque gerou a curva conforme a Figura 5.4.

Figura 5.4: Curva de avaliações das regras do conjunto de pares elementares escolhida 
empiricamente como uma boa curva.

Analisando os máximos e mínimos de cada um dos componentes da

avaliação, tomando como referência o conjunto de pares elementares, observamos 

que a multiplicação por determinados parâmetros e obtida de forma empírica,
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estava, de certa forma, normalizando os componentes. Estes máximos e mínimos 

são:

- Número de pontos fixos espectrais: de 0 a 200;

- Distância entre protótipos: de 0 a 521,84 (Média: 37,82);

- Distância entre pontos fixos espectrais: de 0 a 19846,4 (Média: 2198,3);

- Quantidade de distâncias entre protótipos acima de 0,7: de 0 a 45.

Assim, multiplicar o primeiro componente por 3, o segundo por 0,3, o terceiro 

por 2 (dividindo antes por 100) e o último por 15 é, de certa forma, normalizar os 

componentes para números entre 200 e 600, aproximadamente.

5.5.2 Combinação dos atributos: Análise Gráfica Exaustiva

Embora a curva da Figura 5.4, obtida com os fatores expostos na Seção 

5.5.1, era uma curva interessante, não havia como assegurar que esta era a melhor 

curva ou uma das melhores, já que poucas combinações de parâmetros foram

visitadas e de forma empírica.

Por conta disso, decidiu-se elaborar um conjunto grande de combinações

destes parâmetros e gerar todos os gráficos oriundos destas combinações. Assim, o 

conjunto de parâmetros possíveis passou a ser todas as combinações de

parâmetros variando da seguinte forma:

- A * (Número de pontos fixos espectrais): com A variando de 0,5 a 5,5 e 

passo 0,5;

- B * (Distância entre protótipos): com B variando de 0,1 a 1 e passo 0,1;

- C * (Distância entre pontos fixos espectrais): com C variando de 0,5 a 5,5 

e passo 0,5;
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- D * (Quantidade de distâncias entre protótipos acima de 0,7): com D

variando de 10 a 20 e passo 1.

A combinação de todas as possibilidades de A, B, C e D gerou 13310 

conjuntos de parâmetros, gerando 13310 gráficos, que foram plotados e visualizados 

à procura de um que pudesse ter destaque dos demais. Os gráficos selecionados 

nesta observação estão na Figura 5.5.

Figura 5.5: Gráficos selecionados do conjunto de 13310 gráficos gerados.

Embora os gráficos selecionados pareçam interessantes, nenhum deles teve 

destaque em relação aos demais.

5.5.3 Combinação dos atributos: Análise Quantitativa
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Como a plotagem dos gráficos na Seção 5.5.2 não apresentou nenhum

gráfico de muito destaque em relação aos demais, decidiu-se realizar uma análise 

numérica das 13310 combinações de parâmetros.

Na primeira abordagem, foi analisada a capacidade de um determinado

conjunto de parâmetros em combinar os componentes da avaliação de forma que as 

n melhores regras no reconhecimento, tivessem as n melhores avaliações. O

número "n" foi escolhido a partir do número de regras que possuem reconhecimento

= 50%, ou seja, 1105 regras. Assim, o melhor conjunto de parâmetros seria aquele 

cujas 1105 melhores avaliações correspondam às 1105 regras. Como isso, na

prática, não acontece, o melhor conjunto de parâmetros seria aquele que mais se 

aproximasse deste número.

Como resultado desta abordagem, chegou-se a 4 conjuntos de parâmetros 

cujas 945 melhores avaliações correspondem às melhores avaliações do

reconhecimento, são eles: {4,5; 0,7; 3,0; 10}, {4,5; 0,9; 3,5; 10}, {5,5; 0,9; 3,5; 11} e 

{5,5; 1,0; 3,5; 11}, que correspondem, respectivamente, aos parâmetros A,B,C e D, 

descritos na Seção 5.5.2.

Em uma outra abordagem, realizou-se o inverso, foi analisada a capacidade 

de um determinado conjunto de parâmetros em combinar os componentes da

avaliação de forma que as n piores regras no reconhecimento, tivessem as n piores 

avaliações, excluindo-se desta análise as regras com reconhecimento zero (porque 

esta situação está bem tratada na função de avaliação, independentemente dos

parâmetros escolhidos).

O número "n" foi escolhido a partir do número de regras que possuem

reconhecimento maior que 0% e menor que 50%, ou seja, 1017 regras. Assim, o 

melhor conjunto de parâmetros é aquele cujas 1017 piores avaliações correspondam 
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às 1017 piores regras. Novamente, como isso na prática não acontece, o melhor 

conjunto de parâmetros seria aquele que mais se aproximasse deste número.

O resultado desta abordagem levou aos mesmos 4 conjuntos de parâmetros 

encontrados na primeira abordagem.  Nestes mesmos conjuntos, 857 regras

avaliadas como piores, também correspondem à parte das 1017 piores regras no 

reconhecimento.

Por fim, como critério de desempate entre os 4 melhores parâmetros

encontrados, observou-se a média de reconhecimento das 100 melhores regras

avaliadas de acordo com cada um dos 4 parâmetros, além de observar com qual 

pontuação as melhores regras do reconhecimento apareceriam em cada uma das 

combinações de parâmetros. De acordo com este critério de desempate, o conjunto 

de parâmetros escolhido foi: {4,5; 0,7; 3,0; 10}. A curva correspondente a este 

conjunto de parâmetros está desenhada na Figura 5.6, e é uma curva muito próxima 

de uma das curvas selecionadas na Seção 5.5.2.

Figura 5.6: Gráfico do melhor conjunto de parâmetros escolhido.

Apenas com o intuito de subsidiar ainda mais a escolha por tal conjunto de 

parâmetros, foram analisados mais dois conjuntos de parâmetros: o primeiro oriundo 

da média entre os 4 parâmetros da análise quantitativa, e o segundo oriundo da 
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moda entre os mesmos 4 parâmetros. Nenhuma das duas combinações resultou em 

um quinto conjunto melhor que os 4 primeiros.

A função de avaliação definitiva para as regras, portanto, é descrita como: 4,5 

*(Número de pontos fixos espectrais) + 0,7 * (Diferenciação entre protótipos) – 3 * 

(Consistência dos protótipos / 100) + 10 * (Número de distâncias espectrais entre 

protótipos maiores ou iguais a 0,7).

A regra do conjunto de pares de regras elementares e com maior avaliação, 

segundo esta proposta definitiva, reconhece 82% dos dígitos e tem avaliação de 

1251,91, mas, embora não seja a melhor regra do reconhecimento, sua avaliação 

está muito próxima das melhores, que possuem, respectivamente: 1227,67 e

1177,27, o que mostra que a função de avaliação proposta tem real potencial em 

qualificar as regras no contexto do reconhecimento.

5.6 RESUMO DOS ESFORÇOS

Ao longo de todo este capítulo, uma série de esforços foi realizada em busca 

de uma função de avaliação com potencial de qualificar as regras no contexto do 

reconhecimento. Tais esforços são sumarizados a seguir.

Nove implementações foram desenvolvidas tentando traduzir quatro atributos 

das regras. Estas implementações são:

1 – Quantidade de protótipos

2 – Soma das médias do pixels de cada protótipo, multiplicadas pelo número 

de pontos fixos espectrais atingidos

3 – Soma das distâncias espectrais entre os protótipos

4 – Quantidade de pontos fixos espectrais
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5 – Quantidade de clusters de protótipos (usando FindCluster)

6 – Soma das distâncias espectrais entre os pontos fixos espectrais de cada 

protótipo

7 – Quantidade de distâncias entre protótipos superiores ao patamar 0,7

8 – Soma das distâncias espectrais entre o ponto médio de cada cluster

9 – Soma das distâncias espectrais entre os protótipos

Cada uma destas implementações, por sua vez, foi tentativa de definir os 

seguintes atributos:

A – Quantidade de pontos fixos espectrais por protótipo (Implementações 2 e 

4);

B – Diferenciação entre protótipos (Implementações 3, 5, 7, 8 e 9);

C – Quantidade de protótipos (Implementação 1);

D – Consistência dos protótipos (Implementação 6).

As propostas de funções de avaliação, por fim, utilizaram as seguintes

implementações:

- Primeira Proposta: Implementações 2 e 3

- Segunda Proposta: Implementações 1, 4, 5 e 8

- Terceira Proposta: Implementações 4 e 9

- Quarta Proposta (Definitiva): Implementações 4, 6, 7 e 9.

Finalmente, a análise dos dados gerados a partir da proposta definitiva de 

uma função de avaliação nos revela que, embora nem todas as regras avaliadas 

como boas regras segundo a função de avaliação sejam de fato boas regras no 
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reconhecimento, quase todas as regras com bom reconhecimento possuem uma alta 

avaliação (verificar gráfico da Figura 5.6). 
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6 Busca detalhada de regras para a tarefa de 
reconhecimento

Uma vez definida uma função de avaliação com potencial para qualificar as 

regras na tarefa do reconhecimento (Capítulo 5), este capítulo fará uso desta função 

de avaliação para a busca de regras que realizem tal tarefa. 

6.1 BUSCA NO COMPLEMENTO DO CONJUNTO DE PARES ELEMENTARES

Na Seção 3.2 definiu-se um conjunto de pares de regras inicial, nomeado 

como “Conjunto de pares elementares”. Este foi utilizado como um importante

conjunto para os experimentos iniciais e na definição de uma proposta de função de 

avaliação. Além disso, identificaram-se duas regras interessantes nesse conjunto, 

representadas pelos pares {10,56} e {162,56}, ambas com reconhecimento de 96,5% 

de todas as imagens do conjunto de treinamento, e avaliações 1227,67 e 1177,27 

respectivamente.

Para iniciar uma busca mais detalhada por regras que executem a tarefa de 

reconhecimento, no entanto, decidiu-se por avaliar o conjunto completo de pares de 

regras elementares, ou seja, não mais desconsiderar as regras com equivalência 

dinâmica e nem as regras caóticas e à beira do caos. Conforme justificado na Seção 

3.2, tais regras foram excluídas para se obter um conjunto inicial reduzido que

facilitasse a análise. Excluíram-se as regras caóticas e à beira do caos por acreditar-

se que ambas as classes, muito provavelmente, não teriam desempenhos

satisfatórios no reconhecimento devido à sua característica dinâmica (de provocar 
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muita perturbação na configuração inicial). As regras equivalentes dinamicamente,

por sua vez, foram excluídas por acreditar-se que, embora diferentes, as regras

equivalentes não trariam grandes mudanças nos resultados, já que possuem

comportamentos dinâmicos equivalentes.

Para um conjunto inicial e para os propósitos desejados, a exclusão de tais 

regras configurou-se uma proposta de grande relevância. Neste ponto, no entanto, 

em que o objetivo é realizar uma busca mais detalhada do espaço de busca

existente, tais regras são consideradas. Da mesma forma, acredita-se que um par 

formado por duas regras caóticas, muito provavelmente, não é um par com potencial 

para executar a tarefa de reconhecimento. No entanto, um par formado por uma 

regra caótica e outra de ciclo-duplo, por exemplo, pode configurar-se um par

interessante.

Sendo assim, avaliou-se todo o conjunto de pares de regras excluídos na 

primeira abordagem. Este conjunto, consideravelmente maior, possui 60207 pares 

de regras e, somado ao conjunto inicialmente abordado (de 5329 regras), totaliza 

65536 pares de regras, ou seja, a combinação 2 a 2 das 256 regras elementares 

(considerando os pares invertidos – por exemplo {0,5} e {5,0} – 65280 pares), já 

incluídos os 256 pares de regras formados pela mesma regra (por exemplo, o par 

{12,12}).

A avaliação do conjunto, através da função de avaliação considerada

definitiva Seção 5.5, revelou quatro regras com a maior avaliação. As regras:

{49,127}, {53,127}, {202,254} e {206,254}, todas com avaliação de 1253,91 pontos. A 

média de avaliações deste conjunto é de 947,08 pontos. Nesta média, no entanto, 

estão desconsideradas as regras cuja avaliação é 0 (zero). Isso porque, cerca de 

70% (45826) das regras avaliadas possui avaliação zerada, e este dado influenciaria 
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negativamente a análise do conjunto (já que o objetivo aqui é observar as regras que 

efetivamente têm algum potencial na tarefa de reconhecimento).

Realizou-se, então, o mesmo experimento de reconhecimento do conjunto de 

treinamento descrito na Seção 4.4, com todas as regras com avaliação diferente de 

0 (zero). Este experimento, por sua vez, revelou dois fatos interessantes:

��O primeiro, é que as melhores regras segundo a função de avaliação definitiva 

({49,127}, {53,127}, {202,254} e {206,254} – avaliação: 1253,91) reconhecem,

cada uma, somente 20% de todos as 200 imagens do conjunto de treinamento. 

Este fato, embora curioso porque trata das melhores regras segundo a função de 

avaliação, não é totalmente surpreendente, já que, conforme apresentado na

Seção 5.6, nem todas as regras com alta avaliação são regras com alto

reconhecimento.

��O segundo, porém, é que duas das regras avaliadas apresentam capacidade de 

reconhecimento de 98,5% de todas as 200 imagens, ou seja, apenas 3 imagens 

não são reconhecidas no conjunto de treinamento. Essas regras são: {227,188} e 

{28,61}, ambas com avaliação de 1181,5 pontos. Na próxima seção (6.2) será 

apresentada uma análise mais detalhada e visual destas regras.

6.1.1 Análise detalhada das regras {227,188} e {28,61}

Conforme descrito na seção anterior (6.1), as regras formadas pelos pares 

elementares {227,188} e {28,61} reconhecem 98,5% de todas as 200 imagens do 

conjunto de treinamento. Conseqüentemente, três imagens não são reconhecidas.

Neste ponto, é interessante observar quais as imagens que não foram reconhecidas. 
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A Figura 6.1 mostra quais são essas imagens (são as mesmas para ambas as

regras).

Figura 6.1: Imagens não reconhecidas pelas regras {227,188} e {28,61}.

Comparando tais imagens com o resto do conjunto (Apêndice A), verifica-se

que a imagem do dígito zero é um pouco mais estreita que as demais imagens do 

conjunto de treinamento, ou seja, um pouco menos arredondada e mais achatada 

nas laterais.  Esta imagem foi identificada pelas regras como uma imagem do dígito 

oito e, analisando o conjunto de imagens de treinamento, pode-se observar que a 

maioria dos dígitos 8 é “estreita”. Salientando a idéia do reconhecimento, uma

imagem é reconhecida por uma regra se a sua respectiva imagem de ponto fixo 

espectral estiver mais próxima do protótipo representante de sua respectiva classe. 

No caso desta imagem do dígito zero, o seu ponto fixo espectral equivalente está 

mais próximo (de acordo com a métrica de similaridade espectral) do protótipo do 

dígito oito e não do protótipo do dígito zero.

Continuando com a análise das imagens não reconhecidas, verifica-se que a 

imagem do dígito quatro tem um traçado um pouco mais espesso que as demais do 

conjunto de treinamento, além disso, o seu traçado é bem retilíneo, enquanto a 

maioria das outras imagens do dígito quatro do conjunto de treinamento possui uma 

leve inclinação para a direita. Essa imagem, de forma interessante, foi reconhecida 
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como uma imagem do dígito um (1) (de fato, a maioria dos dígitos 1 tem um traçado 

bem retilíneo).

Por fim, a imagem do dígito sete se aproxima de uma letra “n”, ou seja, a 

extremidade da “curva superior” do dígito excede o meio da figura. Esta, por sua vez, 

foi identificada como uma imagem do dígito três.

Nota-se, portanto, que parece existir uma certa justificativa para o não

reconhecimento das imagens citadas, ou seja, parece que tais imagens são um

pouco diferentes do padrão para o qual o conjunto foi treinado (algo um pouco mais 

aceitável para o dígito 7, pela sua diferença um pouco mais evidente, e muito mais 

superficial nos dígitos 0 e 4), ainda que esta justificativa seja totalmente informal.

Outro fator interessante a ser observado é quanto à dinâmica temporal das 

referidas regras. Ao aplicar tais regras em uma configuração inicial, tem-se um

comportamento parecido com uma “esqueletização” da imagem e posterior

deslocamento da mesma. A Figura 6.2 mostra o diagrama espaço-temporal de duas 

configurações iniciais diferentes, escolhidas a título de exemplo, retiradas do

conjunto de treinamento.
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Figura 6.2: Diagrama espaço-temporal para 2 configurações iniciais, até atingir ponto fixo espectral, 
sob a aplicação da regra {227,188}.

Na Figura 6.2 observa-se, tanto para a configuração inicial do dígito três, 

quanto do dígito 2, que na iteração 1 a imagem é “esqueletizada” de forma a deixar 

somente o traçado da imagem. Em seguida, a imagem começa a deslocar-se no 

espaço, até atingir o ponto fixo espectral. Este comportamento dinâmico se mantém 

para todas as imagens do treinamento, inclusive aquelas não reconhecidas.

Continuando a análise mais detalhada, considerou-se pertinente avaliar o

comportamento das regras sobre um segundo conjunto de treinamento, com o

objetivo de testar o comportamento da regra em um conjunto diferente do utilizado 

até então. Elaborou-se, portanto, um conjunto nos mesmo moldes do conjunto de 

treinamento (definido na Seção 4.2), composto por uma família de tamanho 20 (20 

imagens para cada classe de dígitos) e bem comportada (imagens com dígitos bem 

desenhados), denominado conjunto de treinamento 2. Tomou-se o cuidado, no

entanto, de não escolher nenhuma imagem do conjunto de treinamento.
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Assim, o experimento de reconhecimento do conjunto de treinamento 2 para 

as regras {227,188} e {28,61} foi realizado e, como resultado, obteve-se 95% de 

reconhecimento de todos os dígitos, ou seja, 190 imagens foram reconhecidas, o 

que nos mostra que as regras têm potencial de reconhecimento tanto para um

conjunto quanto para outro. Sustentando essa conclusão, realizou-se o teste de

reconhecimento das 4 regras que tiveram a melhor avaliação ({49,127}, {53,127},

{202,254} e {206,254}) e este resultou em 18,5% de reconhecimento de cada uma 

das regras para o conjunto de treinamento 2, ou seja, um reconhecimento muito 

parecido com o do primeiro conjunto de treinamento (de 20%).

É importante observar que no experimento de reconhecimento, tanto para o 

conjunto de treinamento quanto para o conjunto de treinamento 2, os protótipos

espectrais (que são imagens que representam as classes dos dígitos) são obtidos no 

próprio conjunto, ou seja, no reconhecimento do conjunto de treinamento, os

protótipos são calculados no conjunto de treinamento e, no reconhecimento do

conjunto de treinamento 2, os protótipos são calculados neste novo conjunto.

Espera-se, no entanto, que os protótipos não tenham que ser calculados a cada 

conjunto diferente para reconhecimento, ou seja, o ideal é que o protótipo seja um 

representante da classe de dígitos como um todo, e único para a classe,

independente do conjunto de imagens submetidas ao reconhecimento. Esta

abordagem, por sua vez, é a que deve caracterizar um sistema de reconhecimento.

Para verificar a “generalidade” dos protótipos, ou seja, para verificar o quanto 

os protótipos gerados a partir de um conjunto são portáveis para outro, realizou-se

um experimento de reconhecimento heterogêneo, ou seja, obtiveram-se os

protótipos do conjunto de treinamento e submeteram-se as imagens do conjunto de 

treinamento 2 ao reconhecimento mediante estes protótipos já calculados (do
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primeiro conjunto), algo que, efetivamente, caracteriza-se como uma validação do 

reconhecimento da regra. Nesta situação, no entanto, somente 39,5% das imagens 

do conjunto de treinamento 2 são reconhecidas, uma queda significativa.

Para tentar entender melhor o motivo desta queda, julgou-se necessário

realizar novos experimentos de reconhecimento com outros conjuntos de imagens, 

de tamanho variado, pois se acreditou que a queda no reconhecimento poderia estar 

relacionada ao tamanho dos conjuntos de treinamento. Desta forma, foi escolhido 

um novo conjunto de imagens a partir das 2160 imagens existentes (216 para cada 

classe de dígito: Seção 2.1), utilizando o critério de obtenção do maior conjunto de 

imagens possível e com o menor ruído, ou seja, sem as imagens que confundem o 

próprio reconhecimento humano. Além disso, optou-se por excluir as imagens do 

dígito 7 com corte ao meio, por haver poucas imagens deste tipo na base completa e 

por considerar que este poderia ser um outro padrão de formação do dígito 7.

Das 2160 imagens originais, portanto, 1500 imagens foram selecionadas, ou 

seja, 150 imagens de cada classe. Destas, 10% foram selecionadas segundo um 

sorteio através de funções pseudo-randômicas do software Mathematica? , para a 

formação de um conjunto de validação, formado, portanto, por 150 imagens (15 de 

cada classe). Todas as imagens do conjunto de validação podem ser verificadas no 

Apêndice B.

O conjunto de imagens resultantes (1350 imagens), por sua vez, foi arranjado

em outros 5 conjuntos, da seguinte maneira:

- Conjunto de treinamento 3a: formado por 270 imagens (27 de cada 

classe) também sorteadas do conjunto de 1350
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- Conjunto de treinamento 3b: formado pelo conjunto de treinamento 3a 

e mais 270 imagens sorteadas do conjunto de 1350, totalizando 540 

imagens diferentes (54 de cada classe)

- Conjunto de treinamento 3c: formado pelo conjunto de treinamento 3b 

e mais 270 imagens sorteadas do conjunto de 1350, totalizando 810 

imagens diferentes (81 de cada classe)

- Conjunto de treinamento 3d: formado pelo conjunto de treinamento 3c 

e mais 270 imagens sorteadas do conjunto de 1350, totalizando 1080 

imagens diferentes (108 de cada classe)

- Conjunto de treinamento 3e: formado pelo conjunto de 1350 imagens 

original.

 Uma vez estabelecidos 5 novos conjuntos de treinamento, as 150 imagens 

do conjunto de validação foram submetidas ao reconhecimento, através da regras 

{227,188} e {28,61}, mediante os protótipos calculados por cada um destes 5

conjuntos, dando origem a 5 resultados de reconhecimento diferentes entrei si e 

iguais para ambas as regras, listados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Média de reconhecimento da regra {227,188} (Igual para a regra {28,61}) 
para 5 conjuntos de treinamento. 

A Tabela 6.1 mostra que, à medida que o número de imagens do conjunto de 

treinamento aumenta, o reconhecimento do conjunto de validação melhora, embora 



96

de forma pouco significativa, atingindo um pico no conjunto de 1080 imagens (60% 

de reconhecimento), e declinando com o maior conjunto.

Este experimento sugere uma relação entre o número de imagens do

conjunto de treinamento e a eficácia do reconhecimento. No entanto, parece haver 

um número ótimo a ser estabelecido.

Com os protótipos calculados no próprio conjunto de validação, o

reconhecimento deste conjunto passa a ser 98,7% de todos os dígitos (para ambas 

as regras), ou seja, um valor próximo do reconhecimento do conjunto de

treinamento. Adicionando as 150 imagens do conjunto de validação ao conjunto de 

treinamento 3d, por sua vez, tem-se um reconhecimento de 73,3% de todos os

dígitos do conjunto de validação. 

Assim, concluiu-se que a quantidade maior de imagens do conjunto de

treinamento ajuda a melhorar a eficácia do reconhecimento, mas um conjunto

grande de imagens não é essencial para a tarefa nem tão pouco garantia de

sucesso.

Por fim, analisando com detalhes os comportamentos das duas regras em

questão, observou-se que ambas apresentam exatamente os mesmos resultados,

ou seja, mesmo reconhecimento, mesma avaliação, mesmo conjunto de imagens 

reconhecidas e não reconhecidas, e mesmo diagrama espaço-temporal para

qualquer configuração inicial. Conforme verificado na Seção 3.3, no entanto, todos 

os pares de regras elementares aplicados sob o esquema cruzado são um

subconjunto do espaço de regras formado pela vizinhança de Moore. Assim,

convertendo estes dois pares para as regras correspondentes no espaço de Moore, 

verificamos que se trata da mesma regra. Não se tem, no entanto, uma resposta 
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clara para esta correspondência, já que as regras do par {227,188} são regras

classificadas como ponto-fixo, e as regras do par {28,61} são regras de ciclo-duplo.

6.2 BUSCA EVOLUTIVA DE REGRAS

Da mesma forma como realizado nos experimentos da Seção 4.3, aqui são 

apresentados alguns experimentos de busca evolutiva, com algoritmos genéticos

(AGs), por boas regras no gigantesco espaço de busca estabelecido pela vizinhança 

de Moore.

Para as execuções do AG em questão, também se optou pela mesma

representação de indivíduo definida anteriormente (Seção 4.3.1), mas a função de 

avaliação dos indivíduos neste experimento passou a ser a função de avaliação 

definitiva. Além disso, três variações nos métodos de seleção foram experimentadas. 

São elas:

- ELITEPOP: Neste método, a nova população é formada pela elite e o

restante através de uma roleta sobre toda a população.

- ELITERANDOMICA: Neste método, a nova população é formada pela 

elite e o restante através de uma escolha aleatória na própria elite.

- ELITEROLETA: Neste método, a nova população é formada pela elite 

e o restante através de uma roleta sobre a própria elite.

Ao todo foram 12 execuções do AG, com parâmetros diversos para tamanho 

de população, taxa de elitismo, número de gerações, formação da população inicial 

e taxa de mutação local. A taxa de mutação global, no entanto, foi mantida em
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100%, ou seja, todos os indivíduos podem sofrer mutação, de acordo com a

probabilidade de mutação local (alterada em alguns experimentos).

No Apêndice D podem-se verificar todos os parâmetros utilizados, bem como 

os resultados obtidos em cada execução. A regra com melhor reconhecimento

dentre as melhores regras de cada execução, por sua vez, reconhece 94,5% de 

todas as imagens do conjunto de treinamento, 89% de todas as imagens do conjunto 

de treinamento 2 (com protótipos espectrais gerados a partir do próprio conjunto) e 

17,5% de todas as imagens do conjunto de treinamento 2 submetidas à comparação 

com os protótipos do primeiro conjunto de treinamento. Esta regra possui uma

avaliação de 1192,62.

As execuções do AG, em si, não evoluíram conforme esperado. Na maioria 

dos gráficos apresentados no Apêndice D, pode-se observar que o melhor indivíduo 

não melhorou muito com o passar das gerações. Em alguns casos, a média da 

população até evoluiu um pouco (Como a execução 2, por exemplo), mas não da 

maneira como se esperava, ou seja, não influenciando diretamente a evolução do 

melhor indivíduo.

 No entanto, conforme observado em resultados anteriores, nem sempre uma 

regra muito boa na tarefa de reconhecimento possui valores muito altos na função 

de avaliação. As melhores regras do conjunto de regras elementares, por exemplo, 

possuem uma avaliação de 1181,5 pontos, enquanto no conjunto existem regras

com avaliações melhores e com reconhecimento inferior. Por outro lado, a grande 

maioria das boas regras no reconhecimento possui boas avaliações. Sendo assim, 

considerou-se pertinente realizar uma coletânea de boas regras geradas a partir das 

execuções dos AGs e, em seguida, avaliar o reconhecimento de cada uma delas.
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Desta forma, escolheram-se manualmente 163 regras destas execuções, sem 

um critério bem definido, a menos pelo fato de que todas possuem mais de 1000 

pontos na função de avaliação. A média de avaliações deste conjunto é de 1165,93.

O cálculo do reconhecimento de cada uma destas 163 regras, tanto para o 

primeiro conjunto de treinamento, quanto para o conjunto de treinamento 2, e ainda 

para imagens do conjunto de treinamento 2 comparadas com protótipos do primeiro 

conjunto de treinamento, revelou uma regra com reconhecimento de 99% de todo o 

conjunto de treinamento 2. Esta regra, por sua vez, é analisada mais

detalhadamente na próxima seção (6.4).

6.2.1 Análise de uma boa regra obtida pelo processo evolutivo

Conforme descrito na seção anterior (6.3), a busca evolutiva das regras

apresentou uma regra com reconhecimento de 99% de todas as imagens do

conjunto de treinamento 2. Da mesma forma, a referida regra, representada pelo 

decimal:

“13406030230499406715395679969345309945453699990357240866308240

1362632510504423626820246476683662126989305187653052040506212681272

83454306813892258055084498”, reconhece 94% de todas as imagens do primeiro 

conjunto de treinamento e 16% das imagens do conjunto de treinamento 2

submetidas aos protótipos do conjunto de treinamento.

As duas imagens não reconhecidas pela regra, no conjunto de treinamento 2, 

estão ilustradas na Figura 6.3.
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Figura 6.3: Imagens do conjunto de treinamento 2 não reconhecidas pela regra obtida das execuções 
do AG.

A princípio, não existe nada nas imagens que caracterize o não

reconhecimento. A imagem do dígito oito foi reconhecida pela regra como uma

imagem do dígito um (1). E a imagem do dígito um (1), por sua vez, reconhecida 

como uma imagem do dígito zero (0). A única observação que se faz, a princípio, e a 

respeito da imagem do díg ito um (1), é que a mesma se apresenta como uma reta 

perfeita, ou seja, não existe nenhum traçado de curva ou pixels que saiam do

traçado da reta, como apresentado em todas as outras imagens do conjunto de 

validação. No entanto, não se tem, a princípio, meios de justificar que esta

característica é o motivo do não reconhecimento.

A análise do diagrama espaço-temporal para algumas configurações iniciais 

sob a aplicação desta regra mostra um comportamento diferenciado em relação às 

melhores regras do conjunto de pares elementares. Na Figura 6.4 pode-se observar 

um diagrama espaço-temporal para uma configuração inicial de um dígito seis.
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Figura 6.4: Diagrama espaço temporal para uma configuração inicial de um dígito seis, sob a 

aplicação da regra selecionada pelo AG.

Nota-se neste diagrama (Figura 6.4), que a regra preenche a imagem ao 

invés de deixar somente a borda da mesma (como acontecia com as outras regras 

anteriormente observadas). Isso mostra que o reconhecimento não está amarrado a 

um determinado comportamento dinâmico das regras.

Da mesma forma como realizado na Seção 6.2, a regra obtida pelas

execuções do AG foi utilizada para o mesmo conjunto de validação definido na 

Seção 6.2, utilizando-se também os denominados conjunto de treinamento 3a, 3b, 

3c, 3d e 3e. A Tabela 6.2 mostra os resultados obtidos.

Tabela 6.2: Média de reconhecimento da regra obtida pelas execuções do AG para 5 
conjuntos de treinamento.

Como verificado no experimento semelhante da Seção 6.2, o conjunto de

treinamento 3d é o que provê a maior eficiência de reconhecimento, com a diferença 

de que o conjunto 3e, neste novo experimento, tem a mesma eficácia.

Realizando um teste de reconhecimento com os protótipos calculados no

próprio conjunto de validação, temos um resultado de 98.7% de todos os dígitos 

reconhecidos (o mesmo resultado da regra {227,188}). Além disso, juntando as

imagens do conjunto de validação ao conjunto de treinamento 3d, a regra do AG 
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reconhece 52% de todos os dígitos do conjunto de validação, um aumento

semelhante ao da regra {227,188}.

Conclui-se, portanto, que os resultados gerais da regra obtida pelas

execuções do AG são semelhantes aos da regra {227,188}, mesmo com um

comportamento dinâmico diferente (salvo por um melhor reconhecimento da regra

{227,188}).

Todos os experimentos realizados até este ponto e em todos os capítulos, por 

sua vez, foram considerados satisfatórios para concluir a pesquisa. Assim, o

Capítulo 7 apresenta essas conclusões.
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7 Conclusões

A série de experimentos realizados neste trabalho permite que se extraia uma 

série de conclusões.

Inicialmente, a utilização da métrica de similaridade espectral, o conjunto de 

imagens e sua preparação para utilização imediata no contexto do reconhecimento, 

e a aplicação das regras elementares de forma cruzada, que foram estruturas

reaproveitadas de [MACEDO, 2004] e apresentadas no Capítulo 2, configuraram-se

como um caminho produtivo para o desenvolvimento de todo o trabalho.

 Poderia-se, a princípio, utilizar novas estruturas para o desenvolvimento

deste trabalho, já que o anterior caracterizou-se como preliminar. No entanto, utilizar 

a métrica de comparação entre imagens baseada na similaridade espectral, e, de 

forma mais ampla, trilhar o trabalho por um contexto espectral, trouxe uma série de 

benefícios, entre eles, a criação dos conceitos de protótipo espectral e ponto fixo 

espectral.

O repositório de configurações iniciais, modificado e catalogado no trabalho 

anterior, também foi de grande valia para todos os experimentos, já que não foi 

preciso despender tempo em montar um repositório como este.

Por fim, a utilização da aplicação de regras elementares de forma cruzada 

propiciou uma série de estudos. Conclui-se, posteriormente, que este espaço é um 

subespaço do produzido pela vizinhança de Moore, uma importante constatação já 

que evidencia o espaço de busca relacionado à tarefa de reconhecimento, no

entanto, a grande maioria dos experimentos realizados ao longo deste trabalho se 

concentrou principalmente neste subespaço.



104

Portanto, continuar os trabalhos iniciados em [MACEDO, 2004] trouxe

benefícios para a pesquisa como um todo.

As novas estruturas criadas no Capítulo 3 mostraram-se como estruturas de 

grande valia para o estudo do reconhecimento de imagens por ACs. O conjunto 

inicial de regras formado pelos pares elementares e reduzido de acordo com critérios 

sólidos, foi útil ao longo de todo o trabalho. Sua utilidade se deu principalmente pelo 

fato de ele apresentar regras com comportamento dinâmico bem diversificado, ainda 

que em pequeno número. Assim, realizar experimentos com tal conjunto configurou-

se (e configura-se ainda) um importante início para qualquer trabalho que envolva a 

análise de autômatos celulares bidimensionais e binários. Vale ressaltar que o

espaço de busca que está relacionado ao reconhecimento de imagens por ACs é um 

espaço bem maior, delimitado pela vizinhança de Moore e da ordem de 10154 regras 

possíveis.

A definição do conceito de ponto fixo espectral, provavelmente, é uma das 

definições que mais contribuiu para esta pesquisa. Através do ponto fixo espectral foi 

possível inserir uma tolerância a variações muito pequenas entre as iterações do 

AC. Além disso, através do ponto fixo espectral, criou-se o conceito de protótipo 

espectral de uma família de CNMs. O protótipo, por sua vez, é um elemento

fundamental na tarefa de reconhecimento aqui proposta. Talvez a média entre as

imagens de ponto fixo espectral não seja a maneira mais eficaz de produzir um bom 

protótipo. Observou-se, por exemplo, que a utilização de protótipos extraídos de um 

conjunto de imagens diferente do conjunto que se quer reconhecer, reduz bastante a 

capacidade de reconhecimento, algo que, a princípio, não está muito relacionado ao 

tamanho do conjunto de imagens utilizado para o cálculo dos protótipos. No entanto, 
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a idéia de protótipo é peça chave para a resolução da tarefa do reconhecimento, já 

que os protótipos propiciam a criação dos atratores de ponto fixo espectral.

Nos Capítulos 4 e 5 uma série de experimentos para a definição de uma boa 

função de avaliação foi realizada. Embora a proposta definitiva de uma função de 

avaliação tenha sido conseguida somente após uma série de esforços, muito do que 

se obteve sobre o comportamento dos ACs na tarefa de reconhecimento proveio 

destes esforços. Concluiu-se que uma regra com potencial para reconhecimento de 

CNMs deve possuir quatro atributos principais:

��Capacidade de atingir ponto fixo espectral para qualquer configuração

inicial

��Capacidade de gerar o maior número possível de protótipos (o que está 

amarrado à capacidade de atingir ponto fixo espectral, já que os protótipos 

provêem dos pontos fixos espectrais)

��Capacidade de gerar protótipos bem distintos entre si

��Capacidade de gerar protótipos bem consistentes, isto é, que possuam 

pontos fixos espectrais bem próximos entre si. 

Além de concluir que estes quatro atributos devem estar presentes em uma 

boa regra, concluiu-se também que os métodos propostos para implementar e extrair 

tais atributos são eficazes.

Embora a função de avaliação apresentada como uma proposta definitiva não 

tenha conseguido estabelecer uma relação direta entre uma boa regra na tarefa de 

reconhecimento e uma elevada avaliação, parte desta relação foi conseguida, ou

seja, todas as boas regras na tarefa de reconhecimento no conjunto de treinamento
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possuem boas avaliações, o que é um bom indicativo a respeito da função de

avaliação proposta.

A utilização de uma busca evolutiva, apresentada nos Capítulos 4 e 6,

também se mostrou como uma excelente opção para a busca de regras no espaço 

em que o reconhecimento de imagens com ACs está envolvido. Através do algoritmo 

genético, boas regras foram encontradas. Entretanto, o potencial dos AGs não foi 

completamente explorado, já que os gráficos de evolução não refletiram os

comportamentos esperados.

Por fim, no Capítulo 6 os testes de reconhecimento de CNMs em um conjunto 

de treinamento, encorajaram tentativas de reconhecimento efetivo, ou seja, com

protótipos pré-calculados e imagens de validação fora do conjunto de treinamento. 

Embora com uma eficácia reduzida, os experimentos de reconhecimento efetivo,

realizados no referido capítulo, mostraram que existem regras com potencial para a 

tarefa de reconhecimento, ainda que com resultados insatisfatórios neste momento. 

Além disso, tais experimentos sugerem que existam diferentes maneiras de se

realizar a tarefa de reconhecimento por ACs, já que dois comportamentos dinâmicos 

diferentes mostraram resultados semelhantes o que estimula ainda mais a busca por 

regras que realizam esta tarefa.

Ainda que a delimitação do problema aqui exposto não traga dados

suficientes para que se possa comparar esta técnica com as técnicas de

reconhecimento já existentes, nem tão pouco garantir que os ACs são capazes de 

reconhecer qualquer imagem de CNM, os resultados obtidos mostram horizontes 

que encorajam a continuidade dos trabalhos e a generalidade da proposta.
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7.1 CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

Embora se tenha conseguido, através de uma série de estruturas, resultados 

interessantes em um conjunto limitado de imagens, os experimentos de

reconhecimento mostraram dois pontos que poderiam ser revisitados e,

eventualmente, refinados:

��Definição de protótipo: Observou-se que os protótipos reduzem a

eficácia do reconhecimento quando utilizados para reconhecer imagens

fora do conjunto para o qual foram definidos. Esta deficiência pode ser 

tanto do conjunto em questão, quanto da própria definição de protótipo. 

Assim, uma maneira de tornar o protótipo o mais genérico possível poderia 

ser pesquisada. 

��Definição da função de avaliação: Embora a função de avaliação indique 

que boas regras no reconhecimento possuem boas avaliações, observou-

se que o contrário nem sempre acontece, ou seja, regras com boas

avaliações podem ter reconhecimento ruim. Assim, tais regras (com

avaliação boa e reconhecimento ruim) poderiam ser analisadas com mais 

detalhes para, desta forma, garantir que a relação seja mantida em ambas 

as situações.

Ainda como continuidade dos trabalhos, a proposta aqui apresentada poderia 

ser observada no reconhecimento de outros padrões, mais simples, como a

diferenciação de segmentos de retas versus linhas curvas, bem como a



108

diferenciação de dígitos formados essencialmente por retas (como o quatro e o sete, 

por exemplo) daqueles formados por curvas (como o oito e o cinco, por exemplo).

Além disso, uma abordagem interessante seria a utilização de um AG 

multiobjetivo em que a avaliação não seja uma função única, mas sim os quatro 

atributos identificados como existentes em uma boa regra.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

Imagens retiradas da base MNIST (verificar Seção 2.1) e utilizadas para

compor o conjunto denominado “conjunto de treinamento”. O conjunto possui 200 

imagens de CNMs, sendo 20 para cada classe.



117



118

APÊNDICE B

Imagens retiradas da base MNIST (verificar Seção 2.1) e utilizadas para

compor o conjunto denominado “conjunto de validação”. O conjunto possui 150 

imagens de CNMs, sendo 15 para cada classe.
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APÊNDICE C

Tabela com as 100 melhores avaliações e suas respectivas regras, de acordo 

com a primeira proposta de função de avaliação, em ordem decrescente.
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APÊNDICE D

Descritivo dos parâmetros utilizados nas execuções do AG com a função de 

avaliação definitiva. Nos gráficos, os termos Best, Average e Worst correspondem, 

respectivamente, às curvas de avaliação do melhor indivíduo, da média da

população e do pior indivíduo.

Execução 1:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 30 - Quantidade de gerações: 10

Método de seleção para próxima geração: ELITERANDOMICA

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 100% - Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 4 horas e 46 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.8 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1203,09

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 92%

Melhor Indivíduo: 

1251744558460114158151291963584139719221678158409087522613683841264

3583869869789714651950567298240735604287475649098847387434217946056

428730516006934413316 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 2:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 30

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITEPOP

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 14 horas e 43 minutos

Hardware utilizado: Pentium III, 500Mhz, 256 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1234,77

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 81%

Melhor Indivíduo: 

1340780782924105552824728057173406681296748628940473982467003961894

2741019305821089054022407695964316295199549014891624615080726270543

753484355602491910176 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 3:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 200

Método de seleção para próxima geração: ELITEPOP

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 63 horas e 13 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1228,81

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 93,5%

Melhor Indivíduo: 

1340780787823035413801929043842919362301300057838855538622366258783

0799035197665213917436693057473264945236617061304702437157608323323

000666135014726959104 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 4:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 50%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 22 horas e 26 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 1.5 GHz, 512 Mb Ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1241,52

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 76%

Melhor Indivíduo: 

1340780792994258370243723118663089053966841587648238428529909964824

0767463420223691321149139360091006882431853835688488524130422007209

272737990773965843935 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 5:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 30

Quantidade de gerações: 10

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 10%

Tempo de processamento: 6 horas e 45 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1192,62

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 94,5%

Melhor Indivíduo: 

1340602950625059937593394730535376568262105500313488037172101067982

8700552042882961101791828521971319187160991873285869148722174393110

530822319334226291450 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 6:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 30

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 20%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 13 horas e  21 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.8 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1218,43

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 80%

Melhor Indivíduo:

1340126114226304750828287374105486844222774607459422782190483887563

3366720451544826864404524447673983749166795630113701917605117353025

517570495028274434304 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 7:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 30

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITERANDOMICA

Taxa de Elitismo: 20%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento:

Hardware utilizado: Pentium III, 500Mhz, 256 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1238,14

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 76,5%

Melhor Indivíduo: 

1340780792994259708736684828256193520428093508509154311987193313920

7167614561640311640972750665581775284764288548140305003345240455307

875303776783580536834 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 8:

População inicial: Aleatória

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITEPOP

Taxa de Elitismo: 50%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 13 horas e 39 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 3.0GHz HT, 1 Gb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1222,13

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 82,5%

Melhor Indivíduo:

1298881393211969660993753139421618055086613929793676210725722453410

3190405269625664998599098055713927018391164866590264157109451880490

311069458306089598942 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 9:

População inicial: Última geração da execução 5

Tamanho da população: 30

Quantidade de gerações: 30

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 10%

Tempo de processamento:

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1195,56

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 91,5%

Melhor Indivíduo: 

1340602713342913173165930337122605754090596546718163659920963105118

6537103869779244589167957881920406675565453122353474733856191158146

532441688276228025342 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 10:

População inicial: Última geração da execução 4

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 70

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 10%

Probabilidade de mutação global: 50%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 7 horas e 13 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1245,49

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 77%

Melhor Indivíduo: 

1340780792994259560949785565551819403324880842236406836930090588179

2341023214985123112929153737809563184338369614664575234685327844051

440522827151332732415 ;

Gráfico de evolução da população:

10 20 30 40 50 60 70
200
400
600
800

1000
1200

Fitness values

Worst

Average

Best



131

Execução 11:

População inicial: Última geração da execução 10

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 35

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 50%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 2%

Tempo de processamento: 4 horas e 17 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1246.25

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 75,5%

Melhor Indivíduo: 

1340780792994259550483307944359508742449918117429787960539318678202

1103436905504856289449041949476054007646059807659136429063554825262

000747523123961527807 ;

Gráfico de evolução da população:
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Execução 12:

População inicial: Última geração da execução 11

Tamanho da população: 50

Quantidade de gerações: 100

Método de seleção para próxima geração: ELITEROLETA

Taxa de Elitismo: 50%

Probabilidade de mutação global: 100%

Probabilidade de mutação local: 50%

Tempo de processamento: 8 horas e 55 minutos

Hardware utilizado: Pentium IV, 2.5 Ghz, 512 Mb ram

Avaliação do Melhor Indivíduo: 1246,25

Reconhecimento do Melhor Indivíduo (Treinamento): 75,5%

Melhor Indivíduo: 

1340780792994259550483307944359508742449918117429787960539318678202

1103436905504856289449041949476054007646059807659136429063554825262

000747523123961527807 ;

Gráfico de evolução da população:
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Tabela com o resumo das execuções. Na tabela, a coluna “Rec” corresponde 

ao reconhecimento do melhor indivíduo no conjunto de treinamento.

APÊNDICE E

Tabela com os parâmetros das execuções do AG com a primeira função de 

avaliação. A coluna “Melhor” corresponde à avaliação do melhor indivíduo na

execução sinalizada pela linha correspondente.


