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Resumo

Nas últimas décadas, devido ao aumento do poder computacional e do conse-
quente crescimento da quantidade de informação disponível aos pesquisadores,
a linha de pesquisa conhecida como Aprendizado de Máquina vem ganhando
importância. Essa linha de pesquisa tem por objetivo estudar e desenvolver
métodos computacionais para obtenção de sistemas capazes de adquirir conhe-
cimento de forma automática. O desafio principal dos algoritmos de aprendiza-
gem é maximizar a capacidade de generalização de seu aprendiz.

Nesse contexto, os algoritmos evolucionários e as máquinas de comitê (com-
binação de mais de uma máquina de aprendizado) apresentam-se como alter-
nativas competitivas para a resolução desse desafio. Assim, o estudo de iden-
tificação de sistemas não-lineares, cada vez mais requeridos em problemas de
controle avançado, pode se beneficiar dessas alternativas.

Partindo dessa premissa, este trabalho tem por objetivo aplicar tais técni-
cas em problemas de identificação. Olhando o problema de identificação sob
uma perspectiva de otimização, duas entidades são da maior importância: o
erro de predição e o erro de simulação. Com o uso de algoritmos evolucionários,
multi-objetivos ou não, o papel dessas entidades na estimação de parâmetros de
modelos não-lineares é discutido no trabalho aqui apresentado.

Dentre os resultados obtidos, ressalta-se aquele em que se recomenda o uso
de critérios baseados no erro de predição em problemas de erro na equação e o
uso de critérios baseados no erro de simulação em problemas de erro na saída
(ou erro de medição), sendo o último geralmente mais robusto. Embora seja do
conhecimento que, em problemas de erro na saída, o uso de critério baseado no
erro de predição, sem os devidos ajustes (modelo de ruído), encontra estimati-
vas de parâmetros tendenciosas, a novidade é que o uso de erro de simulação
também encontra estimativas tendenciosas quando aplicado em problemas de
erro na equação.
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Uma nova abordagem bi-objetivo foi proposta utilizando erro de simulação
e erro no ajuste da função estática do modelo em identificação caixa-cinza, mos-
trando sua eficiência frente à identificação caixa-preta ou mesmo frente às abor-
dagens com erro de predição em um problema real. Sistemas híbridos do tipo
PWA (PieceWise Affine), considerados um exemplo de máquina de comitês, tam-
bém foram estimados por essas entidades (por meio da aplicação dos algorit-
mos genéticos) em que foi constatado que a definição das regiões de operação
de cada submodelo pode ser realizada baseando-se no erro de predição inde-
pendente do tipo de ruído adicionado. No entanto, a estimação dos parâmetros
desses submodelos deve ser realizada pelo algoritmo proposto chamado MQEP
(mínimos quadrados estendido e ponderado) em casos de erro na saída, para
evitar estimativas tendenciosas.

Por fim, algoritmos co-evolucionários e sistemas imunológicos artificiais fo-
ram empregados na construção de comitês de redes neurais artificiais em que
foi possível obter bons resultados em uma série de problemas de regressão. Fi-
cou constatado que o uso de uma medida de diversidade durante o aprendizado
não é aconselhável e que é possível encontrar comitês de tamanho reduzido de
forma automática.



Abstract

In the last decades, Machine Learning, the research area that aims to study com-
puter algorithms that extract information from data automatically, has grown in
importance due to the development of computer capacity and therefore due to
the increase of available information. The main challenge of learning algorithms
is to improve generalization ability of estimators.

In this context, evolutionary algorithms and committee machines (combina-
tion of more than one model) may be seen as competitive alternatives to solve
this challenge. Thus, the identification of nonlinear systems, increasingly re-
quired in advanced control problems, can benefit from these alternatives.

From this premise, this work aims at applying such techniques in identifi-
cation problems. Looking at the problem of identification in an optimization
perspective, two entities are of utmost importance: the prediction error and the
simulation error. With the use of evolutionary algorithms, multi-objective or not,
the role of these entities in the parameters estimation of nonlinear models is dis-
cussed.

Among the obtained results, it could be emphasized the one that recom-
mends the use of prediction error based criteria in equation error problems and
the use of simulation error based criteria in output error problems (or measure-
ment error), the latter being generally more robust. Although it is known that
the use of prediction error based criterion in output error problems, without the
proper settings (noise model), finds biased estimates, the novelty is that the sim-
ulation error also finds biased estimates when applied to equation error prob-
lems.

A new bi-objective approach was proposed using simulation error and the
model static function error in gray-box identification, showing its effectiveness
against the black-box identification and against prediction error approaches on
a real problem. PWA hybrid systems, examples of committee machines, were
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also estimated by these entities (through the application of genetic algorithms)
finding that the definition of each submodel partition can be performed by pre-
diction error based criteria regardless the noise model. However, the estimation
of the submodels parameters should be undertaken by the proposed algorithm
called MQEP (extended and weighted least squares estimator) in output error
problems to avoid bias.

Finally, co-evolutionary algorithms and artificial immune systems were im-
plemented to build committees of neural networks being possible to obtain good
results in some benchmark regression problems. It was shown that the use of a
diversity measure in the learning process is not advisable and that it is possible
to find small committees automatically.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Relevância e Motivação

A construção de modelos capazes de descrever de forma aproximada os sis-
temas reais é uma tarefa desafiante (Ljung, 1987). De fato, o homem procura
representar sistemas reais por modelos desde a Antiguidade (Aguirre, 2004),
como forma de compreender a realidade e extrair características de interesse.
Trata-se de um tema muito abrangente, no cerne da ciência e tecnologia.

Na área de engenharia de controle, o que se espera, principalmente, é a ob-
tenção de modelos matemáticos dinâmicos. Entende-se por modelos dinâmicos
aqueles que de alguma forma relacionam estados passados com estados pre-
sentes e futuros. Uma parte do avanço da tecnologia recente é devida à implan-
tação de controladores em sistemas reais capazes de mantê-los em um desejado
ponto de operação. Para a obtenção de controladores eficientes, normalmente
modelos dinâmicos satisfatórios devem ser obtidos.

Os modelos podem ser obtidos de várias formas e técnicas. São três as clas-
sificações de modelagem matemática de sistemas reais (Sjöberg et al., 1995):

- modelagem caixa-branca ou modelagem fenomenológica: os modelos são obti-
dos por equações (físicas ou químicas) que regem o sistema. Deve-se co-
nhecer o sistema profundamente;

- identificação caixa-preta: nenhum conhecimento prévio do sistema é neces-
sário. A identificação do processo é realizada por meio de sinais de entrada
e saída do sistema, obtidos em testes sobre o processo;

- identificação caixa-cinza: algum conhecimento prévio do sistema auxilia as
etapas do problema de identificação.

Um dos principais objetivos em identificação de sistemas, seja caixa-preta ou
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seja caixa-cinza, é construir modelos a partir de dados. Ao fazê-lo, as princi-
pais etapas são: i. projeto dos experimentos; ii. testes dinâmicos e aquisição de
dados; iii. escolha do tipo de modelo; iv. seleção de estrutura; v. estimação de pa-
râmetros (modelos paramétricos); e vi. validação de modelos. Cada uma destas
etapas apresenta os seus próprios desafios, para os quais existem soluções com
diferentes graus de eficácia.

As três primeiras são etapas de caráter experimental, obtidas por ensaios no
sistema ou por conhecimento prévio (terceira etapa). As outras etapas são reali-
zadas com o auxílio de ferramentas computacionais. Na quarta etapa, primeira-
mente deve ser escolhido o tipo de representação (redes neurais, modelos poli-
nomiais e outros) e, depois, deve ser definida a estrutura da representação (por
exemplo número de neurônios escondidos em redes). Definida a estrutura, a
próxima etapa é a de estimação de seus parâmetros, sendo, provavelmente, o
mais antigo dos desafios em identificação de sistemas (Nievergelt, 2000). Por
fim, o modelo identificado deve ser validado.

Por sua simplicidade, o emprego de modelos lineares foi sempre dominante.
No entanto, sabe-se que os sistemas reais são, em diferentes intensidades, não-
lineares. O que normalmente se obtém são modelos lineares que apenas re-
presentam os sistemas em uma determinada faixa de operação, que pode ser
aproximada por um modelo linear. Entretanto, o desenvolvimento da tecnolo-
gia e controle modernos faz com que modelos não-lineares e, consequentemente,
mais exatos sejam requeridos.

A identificação de sistemas não-lineares é um problema de identificação
muito mais complexo. Há inúmeras abordagens para identificação de sistemas
não-lineares, a grande maioria baseada na redução do erro de predição, ou erro
de predição um passo à frente (Norton, 1986). No entanto, alguns trabalhos
recentes têm mostrado bons resultados com uso de erro de simulação, ou erro
de simulação livre, na detecção de estrutura de modelos dinâmicos polinomi-
ais (Piroddi, 2008b). A escolha da abordagem mais apropriada para um pro-
blema específico é ainda uma questão em aberto, que será analisada no contexto
deste trabalho.

Na ciência da computação, a identificação de sistemas poderia ser classifi-
cada dentro do Aprendizado de Máquinas (AM), área de pesquisa que tem por
objetivo estudar e desenvolver métodos computacionais para obtenção de sis-
temas capazes de adquirir conhecimento de forma automática, por exemplo, por
meio da otimização de um critério de desempenho baseado em observações de
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um problema (Mitchell, 1997). O desafio principal dos algoritmos de aprendiza-
gem é maximizar a capacidade de generalização de seu aprendiz, a partir de da-
dos observados do problema (Braga et al., 2000). Entende-se por generalização
a habilidade de uma máquina responder de forma satisfatória a dados ou amos-
tras do mapeamento entrada-saída não conhecidos durante o processo de apren-
dizagem (etapa de validação do problema de identificação). Nesse contexto, o
dilema polarização-variância, descrito na Seção 2.3, é um resultado teórico que
ilustra a importância da capacidade de generalização dentro da área de pesquisa
AM (Costa et al., 2003).

Para obtenção de estimadores com boa capacidade de generalização, vários
algoritmos e abordagens para aprendizagem de máquinas têm sido propostos na
literatura. Dentre eles destacam-se aqueles com emprego de algoritmos evolu-
cionários e as máquinas de comitê (do termo inglês committee machine).

As máquinas de comitê, combinação de mais de uma máquina de aprendi-
zado na produção de uma única solução para um determinado problema, po-
dem ser divididas em duas categorias (ver Fig. 1.1): ensembles e arquitetura
modular. Na primeira, combina-se modelos, por exemplo, redes neurais, redun-
dantes, ou seja, que solucionam, por si só, o problema como um todo (Hansen
e Salamon, 1990), porém, melhores resultados são obtidos com a combinação.
Na abordagem modular, o problema é decomposto em diferentes sub-tarefas de
forma que a solução final necessita da contribuição de todos os componentes
do comitê (especialistas), cada qual com sua respectiva sub-tarefa. Nesse caso,
parte-se do princípio “dividir-para-conquistar” para solucionar um problema
de maneira eficiente. A mistura de especialistas é uma abordagem modular.

(a) (b)

Figura 1.1: Tipo de máquinas de comitê. (a) ensemble e (b) sistema modular.
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De fato, a idéia de combinar “opiniões”, como no caso de ensembles, é antiga.
Por exemplo, a utilização de júri popular tem por objetivo combinar a opinião de
pessoas de diferentes formações e classes sociais e, por meio do voto majoritário
dessas pessoas, define-se a sentença de um determinado réu. Um paralelo pode
ser feito no contexto de ensembles, em que a combinação de modelos é viável
apenas quando estes possuem “opiniões” diferentes, senão, nenhum benefício
será obtido com a utilização de mais de um estimador. Ademais, a combinação
de “opiniões” é mais robusta e tolerante a falhas, por não utilizar a informação
de apenas um modelo (Dietterich, 2002).

Por outro lado, a abordagem modular (mistura de especialistas) se beneficia
do fato de transformar um problema de difícil solução em vários outros menores
e mais fáceis de serem solucionados. Com isso, em problemas com modulari-
dade intrínseca, essa abordagem resulta em comitês eficientes, propiciando o
uso de modelos menos complexos, fazendo com que o sistema como um todo
seja mais fácil de entender e modificar (Sharkey, 1999).

Um conhecido análogo de mistura de especialistas na área de controle são
os sistemas híbridos. Um sistema híbrido envolve componentes dinâmicos que
variam de forma contínua (ou são discretizados), conhecidos como estados base,
e componentes que podem apenas apresentar estados discretos, conhecidos
como estados de modo (pertencentes à lógica de chaveamento) (Li et al., 2005).
Trata-se de uma abordagem interessante em engenharia por poder, por exemplo,
representar um sistema não-linear por um conjunto de modelos dinâmicos que
caracterizem, cada qual, um diferente regime dinâmico presente no processo
a ser modelado, podendo utilizar modelos mais simples e até mesmo lineares
como componentes.

1.2 Objetivos

Em face do exposto na seção anterior, este trabalho tem por objetivo principal a
identificação de sistemas não-lineares sob um enfoque de otimização. Ao tratar
um problema de identificação como um problema de otimização, um primeiro
esforço deve ser realizado no sentido de entender as possíveis funções-objetivo
desse problema. Neste caso, serão estudadas as funções-objetivo erro de predição
e erro de simulação na estimação de parâmetros e serão investigados os seus pa-
péis em diferentes problemas, a fim de obter respostas em relação a quando



1.3 Estrutura do Trabalho 5

preferir uma sobre a outra. Este problema, per si, é um ponto de discordância
na literatura (Piroddi, 2008b; Wei e Billings, 2008).

O emprego de comitês no aprendizado de máquinas, principalmente imple-
mentados com a utilização de algoritmos evolucionários, apresenta uma linha
de grande potencial que vem sendo explorada em vários trabalhos na litera-
tura desde o início desta década (Abbass, 2003b; Coelho, 2004; Chandra e Yao,
2006b; Nguyen et al., 2006; Minku e Ludermir, 2006; García-Pedrajas e Ortiz-
Boyer, 2007). Nesse sentido, deseja-se estudar o seu uso com o ferramental de
otimização na identificação de sistemas.

Os objetivos desta tese podem ser assim resumidos:

1. analisar as entidades erro de predição e erro de simulação na identificação de
sistemas não-lineares. Para obter resultados basicamente independentes
de um certo estimador e por terem uma comprovada eficácia, algorit-
mos evolucionários serão empregados nesta investigação. Com uso de
computação evolucionária faz-se possível também o estudo de modelos
não-lineares-nos-parâmetros. Métodos de identificação caixa-preta e caixa-
cinza são abordados neste contexto;

2. investigar essas entidades em um problema multi-modelos, mistura de es-
pecialistas, em que o objetivo não é apenas a estimação de parâmetros de
modelos mas também a detecção das regiões de atuação de cada submo-
delo;

3. propor algoritmos para construção de máquinas de comitê baseados em
algoritmos evolucionários e analisar seus desempenhos em problemas de
identificação e de regressão. No caso de ensembles deseja-se analisar a im-
plementação do Algoritmo de Seleção Clonal (de Castro e Zuben, 2002)
na construção de comitês, observar o papel da diversidade e definir o
tamanho do ensemble de forma automática.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este texto está dividido, em capítulos, da seguinte forma:

• Capítulo 1: a motivação e os objetivos do trabalho são apresentados;
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• Capítulo 2: uma revisão sucinta dos principais conceitos sobre máquinas
de comitê é exposta, bem como suas subdivisões (arquiteturas ensemble
e modular), apresentando justificativas teóricas para sua utilização, prin-
cipais algoritmos para sua criação e uma classificação desses algoritmos
baseada na forma com que a diversidade entre seus componentes é obtida;

• Capítulo 3: uma breve introdução à otimização multi-objetivo e aos algo-
ritmos evolucionários, com algumas aplicações na construção de comitês,
é realizada.

• Capítulo 4: um estudo dos papéis do erro de predição e erro de simulação
na identificação caixa-preta e caixa-cinza de sistemas não-lineares é apre-
sentado;

• Capítulo 5: uma aplicação de algoritmos evolucionários na construção de
misturas de especialistas para comparar os erros de simulação e predição
na identificação de sistemas é mostrada;

• Capítulo 6: novos algoritmos para construção de ensembles por meio de
computação evolucionária são descritos para resolver problemas de re-
gressão;

• Capítulo 7: uma discussão final sobre as contribuições do trabalho e pers-
pectivas futuras são apresentadas.



CAPÍTULO 2

MÁQUINAS DE COMITÊ

2.1 Introdução

A combinação de estimadores, máquinas de comitê, seja para problemas de clas-
sificação de padrões ou para problemas de regressão e predição de sistemas,
passou a ser uma importante e promissora área de pesquisa em aprendizado de
máquina desde a última década.

A idéia de combinar estimadores para melhorar o desempenho final de um
sistema de classificação, regressão ou predição, não é nova (Ablow e Kaylor,
1965; Bastes e Granger, 1969). Porém, a partir da década de 90, a pesquisa
nesta área se intensificou, um retrato da evolução computacional e do conse-
quente desenvolvimento de importantes trabalhos como (Hansen e Salamon,
1990; Schapire, 1990; Jacobs et al., 1991b; Wolpert, 1992; Perrone e Cooper, 1993;
Drucker et al., 1994), dentre outros.

Evitar a perda de informação, que pode ocorrer com a escolha de um me-
lhor estimador em detrimento de outros, é a principal característica dessa abor-
dagem. “A idéia de aproveitar, ao invés de perder, a informação contida em
estimadores imperfeitos, é central para a utilização de máquinas de comitê”
(Sharkey e Sharkey, 1997). Segundo Dietterich (2002), estimadores combina-
dos tipicamente exibem melhor generalização e robustez, sendo mais tolerantes
a falhas, por não utilizar a informação de apenas um estimador. Ademais, em-
bora complexos como um todo, tais sistemas podem ser mais inteligíveis, propi-
ciando modificações a posteriori (Sharkey, 1996).

A partir da última década, várias aplicações de máquinas de comitê foram
realizadas. Na classificação de sistemas, muitos trabalhos podem ser citados
como, por exemplo, no reconhecimento de caligrafia (Xu et al., 1992), na de-
tecção de falhas de um motor a diesel (Sharkey et al., 2000a), no diagnóstico
médico (Cunningham et al., 2000) e muitos outros.
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Em problemas de regressão e predição, trabalhos apresentados por (Inoue e
Narihisa, 2000; Wichard e Ogorzalek, 2004; Maqsood et al., 2004; de Castro et al.,
2005; Martínez-Estudillo et al., 2006; Wong e Worden, 2007) e outros, apresen-
taram sucesso na utilização de máquinas de comitê.

Por se tratar de um tema em amadurecimento, não existe ainda uma notação
unificada na literatura. Dessa forma, na próxima seção, uma apresentação da
terminologia usada neste trabalho será mostrada. No decorrer do capítulo, as
diferentes abordagens das máquinas de comitê serão mostradas com mais de-
talhes. Apresentar-se-á uma discussão a respeito do porquê ensembles normal-
mente apresentam um bom desempenho e as principais formas de gerar, sele-
cionar e combinar os seus componentes. No final do capítulo, uma descrição
sobre mistura de especialistas, também pertencente à grande classe máquinas
de comitê, será apresentada.

2.2 Arquiteturas Ensemble e Modular

Embora não haja na literatura uma notação unificada a respeito de máquinas
de comitê, há um certo consenso no que diz respeito à divisão funcional das
máquinas de comitê em duas classes: ensembles e sistemas modulares.

O termo ensemble é normalmente utilizado para a combinação de um con-
junto de modelos ou classificadores redundantes, no sentido de que cada mo-
delo obtém uma solução para a mesma tarefa (Hansen e Salamon, 1990). O ob-
jetivo passa a ser fundir o conhecimento adquirido pelos componentes. Embora
cada preditor possa representar uma determinada tarefa de maneira completa e
concisa, um melhor desempenho é obtido com a combinação.

Em contraposição, em uma proposta modular, a tarefa ou problema é de-
composto em subtarefas e a solução completa requer a contribuição de todos os
módulos (Sharkey, 1999). Nesse caso, o princípio “dividir-para-conquistar” é
empregado, transformando problemas complexos em diversos problemas sim-
ples, mais fáceis de resolver.

Mesmo classificados como diferentes arquiteturas funcionais, ensembles e sis-
temas modulares não podem ser vistos como classes mutuamente exclusivas
(Sharkey, 1999). Uma máquina de comitê pode ser implementada como uma
mistura dessas duas classes, como apresentado na Fig. 2.1. No nível superior,
um combinador é responsável por fundir o conhecimento de três componentes
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que realizam a solução de uma mesma tarefa. No nível inferior, um dos compo-
nentes é implementado como um sistema modular, em que o problema original
é dividido em diferentes subproblemas. Da mesma forma, cada uma dessas
subtarefas poderia ser resolvida por um ensemble ou por sistemas modulares.

Figura 2.1: Arquitetura de uma máquina de comitê implementada como uma
mistura das classes ensemble e modular.

Haykin (1999) apresenta uma diferente classificação das máquinas de comitê:
comitê de estrutura estática e de estrutura dinâmica. Na classe de estrutura es-
tática, as respostas dos diversos componentes são combinadas por um meca-
nismo que não leva em consideração o sinal de entrada do sistema. Por outro
lado, nos comitês de estrutura dinâmica, a combinação dos componentes leva
em consideração a observação (conjunto de entradas) atual de forma que os com-
ponentes mais aptos sejam escolhidos e combinados para gerarem a saída do
sistema referente àquelas entradas. Sendo assim, os ensembles são categorizados
como comitês de estrutura fixa e a mistura de especialistas (exemplo de sistemas
modulares) pode ser classificada como comitê de estrutura dinâmica.
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Nas próximas seções, uma descrição de ensembles será apresentada e, por fim,
um exemplo de sistema modular, mistura de especialistas (ME) será descrita.

2.3 Ensembles

Intuitivamente, a utilização de ensembles se justifica, como demonstrado por
Brown et al. (2005a) em um exemplo de problema de regressão, aqui transcrito.
Considere um determinado estimador para uma onda senoidal, para tal esti-
mador padrões para o aprendizado foram escolhidos aleatoriamente de uma
distribuição uniforme no intervalo [π, −π] com uma pequena adição de ruído
branco gaussiano na saída. Utilizando um determinado valor, seno(2) = 0, 909,
como ponto para validação do estimador, o valor fornecido pelo estimador de-
penderá dos padrões utilizados para seu aprendizado.

Considerando um ensemble formado por M estimadores não-tendenciosos da
onda senoidal, ou seja, E{ fi(x)} = seno(x), em que fi é um estimador (i =
1, . . . , M), empregando-se a média aritmética desses estimadores como a saída
final do comitê, f = 1

M ∑M
i=1 fi, sendo f a saída do comitê, então esta se aproxima

do valor desejado, f ≈ 0, 909. A Fig. 2.2 (a) apresenta possíveis valores de
seno(2), por diferentes estimadores não-tendenciosos.

Em contrapartida, considerando estimadores tendenciosos, o combinador
média aritmética não convergirá para o valor desejado haja vista que, para esses
estimadores, E{ f (x)} 6= seno(x), como apresentado na Fig. 2.2 (b).

(a) (b)

Figura 2.2: Distribuição típica das saídas de um conjunto de estimadores em
comparação com o valor desejado seno(2): (a) estimadores não-tendenciosos e
(b) estimadores tendenciosos.

Um outro exemplo, apresentado por Dietterich (2000), considera um ensemble



2.3 Ensembles 11

de M classificadores. Partindo do pressuposto que os M classificadores são efi-
cientes e diversos – em que um classificador é considerado eficiente caso possua
desempenho superior a um classificador baseado em tentativa aleatória e dois
classificadores são considerados diversos quando produzem erros diferentes em
novos padrões –, assumindo que a probabilidade de acerto de cada classificador
é igual a (1-p), sendo p a probabilidade de erro, e considerando os erros dos clas-
sificadores estatisticamente independentes, a probabilidade de erro do ensemble
pode ser calculada por (Valentini e Masulli, 2002):

Perro =
M

∑
k=M/2

(
M
k

)
pk(1− p)M−k, (2.1)

em que a saída do ensemble é determinada pelo voto majoritário, ou seja, quando
mais do que M/2 classificadores estiverem corretos, a saída do ensemble, classi-
ficação final, será correta. Assumindo que M é 21 e a probabilidade de erro de
cada componente é p = 0, 3, o valor de Perro será 0,026, bem inferior à probabili-
dade de erro de cada componente.

Apesar dos exemplos apresentados, não se pode iludir com a idéia de que a
implementação de uma combinação de estimadores sempre acarretará em uma
melhoria de desempenho na solução de um determinado problema. Deve estar
claro que algumas importantes considerações foram empregadas como a inde-
pendência estatística do erro de cada componente além do requisito eficiência
individual.

Uma formalização desses requisitos para uma construção efetiva de en-
sembles será apresentada pela decomposição polarização-variância-covariância
apresentada na próxima seção. Por ora, três motivações para a construção de
ensembles são apresentadas, são elas (Dietterich, 2000):

- razão estatística: sem dados suficientes, o algoritmo de aprendizagem pode
encontrar diferentes hipóteses no espaço de busca H com eficiência se-
melhante frente aos dados de treinamento. Por conseguinte, a construção
de um ensemble com essas hipóteses reduz a possibilidade de escolher um
estimador inadequado, como pode ser observado na Fig. 2.3 (a). Uma
boa aproximação de f (função desejada) pode ser obtida pela média das
hipóteses obtidas, ao invés da escolha de apenas uma. A região interna, da
mesma figura, delimita o conjunto de hipóteses que fornecem desempenho
eficiente frente ao conjunto de treinamento;
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- razão computacional: algoritmos de aprendizagem são normalmente imple-
mentados para busca local por um mínimo, sendo assim, um comitê for-
mado com estimadores obtidos com diferentes pontos iniciais da busca
pode proporcionar uma melhor aproximação da função desejada (Fig. 2.3
(b));

- razão representacional: em muitas aplicações, a função aproximada não pode
ser representada por hipóteses no espaço de busca H (Fig. 2.3 (c)). Sendo
assim, por meio de combinação de hipóteses emH, pode ser possível obter
uma melhor aproximação de f .

(a) (b)

(c)

Figura 2.3: Três razões para a construção de ensembles: (a) estatística, (b) com-
putacional e (c) representacional.
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2.3.1 O Dilema Polarização-Variância

Uma das ferramentas mais importantes para estudo de algoritmos de apren-
dizagem é a decomposição polarização-variância (Geman et al., 1992), a qual
foi aplicada para uma função erro quadrática. Essa ferramenta mostra que a
redução da polarização de um estimador provoca um aumento na sua variân-
cia, e vice-versa. Com isso, as técnicas de aprendizagem de máquinas presentes
na literatura são geralmente avaliadas em seu desempenho frente à otimização
do compromisso entre essas duas componentes (Wahba et al., 1999; Valentini e
Dietterich, 2002).

A polarização pode ser caracterizada como uma medida de quão perto, em
média, para diferentes conjuntos de treinamento, um estimador está do valor
desejado. A variância é uma medida de quão estável o estimador é, ou seja, para
uma pequena variação no conjunto de treinamento, um estimador com grande
variância terá desempenho inconstante, haverá uma maior dispersão entre suas
possíveis soluções.

Por exemplo, em uma rede neural com estrutura suficientemente flexível, à
medida que o tempo de treinamento aumenta, há uma redução na polarização
do estimador, porém, em contrapartida, um aumento em sua variância (Brown,
2004). Sendo assim, há um ponto ótimo do compromisso polarização-variância
que reduz o erro de generalização, conforme mostrado na Fig. 2.4.

O mesmo pode ser inferido em relação à complexidade do modelo, ou seja,
para modelos complexos, geralmente ocorre a sobre-parametrização (overfitting),
fazendo com que a polarização tenda a zero. Neste caso, o estimador é, para
uma certa realização do conjunto de amostras, uma boa aproximação da função
geradora hipotética dos dados, Φ(x). Porém, para um conjunto de treinamento
diferente, o estimador pode não ser adequado, implicando em uma alta variân-
cia.

De forma oposta, a variância, sensibilidade ao conjunto de treinamento, caso
a função do estimador seja bastante simples, tenderá a zero, independente do
conjunto de treinamento. Por outro lado, a polarização será alta.

Sendo assim, o dilema polarização-variância é o compromisso entre a escolha
de um estimador simples (ou um reduzido tempo de aprendizado) e a escolha
de um estimador complexo (ou um tempo de aprendizado maior). No primeiro
caso tem-se polarização maior com variância reduzida e no segundo caso uma
polarização pequena, porém, com grande variância. Com isso, existe um com-
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promisso ótimo entre polarização e variância para a obtenção do menor erro de
generalização possível.

Figura 2.4: Compromisso entre polarização e variância de um estimador no
decorrer do treinamento.

Considerando a média dos erros quadráticos de um estimador f em relação
à saída desejada Φ, sobre todas as possíveis realizações do conjunto de treina-
mento de tamanho fixo,

E{( f (x)−Φ(x))2}, (2.2)

de acordo com Geman et al. (1992):

E{( f (x)−Φ(x))2} = E{( f (x)− E{ f (x)}+ E{ f (x)} −Φ(x))2},
= E{( f (x)− E{ f (x)})2

+ 2( f (x)− E{ f (x)})(E{ f (x)} −Φ(x))

+ (E{ f (x)} −Φ(x))2}
= E{( f (x)− E{ f (x)})2}+ (E{ f (x)} −Φ(x))2

= var( f (x)) + b2( f (x)), (2.3)

chegando-se à decomposição polarização-variância, sendo var a variância do
estimador f (x) e b sua polarização.
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Krogh e Vedelsby (1995) provaram que, para problemas de regressão, o erro
quadrático de um ensemble é menor ou igual ao erro quadrático médio dos seus
componentes, sendo conhecido como decomposição da ambiguidade:

( fens −Φ)2 = ∑
i

wi( fi −Φ)2 −∑
i

wi( fi − fens)2, (2.4)

ou ainda,

Eens = E− A, (2.5)

sendo fens = Σiwi fi a combinação das saídas de cada estimador fi, Φ a saída de-
sejada, E a média ponderada do erro de generalização de cada componente e A
a média ponderada da variabilidade dos componentes (diversidade), chamado
também de termo de ambiguidade. Já que o termo de ambiguidade é sempre
positivo, o erro médio quadrático do ensemble será sempre menor do que o erro
médio ponderado dos preditores, ou seja,

( fens −Φ)2 ≤∑
i

wi( fi −Φ)2. (2.6)

Pode-se inferir equivocadamente que, com o aumento da diversidade entre
os preditores componentes de um ensemble, o erro médio quadrático do ensem-
ble necessariamente diminui. Porém, o que normalmente ocorre é que com o
aumento da diversidade, a partir de um certo ponto, perde-se na exatidão de
cada componente, ou seja, diversidade não é tudo, deve-se obter um ponto de
equilíbrio entre diversidade e exatidão. O desafio principal é, então, obter esti-
madores tão exatos quanto possível, porém, com uma boa diversidade.

Ueda e Nakano (1996) apresentaram uma nova decomposição muito útil,
chamada decomposição polarização-variância-covariância, baseada na decom-
posição polarização-variância apresentada anteriormente. Considerando a sa-
ída de um ensemble como a simples média das saídas individuais dos preditores
componentes,

fens =
1
M

M

∑
i=1

fi, (2.7)

então o erro médio quadrático do ensemble é:

E{( fens −Φ)2} = b
2
+

1
M

var +
(

1− 1
M

)
covar, (2.8)
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em que,

b =
1
M

M

∑
i=1

(E{ fi} −Φ), (2.9)

é a polarização média do ensemble,

var =
1
M

M

∑
i=1

E{( fi − E{ fi})2}, (2.10)

a variância média e

covar =
1

M(M− 1)

M

∑
i=1

M

∑
j 6=i

E{( fi − E{ fi})( f j − E{ f j})}, (2.11)

a covariância média dos membros do ensemble.

Pela Eq. 2.8 observa-se que o erro de generalização de um ensemble depende
não só da polarização e variância de seus componentes, mas, também, da corre-
lação entre cada componente, conhecida como diversidade. Assim, um ensemble
cujos estimadores são descorrelacionados, ou seja, há uma boa diversidade no
ensemble, este terá uma boa generalização, desde que, individualmente, cada
componente possua também pequenas polarização e variância.

Uma outra forma de relacionar o erro de generalização do ensemble com a
diversidade de seus componentes foi proposta por Zhou et al. (2002). Conside-
rando a combinação de componentes do tipo média ponderada:

fens(x) =
M

∑
i=1

wi fi(x), (2.12)

sendo wi o peso de cada componente e fi a saída de cada componente i para
uma certa entrada x. O erro de generalização de cada componente para uma
determinada entrada, Ei(x), e do ensemble, Eens(x), dada a saída desejada Φ(x),
podem ser calculados por:

Ei(x) = ( fi(x)−Φ(x))2, (2.13)

Eens(x) = ( fens(x)−Φ(x))2. (2.14)

O erro de generalização do ensemble pode então ser expresso em função dos
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componentes,

Eens(x) =

(
M

∑
i=1

wi fi(x)−Φ(x)

)(
M

∑
j=1

wj f j(x)−Φ(x)

)
. (2.15)

Supondo que x é amostrado segundo uma distribuição p(x), o erro de gene-
ralização de cada componente e do comitê é determinado por:

Ei =
∫

Ei(x)p(x)dx, (2.16)

Eens =
∫

Eens(x)p(x)dx. (2.17)

Sendo assim, a correlação entre os membros i e j do comitê é calculada da
seguinte forma:

Cij =
∫

( fi(x)−Φ(x))( f j(x)−Φ(x))p(x)d(x). (2.18)

Por meio das Eq. (2.15), (2.17) e (2.18), o erro de generalização do ensemble
pode ser calculado como,

Eens =
M

∑
i=1

M

∑
j=1

wiwjCij. (2.19)

Vale frisar que, nas demonstrações algébricas apresentadas nesta seção, foi
empregada uma combinação linear dos componentes do ensemble e a função
erro quadrática. Sendo assim, é importante observar que as demonstrações não
podem ser aplicadas diretamente a problemas de classificação cujas saídas dos
componentes do comitê são discretas (por rótulos), e, ademais, em tais proble-
mas, a função erro zero-um normalmente é utilizada em detrimento da função
erro quadrática.

Tumer e Gosh (1996) apresentaram uma reformulação do problema de clas-
sificação cuja saída dos componentes passa a ser um número real associado à
probabilidade a posteriori de cada classe, transformando o problema de classifi-
cação em um de regressão.

Considere um problema de classificação de uma dimensão x e duas classes
a e b, sendo suas respectivas probabilidades a posteriori P(a|x) e P(b|x), e consi-
derando um classificador cujas estimativas dessas probabilidades sejam P̂(a|x)
e P̂(b|x). Como apresentado na Fig. 2.5, a diferença entre os limiares de decisão
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ótimo de Bayes x∗ (P(a|x∗) = P(b|x∗)) e o estimado x̂∗, provoca um acréscimo
do erro de classificação (área hachurada) em relação ao erro de Bayes (área som-
breada).

A probabilidade a posteriori estimada pelo classificador i é dada por (Tumer
e Gosh, 1996),

P̂i(a|x) = P(a|x) + ηi(a|x), (2.20)

sendo ηi(a|x) o erro estimado, com média zero, variância σ2
ηi

. Dessa forma, o erro
adicional esperado, considerando um conjunto de classificadores com a mesma
variância, apresentado por Tumer e Gosh (1996), pode ser calculado por:

Ead = Ead

(
1 + δ(M− 1)

M

)
, (2.21)

sendo Ead o erro adicional do ensemble, Ead o erro adicional de um classificador
(o erro dos classificadores foram considerados iguais), M o número de classifi-
cadores. O termo δ, coeficiente de correlação, é determinado por,

δ =
N

∑
k=1

Pkδk, (2.22)

em que N é o número de classes, Pk é a probabilidade a priori de cada classe e δk,
o fator de correlação médio dos M classificadores para a classe k.

Pode ser observado pela Eq. (2.21) que, quando os classificadores possuem
erros independentes, ou seja, δ = 0, o erro adicional do comitê é M vezes menor,
Ead = Ead/M. De forma oposta, se houver uma correlação perfeita, δ = 1, não
haverá redução do erro ao utilizar um comitê, Ead = Ead.

2.3.2 Diversidade

Conforme apresentado na seção anterior, para uma combinação efetiva é neces-
sário um conjunto de estimadores, cada qual com boa eficiência e de reduzido
erro. Porém, quando os erros ocorrerem, é importante que eles não ocorram em
todos os componentes do comitê ao mesmo tempo, idéia definida como diversi-
dade (Hansen e Salamon, 1990). Sharkey e Sharkey (1997) sugerem que para um
ensemble ter uma boa diversidade, os preditores componentes devem apresentar
diferentes padrões de generalização, ou seja, obter falhas não correlacionadas.
Entretanto, a maior dificuldade em combinar opiniões de especialistas é que es-
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Figura 2.5: Limiares de decisão e regiões de erro. Região sombreada, erro de
decisão utilizando o critério de Bayes para cálculo do limiar x∗; e região hachu-
rada, erro adicional devido ao erro de estimação das probabilidades a posteriori
das classes a e b.

sas opiniões tendem a ser correlacionadas (Jacobs, 1995).

A discussão acerca da diversidade é atraente, apresentando uma grande va-
riedade de implicações (Brown, 2004). Muitas formas de medir a diversidade
em um ensemble vêm sendo propostas (Kuncheva e Whitaker, 2003; Chandra,
2004). Kuncheva e Whitaker (2003) apresentaram um resultado empírico deta-
lhado de diversas formas propostas por vários pesquisadores e a relação entre
elas, mostrando que ainda não há uma definição sólida de diversidade mas que
há similaridades nas métricas utilizadas.

Embora tais métricas são muito importantes no estudo de máquinas de co-
mitê, as medidas de diversidades não podem ser utilizadas para estimar a efi-
ciência de um ensemble (Kuncheva e Whitaker, 2003). Como discutido anterior-
mente, ainda há o requisito eficiência individual para os membros do comitê.

Um índice de diversidade muito utilizado em problemas de regressão é a
correlação entre as saídas de dois estimadores. A diversidade em um comitê
pode ser inferida pela covariância média entre seus componentes, como descrito
na Eq. (2.11), reescrita para a estimação da covariância entre dois estimadores i
e j:

Cij = E{( fi − E{ fi})( f j − E{ f j})}. (2.23)
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Considere o par de estimadores i e j, pode-se empregar uma medida de des-
correlação amostral por meio do índice de correlação de Pearson (Lima, 2004):

D(i, j) = 1−
∣∣∣∣∣ σij

σiσj

∣∣∣∣∣ , (2.24)

em que,

σi =

√√√√ 1
N − 1

N

∑
k=1

( fi(xk)− f i)2, (2.25)

σj =

√√√√ 1
N − 1

N

∑
k=1

( f j(xk)− f j)2, (2.26)

σij =
1

N − 1

N

∑
k=1

( fi(xk)− f i)( f j(xk)− f j), (2.27)

sendo N o número de amostras do conjunto de dados, fi(xk) e f j(xk) as saídas do
estimador i e j para a entrada xk, respectivamente, f i e f j as médias das saídas
obtidas pelos estimadores. A medida de diversidade, neste caso, excursiona
o intervalo [0, 1]. O problema desta medida é que alguns autores defendem a
idéia de que a correlação negativa propicia a formação de ensembles efetivos. Na
medida apresentada, a correlação negativa possui a mesma avaliação do que a
correlação positiva, perdendo, desta forma, uma informação importante para
construção de comitês.

Uma outra medida que pode ser utilizada é a entropia relativa ou entropia
cruzada ou de Kullback-Leibler (Kullback e Leibler, 1951).

2.3.3 Geração de Componentes para o Ensemble

Segundo Valentini e Masulli (2002), os métodos de implementação de ensembles
podem ser classificados em geradores (do termo em inglês generative) e não-
geradores (do termo em inglês non-generative). Os geradores tentam melhorar a
eficiência do comitê aumentando o desempenho e diversidade dos seus mem-
bros. De forma oposta, no método não-gerador, os membros do comitê são pre-
viamente estabelecidos e o foco é o algoritmo utilizado para uma efetiva combi-
nação.

Porém, como mencionado na seção anterior, uma importante variável que
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deve ser levada em consideração para a implementação de um ensemble é a di-
versidade. Sendo assim, o mais apropriado método de classificação de imple-
mentações de comitês deve considerar a forma com que a diversidade é pro-
movida.

As técnicas para obtenção de diversidade entre os componentes podem ser
classificadas como dois tipos: i. as que utilizam a diversidade de forma explícita
na geração de componentes; ii. a diversidade é obtida de forma implícita pelo
algoritmo de aprendizado.

Entende-se por diversidade implícita quando o algoritmo de aprendizagem
não considera, por exemplo, o aumento da diversidade, mas apenas técnicas
que são capazes de fornecer membros para o comitê com boa diversidade, não
garantindo, desta forma, o sucesso. O método explícito, ao contrário, utiliza
técnicas que garantem a obtenção da diversidade, por exemplo, escolhendo de
forma determinística conjuntos de treinamento em diferentes pontos no espaço
e não aleatoriamente como é no caso implícito.

Segundo Sharkey (1999) a diversidade em um comitê pode ser obtida por
meio de quatro diferentes formas classificadas no contexto de redes neurais, mas
tal classificação pode ser aplicada em diferentes abordagens:

• variação dos pesos iniciais: com um mesmo conjunto de padrões de apren-
dizagem, os componentes do comitê podem ser criados variando apenas
os pesos iniciais de uma rede neural;

• variação da topologia: modificando a estrutura da rede, diferentes padrões
de generalização poderão ocorrer, obtendo-se assim um conjunto de esti-
madores diversos;

• variação do algoritmo de aprendizagem: por meio de diferentes algorit-
mos de aprendizagem, componentes diversos entre si podem ser gerados;

• variação dos dados de entrada: com a modificação dos dados de entrada
das redes, por exemplo, por diferentes sensores ou por reamostragem dos
dados de treinamento, boa diversidade entre as redes componentes do co-
mitê pode ser obtida.

Boa parte dos métodos de obtenção de diversidade podem ser classificados
dentre um dos quatro mencionados acima, porém, pela dificuldade de encontrar
classes para alguns métodos, Brown et al. (2005a) apresentam um novo método
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de classificação, que abrange a maioria dos métodos de aprendizagem de ensem-
ble, baseado na forma com que a diversidade é obtida:

1. ponto inicial no espaço de hipóteses;

2. conjunto de hipóteses acessível;

3. percurso no espaço de hipóteses.

Nas próximas seções, essas três categorias serão explicadas e exemplificadas.

2.3.3.1 Ponto inicial no espaço de hipóteses

Ao iniciar os estimadores em diferentes pontos iniciais, pesos iniciais em se
tratando de redes neurais, a probabilidade de cada componente seguir uma tra-
jetória e convergir para um diferente ótimo local aumenta. Consequentemente,
os membros do comitê generalizarão de forma diferente, mesmo utilizando os
mesmos padrões de aprendizado, corroborando assim com o aumento da diver-
sidade entre os membros do comitê.

Por sua simplicidade, este mecanismo de gerar componentes diversos de um
ensemble é um dos mais aplicados (Brown, 2004). Essa técnica pode ser aplicada
tanto de forma implícita quanto explícita. Na forma implícita, os pesos são inici-
ados aleatoriamente, enquanto que, na forma explícita, os pesos são escolhidos
em diferentes e distantes regiões de seu espaço.

Embora seja uma técnica muito utilizada, estudos mostram que, dentre as
principais técnicas para obtenção de diversidade, trata-se de uma com os piores
desempenhos.

2.3.3.2 Conjunto de hipóteses acessível

Esta categoria de métodos para obtenção de componentes diversos de ensembles
pode ser dividida em duas classes distintas: manipulação dos dados de treina-
mento e manipulação da arquitetura dos membros do comitê.

Manipulação dos dados de treinamento:

Para a construção de ensembles, a obtenção de diversidade por meio da vari-
ação dos dados de aprendizado de cada componente é muito utilizada também.
O que diferencia os métodos é como os dados são apresentados para o treina-
mento de cada estimador. Em alguns métodos, os preditores possuem acesso a
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Algoritmo 1 Bagging
1: Escolha o algoritmo de aprendizagem L, o número de preditores M e o

número de amostras Nbag
2: Para i = 1, . . . , M faça
3: Obtenha um novo conjunto de treinamento Tbag com Nbag amostras, es-

colhidas aleatoriamente do conjunto de treinamento original T e com
reposição

4: fi = L(Tbag),
5: Fim Para

todas as características do processo, porém, as amostras usadas durante o apren-
dizado são diferentes. Uma outra forma é dividir os padrões de entrada em
categorias, ou por características diferentes, e apresentar diferentes categorias
para aprendizado de cada preditor. Ambos métodos descritos são chamados de
métodos por reamostragem (Brown, 2004).

Uma outra classificação são os métodos por distorção, em que se realiza um
pré-processamento dos padrões de aprendizado, que pode ser simplesmente
adicionando um ruído gaussiano nos dados de entrada (Raviv e Intrator, 1999)
ou por transformações não-lineares (Sharkey e Sharkey, 1997), ou ainda gerando
novos dados de treinamento aplicando perturbações na saída desejada (Chris-
tensen, 2003). Quando é possível utilizar fontes sensoriais distintas, uma boa
alternativa é treinar cada componente do comitê com diferente disposição das
fontes, como realizado por Sharkey et al. (2000b).

As técnicas de manipulação de dados para obtenção de diversidade entre
membros do comitê, pode ser também dividida em técnicas implícitas e explíci-
tas. Dentre as implícitas, destaca-se o bagging. Dentre as explícitas destacam-se
o boosting e variações, além do DECORATE, explicadas adiante, nesta mesma
seção.

Umas das mais conhecidas técnicas de criação de comitês, o bagging (bootstrap
aggregating), baseada na reamostragem dos padrões de treinamento de modo a
se obter diferentes subconjuntos de treinamento para cada membro, foi apresen-
tada por Breiman (1996).

No bagging, a partir de um conjunto original de dados, é realizada uma rea-
mostragem dos dados, com a mesma probabilidade de escolha de cada padrão,
para cada componente do comitê. Sendo que os dados podem repetir entre os
preditores. A reamostragem é dita, neste caso, com reposição. O pseudo-código
do bagging é mostrado no Algoritmo 1 (Hansen, 1999).
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Mesmo com um conjunto original suficientemente grande, este algoritmo
não garante uma generalização distinta entre os membros do comitê. Segundo
Breiman (1996), o bagging funciona bem com redes neurais, árvores de decisão,
considerados, pelo mesmo autor, como estimadores instáveis (ausência de pre-
visibilidade após o aprendizado), porém, não muito bem com componentes es-
táveis como o método do k-vizinhos mais próximos.

Partindo para os métodos explícitos de geração de diversidade, desta catego-
ria, um do mais empregados é o boosting, originalmente proposto por Schapire
(1990). Com seu algoritmo, Schapire (1990) provou que, com um número sufi-
ciente de dados e classificadores fracos, um comitê formado com estes classifi-
cadores poderia se tornar um classificador forte.

A principal diferença entre os algoritmos bagging e boosting é que a reamos-
tragem se realiza de forma adaptativa. De forma contrária ao bagging, em que os
dados de aprendizagem possuem probabilidade uniforme de seleção, no boost-
ing os componentes são gerados de forma sequencial, baseado no desempenho
dos componentes até então obtidos (Tsymbal e Puuronen, 2000).

A partir do trabalho de Schapire (1990), muitos algoritmos chamados da
família boosting foram implementados, sendo que uma classificação desses al-
goritmos foi realizada por Haykin (1999):

• boosting por filtragem: assim como o algoritmo original (Schapire, 1990),
esta classe envolve uma filtragem progressiva das amostras de treinamento.
Assumindo um grande conjunto de treinamento, algumas amostras são
aproveitadas e outras descartadas, de acordo com o desempenho do con-
junto de estimadores já construídos;

• boosting por reamostragem: nesta classe uma amostra não é descartada
como no caso anterior, mas a reamostragem dos dados de treinamento é
realizada por meio de uma distribuição de probabilidade pré-estabelecida
de acordo com o erro dos membros do comitê para tais amostras. Uma
maior probabilidade de escolha é dada para as amostras que apresentaram
mais erros nos componentes anteriores. A família de algoritmos Arcing
(Adaptatively resample and combine) se insere nesta classificação;

• boosting por re-ponderação: nesta abordagem, os componentes possuem
acesso a todo o conjunto de aprendizado original, porém, cada amostra
possui um peso associado, quanto maior o peso maior foi o erro de predição
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Algoritmo 2 Adaboost
1: Escolha o algoritmo de aprendizagem L, o número de preditores M e o

número de amostras Nboost
2: Determine a probabilidade de escolha de cada padrão k no conjunto de

treinamento T, com N amostras, como pk = 1
N

3: Para i = 1 . . . M faça
4: Gere um novo conjunto de treinamento Tboost, com reposição e Nboost

amostras, a partir do conjunto T de acordo com a probabilidade de es-
colha p de cada amostra

5: fi = L(Tboost)
6: Adicione o componente fi ao comitê
7: Defina uma função perda λ para cada padrão:

λk = |ϕk− fi,k|2
supi |ϕk− fi,k|

para k = 1 . . . N

8: Calcule βi = (1−∑N
k=1 pkλk)

∑N
k=1 pkλk

9: Determine as novas probabilidades de cada padrão:

pk = pkβ
λk
i

∑N
j=1 pjβ

λj
i

para k = 1 . . . N

10: Fim Para

sobre ela por componentes anteriores e mais importante é a amostra para
o atual aprendizado do componente.

Uma das grandes dificuldades de implementação do algoritmo de Schapire
(1990) é a necessidade de um grande conjunto de aprendizado. Sendo assim,
Freund e Schapire (1996) propuseram um novo algoritmo, chamado Adaboost
(adaptive boosting), que, de maneira similar ao bagging, permite reamostragem
com reposição, porém, com probabilidade de escolha adaptativa. Trata-se de
um algoritmo rápido, simples e de fácil implementação (Schapire, 1999).

Um grande número de métodos baseados no Adaboost foi implementado
desde sua criação. Algumas implementações podem ser classificadas como boost-
ing por reamostragem ou como boosting por re-ponderação (Hansen, 1999). O
pseudo-código deste método, para o caso de reamostragem, é mostrado no Al-
goritmo 2 (Hansen, 1999).

Em geral, o bagging é mais consistente, o aumento do erro de generalização
do componente é menos frequente (Tsymbal e Puuronen, 2000). Além disso, o
bagging permite que os componentes sejam treinados de maneira independente,
propiciando a utilização de programação paralela, reduzindo o tempo computa-
cional para formação do ensemble. No entanto, uma versão paralela do Adaboost,
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chamada P-Adaboost, foi proposta por Merler et al. (2007). Como vantagem, o
boosting obtém, na média, redução do erro de generalização mais substanciais
do que o bagging (Breiman, 1998).

Como tentativa de melhorar o desempenho do bagging e do boosting, Tsymbal
e Puuronen (2000) apresentaram uma nova forma de combinação dos membros
do comitê que pode ser aplicada em ambas técnicas, levando em consideração o
desempenho do componente no espaço amostral. García-Pedrajas e Ortiz-Boyer
(2008) também apresentaram uma nova abordagem baseada no boosting e em
métodos de distorção.

O porquê do sucesso dessas técnicas de reamostragem ainda é motivo de
muita discussão. No entanto, o que parece ser mais aceito na comunidade cien-
tífica é que o desempenho superior de técnicas de boosting, em relação ao erro
de generalização, está relacionado ao fato de que este algoritmo possibilita a re-
dução do erro tanto em termos da polarização quanto da variância, enquanto
que no bagging apenas a variância é reduzida (Bauer e Kohavi, 1999).

Contudo, segundo Bauer e Kohavi (1999), um dos maiores problemas com
as técnicas de boosting é a sensibilidade ao ruído nos dados. Uma razão é que o
método de atualizar as probabilidades pode dar muita importância a amostras
ruidosas (Opitz e Maclin, 1999). Um novo algoritmo proposto por Martínez-
Muñoz e Suárez (2007) tenta conciliar a vantagem de robustez ao ruído do bag-
ging e menores erros de generalização do boosting, utilizando técnicas de poda.

Como exemplo final de métodos explícitos para geração de diversidade por
manipulação de dados de treinamento, Melville e Mooney (2003) apresentaram
em seu trabalho o DECORATE (Diverse Ensemble Creation by Oppositional Relabel-
ing of Artificial Training Examples), que, a partir da geração de dados artificiais,
em conjunto com dados originais, um ensemble com componentes diversos pode
ser formado. Uma das grandes vantagens deste método é sua aplicação em pe-
quenos conjuntos de dados de aprendizagem.

Manipulação da arquitetura do ensemble ou componente:

Grande parte dos algoritmos de aprendizado de comitês trabalham apenas
com mudança de parâmetros dos seus componentes e não com a sua estrutura.
A escolha de estrutura fica normalmente a cargo do usuário, que precisa de
um bom conhecimento prévio para determinar estruturas adequadas ou, muitas
vezes, a estrutura é determinada por tentativa e erro. No entanto, Opitz e Shav-
lik (1996) apresentaram um algoritmo evolucionário para otimização da topolo-
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gia de redes neurais componentes do ensemble, selecionando os componentes
mais adequados segundo uma medida de diversidade. Da mesma forma, Islam
et al. (2003) propuseram um algoritmo para construção cooperativa de ensemble
que determina tanto o número de componentes quanto o número de neurônios
escondidos de redes neurais.

Uma outra abordagem que vem ganhando espaço é a criação de ensemble
híbrido, ou seja, ao invés de utilizar, por exemplo, apenas redes neurais do tipo
perceptron multi-camadas como componentes, utiliza-se também outros tipos
de preditores como funções de base radial ou máquinas de vetores-suporte.
Wang et al. (2000) apresentaram um ensemble híbrido formado por redes neu-
rais e árvores de decisão. Por outro lado, Woods et al. (1997) apresentaram
um comitê formado por diferentes tipos de classificadores como redes neu-
rais, k-vizinhos mais próximos, árvores de decisão e classificadores bayesianos.
Wichard et al. (2003) mostraram que a criação de ensemble com componentes
de várias classes, como modelos polinomiais, redes perceptron multi-camadas,
rede perceptron de base radial e modelos baseados na regra do vizinho mais
próximo, pode melhorar o desempenho, em problemas de regressão, de en-
sembles formados por apenas um tipo de modelo. Em problemas de predição
de séries temporais, Wedding e Cios (1996) obtiveram bons resultados com a
combinação de funções de base radial e modelos de Box-Jenkins ARMA (auto-
regressivo com média móvel). Em uma série de experimentos, Canuto et al.
(2007) observaram que as estruturas híbridas de comitê apresentaram melhor
eficiência do que as demais.

Segundo Brown (2004), com a utilização de ensemble híbrido pode-se obter
componentes diversos, com diferentes padrões de generalização, e que possuem
melhor eficiência em diferentes regiões. Sendo assim, possivelmente, nesta abor-
dagem, a escolha de um melhor estimador seja preferível à combinação dos com-
ponentes. Porém, trata-se de um assunto a ser melhor investigado.

2.3.3.3 Percurso no espaço de hipóteses

Para um certo espaço de busca, definido pelo conjunto de dados de aprendizado
disponível e pela arquitetura dos componente do comitê e sua própria estru-
tura, qualquer ponto neste espaço determina uma hipótese particular (Brown
et al., 2005a). O percurso no espaço de busca determinará a eficiência do co-
mitê. Brown et al. (2005a) dividiram esta categoria de métodos que modificam
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Algoritmo 3 NCL
Escolha o número de preditores M para o comitê e um conjunto de treina-
mento T, formado por N amostras x
Para k = 1 . . . N faça

Calcule a saída do comitê fens = 1
M ∑i fi(xk)

Para i = 1 . . . M faça
ei = 1

2( fi(xk)− ϕk)2 + λ( fi(xk)− fens) ∑j 6=i( f j(xk)− fens)
∂ei
∂ fi

= ( fi(xx)− ϕk)− λ( fi(xk)− fens)
Fim Para

Fim Para

a trajetória no espaço de hipóteses em duas partes: métodos de penalidade e
métodos evolucionários.

Métodos de penalidade:

Nos métodos de penalidade, uma função penalidade é adicionada à função
erro do indivíduo:

Ei =
1
2
( fi −Φ)2 + λpi, (2.28)

sendo Ei o erro do componente, considerando seu erro médio quadrático mais
um termo de penalidade pi ponderado por um termo de regularização λ.

Em Rosen (1996), o componente não apenas busca a redução do erro entre
sua saída e a saída desejada, mas também busca reduzir a correlação entre seu
erro e o dos outros componentes previamente obtidos, sendo essa correlação
inserida no termo de penalidade. No entanto, Liu e Yao (1999) apresentaram
um método de penalidade, aprendizado por correlação negativa (NCL - negative
correlation learning), em que todos os membros do comitê são estimados simul-
taneamente com o acréscimo do erro de penalidade na função erro:

pi = ( fi − fens) ∑
j 6=i

( f j − fens), (2.29)

em que fens é dado pela Eq. (2.7) no instante anterior do aprendizado. O pseudo-
código do Algoritmo NCL é apresentado no Algoritmo 3.

Apesar do sucesso do emprego de NCL (Brown, 2004; Liu et al., 2000; Chan-
dra, 2004), McKay e Abbass (2001) e Nguyen (2006) observaram pouca diver-
sidade em ensembles criados via NCL. Segundo McKay e Abbass (2001), NCL
afasta os componentes do comitê da média dos membros, mas não necessaria-
mente entre cada um.
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McKay e Abbass (2001) apresentaram, uma diferente penalidade, chamada
RTQRT-NCL (root-quartic negative correlation learning):

pi =

√√√√ 1
M

M

∑
j=1

( fi − f j)4, (2.30)

em que, ao invés de utilizar uma medida para diversidade em relação à saída
média do ensemble, utiliza uma medida baseada na diversidade entre pares de
componentes.

Métodos evolucionários:

Computação evolucionária vem sendo bastante utilizada no contexto de
aprendizado de máquinas, por adicionar adaptação dinâmica no processo de
aprendizagem (Abbass e Sarker, 2001; Abbass, 2002, 2003b; Fieldsend, 2005).

Em algoritmos evolucionários, grande parte do espaço de hipóteses é ex-
plorado, um aspecto importante para criação de ensembles mesmo que o objetivo
principal não seja, a princípio, a geração de uma população que se complemente
para a formação do comitê. Uma das suas principais vantagens é sua maior ro-
bustez a mínimos locais.

Por sua característica de busca em diversas regiões do espaço de hipóteses, a
utilização de algoritmos evolucionários vem se destacando, principalmente no
que se refere à construção de ensembles (Liu et al., 2000; Abbass, 2003a; Chandra
e Yao, 2006b; Nguyen et al., 2005; García-Pedrajas et al., 2005).

Abbass (2003a) apresentou métodos para a evolução de um grupo de redes
neurais baseado em um problema multi-objetivo. Foram sugeridos diferentes
objetivos com o propósito de obter diversidade entre os membros do comitê. A
primeira abordagem foi dividir o conjunto de treinamento em duas partes e os
erros de treinamento foram utilizados como objetivos a serem reduzidos. Outra
abordagem foi a adição de ruído na saída desejada e a redução do erro obtido
para esta saída e a do conjunto original foram utilizadas como objetivos.

Várias combinações de objetivos, para a obtenção de diversidade e eficiência
do ensemble, podem ser realizadas. No algoritmo ADDEMUP (Accurate and Di-
verse Ensemble-Maker Giving United Predictions), Opitz e Shavlik (1999) apresen-
tam uma única função-custo que pode ser interpretada como uma soma pon-
derada do erro de um componente e sua diversidade estimada frente aos outros
componentes. Chandra (2004) apresentou um algoritmo chamado DIVACE-II
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(Diverse and Accurate Ensemble Learning Algorithm) sendo que dois objetivos dis-
tintos foram escolhidos para a evolução do ensemble: a eficiência e a diversidade
de cada componente.

García-Pedrajas et al. (2005) utilizaram 10 objetivos, os quais fazem parte di-
ferentes medidas de desempenho de cada componente, medidas de diversidade
e de cooperação do componente no comitê. Os resultados mostraram que a uti-
lização de vários objetivos pode ser prejudicial. Sendo assim, um novo conjunto
de seis objetivos foi implementado, obtendo bons desempenhos em uma série de
experimentos. Segundo García-Pedrajas et al. (2005), não ficou claro a importân-
cia do objetivo diversidade na fase de aprendizado em seus experimentos, o que
corrobora com o trabalho de Kuncheva e Whitaker (2003).

A principal razão para o uso de uma abordagem multi-objetivo para a cri-
ação de ensembles é que problemas com múltiplos objetivos necessitam de um
processo de busca que obtenha um conjunto de soluções ótimas ao invés de ape-
nas uma solução. Com a utilização de otimização evolucionária multi-objetivo, o
processo de formação do ensemble pode se tornar mais rápido, uma vez que algo-
ritmos evolutivos são baseados em métodos de populações e o conjunto obtido
no final da evolução pode ser utilizado diretamente na construção do comitê.

Um problema desta abordagem multi-objetivo passa a ser a formulação dos
objetivos, os componentes formados devem obter boa eficiência e estar uni-
formemente distribuídos no conjunto pareto (Chandra e Yao, 2006a). Alguns
algoritmos evolucionários empregados na construção de máquinas de comitê
serão apresentados no próximo capítulo.

2.3.4 Seleção de Componentes para um Ensemble

Como apresentado na seção anterior, os componentes de um comitê podem ser
obtidos de várias maneiras. Os métodos descritos variam principalmente na
forma em que a diversidade entre os componentes é obtida.

No entanto, uma outra forma de criar um ensemble é selecionar, a partir de um
conjunto de possibilidades, os componentes mais aptos à combinação, chamada
de “super-produzir e selecionar” (Giacinto e Roli, 2001). A partir de conjuntos
de teste e de um conjunto de candidatos a membro do comitê, diversos ensem-
bles e métodos de combinação podem ser testados e escolhidos (Sharkey et al.,
2000b). Porém, se o número de candidatos for grande, tal procedimento pode se
tornar exaustivo.
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Perrone e Cooper (1993) propuseram um método de seleção baseado na vari-
ação do erro médio quadrático do comitê com o acréscimo de um candidato,
considerando um problema de regressão com um combinador do tipo média
simples, Eq. (2.7). Por meio da Eq. (2.19), o erro médio quadrático do comitê
com a adição de mais um componente k, pode ser expresso como,

E′ens =
1

(M + 1)2

M+1

∑
i=1

M+1

∑
j=1

Cij. (2.31)

Utilizando as Eq. (2.19) e (2.31), o acréscimo do componente k só será justifi-
cado caso,

Eens >E′ens, (2.32)

1
M2

M

∑
i=1

M

∑
j=1

Cij >
1

(M + 1)2

M+1

∑
i=1

M+1

∑
j=1

Cij, (2.33)

1
M2

M

∑
i=1

M

∑
j=1

Cij >
1

(M + 1)2

M+1

∑
i=1
i 6=k

M+1

∑
j=1
j 6=k

Cij + 2
M+1

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ckk

 ,

(2.34)(
1

M2 −
1

(M + 1)2

) M+1

∑
i=1
i 6=k

M+1

∑
j=1
j 6=k

Cij >
2

(M + 1)2

M+1

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ek, (2.35)

2M + 1
M2

M

∑
i=1

M

∑
j=1

Cij >2
M+1

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ek, (2.36)

Eens >
1

2M + 1

2
M+1

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ek

 , (2.37)

sendo Ek o erro médio quadrático do componente k. Este método é conhecido
como método construtivo. Uma vantagem deste método é que ele não depende
dos algoritmos utilizados na geração dos componentes, podendo ser utilizado
com qualquer tipo de conjunto de candidatos.

Um método diferente foi proposto por Zhou et al. (2002), em que ao invés
de construir o ensemble, adicionando componentes (Perrone e Cooper, 1993), é
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utilizado um método de poda. Neste caso,

E′ens =
1

(M− 1)2

M

∑
i=1 6=k

M

∑
j=1 6=k

Cij. (2.38)

Novamente, utilizando as Eq. (2.19) e (2.38), a poda do componente k se
justifica se,

Eens ≥E′ens, (2.39)

1
M2

M

∑
i=1

M

∑
j=1

Cij ≥
1

(M− 1)2

M

∑
i=1
i 6=k

M

∑
j=1
j 6=k

Cij, (2.40)

2M− 1
M2

M

∑
i=1

M

∑
j=1

Cij ≤2
M

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ek, (2.41)

Eens ≤
1

2M− 1

2
M+1

∑
j=1
j 6=k

Ckj + Ek

 . (2.42)

O processo de seleção dos componentes do comitê é importante pelo fato de
que: i. a combinação de componentes muito similares é desnecessária; ii. com-
ponentes com baixa eficiência podem deteriorar a saída do comitê; iii. comitês
com um grande número de membros normalmente não acrescentam melhorias
significativas em relação à comitês formados com um número eficiente de com-
ponentes, podendo até mesmo piorar o desempenho do comitê além de aumen-
tar desnecessariamente sua complexidade (Perrone e Cooper, 1993; Zhou et al.,
2002; Hibon e Evgeniou, 2005).

Zhou et al. (2002) apresentaram um método chamado GASEN (Genetic Al-
gorithm based Selective Ensembles) para a seleção de componentes para o comitê.
Cada candidato possui um peso associado, de acordo com sua contribuição ao
ensemble, determinado por algoritmos genéticos e utilizado como referência para
poda do comitê. Giacinto e Roli (2001) apresentaram um método automático
para a escolha dos componentes do comitê, sem a necessidade de um esforço
computacional elevado.

Grande parte dos métodos de seleção aplicam algum tipo de medida de di-
versidade e escolhem os candidatos mais eficientes e diversos (Aksela e Laakso-
nen, 2006). Porém, a medida de diversidade a ser empregada para melhorar o
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desempenho do comitê com a escolha ou geração dos membros depende tam-
bém da regra de combinação (Kuncheva, 2004). Alguns métodos de combinação
de comitês serão mostrados na próxima seção.

2.3.5 Combinação dos Componentes de um Ensemble

Nas seções anteriores, foram apresentados métodos para a obtenção e seleção
de componentes para a formação de um ensemble. A partir da definição dos
componentes, o passo seguinte para a construção do comitê é definir o método
de combinação. Embora seja defendido na literatura que os métodos de combi-
nação de estimadores são menos importantes que a diversidade do conjunto de
componentes, dado um conjunto de estimadores, a única forma de se extrair o
máximo desse conjunto é escolhendo um bom combinador (Kuncheva, 2002b).

As formas de combinação podem ser baseadas em métodos de fusão e méto-
dos de seleção (Kuncheva, 2002a; Canuto et al., 2007). No método de seleção,
cada componente possui maior acuidade em um determinado local do espaço
de atributos. Desta forma, a saída do componente de maior habilidade na região
onde se encontra o conjunto de atributos será utilizada – nota-se aqui uma certa
especialização dos componentes do ensemble, como requerido na arquitetura mo-
dular, porém, os componentes são gerados de forma a resolver o problema como
um todo e, só após a obtenção dos componentes o combinador é implementado.
Na fusão, considera-se que os componentes são equiparáveis, sendo assim, a
opinião de cada especialista é considerada na decisão final do comitê.

Os métodos baseados em fusão são classificados em: lineares, não-lineares,
de base estatística e de inteligência computacional (Canuto et al., 2007).

O combinador mais simples e muito utilizado é a média das saídas de cada
componente, chamado de método de ensemble básico por Perrone e Cooper (1993),
Eq. (2.7):

fens =
1
M

M

∑
i=1

fi.

Consequentemente, esse combinador possui a desvantagem de considerar
todos os membros do comitê de igual importância. Sendo assim, o estimador
média ponderada pode ser utilizado quando for necessário considerar a acui-
dade de cada componente na saída do ensemble, chamado de método de ensemble
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generalizado (Perrone e Cooper, 1993), Eq. (2.12):

fens(x) =
M

∑
i=1

wi fi(x).

Considerando que ∑i wi = 1, Perrone e Cooper (1993) apresentaram a es-
colha ótima dos pesos wi para a redução do erro médio quadrático (2.19), baseada
na correlação entre os componentes Cij, dada pela Eq. (2.18):

wi =
∑M

j=1 C−1
ij

∑M
k=1 ∑M

j=1 C−1
kj

. (2.43)

Um problema desta abordagem é que a matriz de correlação não pode ser
calculada analiticamente. Com isso ela deve ser estimada por meio de um con-
junto de dados com a restrição de não-singularidade para sua inversão. Com
estimadores cujos erros são muito dependentes, erros numéricos podem ser obti-
dos (Zhou et al., 2002). Outros métodos de calcular os pesos ótimos do ensemble
generalizado, no sentido de reduzir o erro quadrático, também foram propostos
por Hashem e Schmeiser (1995) e Hashem (1997).

2.4 Mistura de Especialistas

Os sistemas modulares partem da estratégia “dividir-para-conquistar” para re-
solver problemas complexos. A não necessidade de estimadores complexos e
a inteligibilidade inerente a tais sistemas fizeram com que essa abordagem se
destacasse em problemas de aprendizagem de máquinas. A utilização de tais
sistemas é, também, muitas vezes justificada por fazer com que o sistema como
um todo seja fácil de entender e modificar (Sharkey, 1999). O tempo de treina-
mento pode ser reduzido (Gallinari, 1995) e conhecimento a priori pode ser in-
corporado como auxílio na escolha da forma mais apropriada de decomposição
de um problema (Pratt et al., 1991).

Uma das principais questões dessa abordagem é como decompor o problema
original em subproblemas. Hampshire e Waibel (1989) apresentaram uma ar-
quitetura modular em que a divisão do problema em subtarefas é realizada me-
diante conhecimento prévio do problema, sendo necessário um conhecimento
profundo do pro-blema pelo projetista. A decomposição automática de um pro-
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blema foi apresentada por Jacobs et al. (1991a) e, posteriormente, por Jacobs
et al. (1991b) em que a arquitetura mistura de especialistas foi apresentada à
comunidade científica.

Na mistura de especialistas, as subtarefas são realizadas por estimadores
especialistas. Um combinador, rede gating, ou simplesmente gate, ou rede de
passagem, é implementado utilizando-se as mesmas entradas dos especialistas
componentes, de forma a obter um peso ótimo para cada especialista, de acordo
com diferentes padrões de entrada.

Desta forma, cada especialista é responsável pelo mapeamento entrada e sa-
ída da forma mais eficiente possível a cada nova entrada e a rede gating deve
reconhecer os processos embutidos nos dados amostrais, atribuindo ao espe-
cialista mais apropriado a função de estimar a próxima saída da ME (Coelho,
2004). Essa arquitetura permite a utilização de modelos lineares e não-lineares
como componentes da mistura, sendo que a região de atuação de cada especi-
alista não é definida a priori e, ainda, pode ocorrer sobreposição de atuação em
regiões de transição entre especialistas.

A partir do trabalho de Jacobs et al. (1991b), a arquitetura de ME foi bastante
explorada na década passada e início desta, mostrando-se bastante adequada na
área de predição, por exemplo, na detecção de diferentes regimes de séries tem-
porais caóticas, não-lineares e não-estacionárias (Mangeas et al., 1995; Weigend
et al., 1995; Coelho et al., 2003; Huerta et al., 2003; Carvalho e Tanner, 2005; Lima
et al., 2007) e na área de reconhecimento de padrões (Waterhouse e Robinson,
1994; Moerland, 1999; Titsias e Likas, 2002; Harb et al., 2004).

Nas próximas seções, uma breve descrição da arquitetura mistura de especi-
alistas será apresentada, bem como suas principais técnicas de treinamento.

2.4.1 Arquitetura da Mistura de Especialistas

A arquitetura mistura de especialistas, Fig. 2.6 (a), apresentada por Jacobs et al.
(1991b), é composta de M especialistas e uma rede gating. No modelo original
de ME, a rede gating é uma rede feedforward e recebe tipicamente as mesmas
entradas que os especialistas. A saída de cada especialista para um padrão de
entrada x, yi = fi(x, θi), em que θi é o conjunto de parâmetros do especialista i,
é, então, ponderada pela rede gating cujo objetivo é identificar o especialista ou a
combinação de especialistas mais apropriada para diferentes regiões do espaço
de entrada.
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(a)

(b)

Figura 2.6: (a) Arquitetura de Mistura de Especialistas e (b) Rede gating.

A saída y da ME é calculada por:

y =
M

∑
i=1

wiyi, (2.44)
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em que wi é o peso atribuído pela rede gating a cada especialista i.

A rede gating, Fig. 2.6 (b), possui neurônios perceptron com função de ati-
vação softmax:

wi =
eξi

∑M
j=1 eξ j

, (2.45)

sendo ξ o produto interno entre o vetor entrada x e o vetor de pesos v de cada
perceptron. A função softmax garante a não-negatividade da saída da rede gating
e garante que o somatório dos pesos atribuídos aos especialistas seja unitário.
Quando, independentemente do conjunto de entrada, o peso atribuído a cada
especialista são iguais e constantes, a ME pode ser interpretada como um ensem-
ble.

2.4.1.1 Aprendizagem de uma ME

O processo de aprendizagem da arquitetura ME combina aspectos de aprendiza-
gem competitivo e associativo (Jacobs, 1999). Os parâmetros livres dos especi-
alistas e da rede gating devem ser determinados simultaneamente e de maneira
iterativa. Em cada iteração de treinamento, a saída de cada especialista, para
um determinado padrão de entrada xk, é comparada com a saída desejada, Φk, e
o especialista cuja saída mais se aproximar do valor desejado é escolhido como
o vencedor de Φk. Após o término da competição, os especialistas receberão
uma certa quantidade de informação de treinamento proporcional ao seu de-
sempenho em relação a Φk. O vencedor receberá uma parcela grande para que
possa se especializar ainda mais na amostra atual, enquanto que os especialis-
tas perdedores receberão pouca informação. A rede gating, com a informação
de desempenho de cada especialista para a amostra atual, é, então, ajustada de
forma que, quando uma nova entrada similar à atual seja novamente apresen-
tada à ME, um peso alto será atribuído ao especialista vencedor de Φk. Esse
processo de aprendizagem apresenta um efeito de realimentação positiva que
força diferentes especialistas a arcar com diferentes tarefas (Jacobs, 1999).

Dessa forma, o aprendizado de uma ME é competitivo. Segundo Jacobs et al.
(1991b), nos trabalhos de Hampshire e Waibel (1989) e Jacobs et al. (1991a), a
função erro a ser reduzida durante o aprendizado não encorajava a especializa-
ção local dos especialistas. Para um caso k, a métrica do erro final utilizado nos
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trabalhos mencionados era calculada por:

Ek = ‖Φk −
M

∑
i=1

wk
i yk

i ‖2. (2.46)

Essa medida de erro faz com que exista uma cooperação entre os especia-
listas uma vez que cada especialista precisa cancelar o erro residual da combi-
nação dos outros especialistas. Assim, quando um especialista for ajustado, o
erro residual se modifica, alterando as derivadas do erro para todos os outros
especialistas. Embora a cooperação pode ser vista como um fator positivo – de
fato essa função erro é utilizada em ensembles, Eq. 2.15, porém, naquele caso,
para evitar o problema de similaridade, leva-se em consideração a variável di-
versidade, como apresentado na Seção 2.3 –, Jacobs et al. (1991b) argumentam
que, com essa medida de erro, as soluções para cada caso k poderão ter vários
especialistas atuando simultaneamente, perdendo a premissa de especialista lo-
cal. Com isso, Jacobs et al. (1991b) apresentaram uma nova medida de erro que
encoraja os especialistas a competir mais do que a cooperar:

Ek =
M

∑
i=1

wk
i ‖Φk − yk

i ‖2. (2.47)

Com essa nova medida de erro, cada especialista deve tentar reproduzir a
saída como um todo, ao invés de apenas reduzir o resíduo, fazendo com que
os outros especialistas não afetem seu aprendizado. Caso a rede especialista e
os especialistas sejam treinados pelo método do gradiente, o sistema tende a
delegar um especialista para cada padrão de entrada (Jacobs et al., 1991b). A
fim de melhorar o desempenho do sistema, normalmente utiliza-se o negativo
do logaritmo da função erro Eq. 2.47:

Ek = − ln
M

∑
i=1

wk
i e−

1
2‖Φk−yk

i ‖
2
. (2.48)

O objetivo da aprendizagem da ME passa a ser a redução da função erro
supracitada. Para entender melhor o processo de aprendizagem de uma ME,
esta pode ser interpretada como um modelo de mistura condicional à entrada,
assumindo que os dados são gerados de um série de processos estatísticos. Cada
amostra (xk, Φk) é gerada por um processo i. O processo é, então, escolhido por
uma distribuição de probabilidade P(z) tal que cada zk

i é a decisão de escolher o
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processo i para o caso k. Com esta interpretação probabilística, cada especialista
na ME modela um processo, enquanto que a rede gating modela a distribuição
de probabilidade P(z) (Waterhouse, 1998).

Portanto, a probabilidade total do valor desejado Φ, dada a entrada x e os
parâmetros livres das redes especialistas e gating, Θ = [θ1 . . . θM, v], é modelada
pela ME por:

P(Φ | x, Θ) =
M

∑
i=1

P(i | x, v)P(Φ | x, θi), (2.49)

sendo P(i|x, v) a probabilidade condicional da rede gating escolher o especialista
i, dada a entrada x e o vetor de parâmetros v da rede gating, e P(Φ | x, θi) a
probabilidade condicional do especialista produzir a saída Φ, dada a entrada x
e o seu conjunto de parâmetros θi. Sendo que, a partir da variação desta última,
obtém-se o comportamento desejado da ME. Por exemplo, no caso de regressão,
Jacobs et al. (1991b) utilizaram uma função de densidade condicional gaussiana
com matriz de covariância igual à identidade.

O ajuste dos parâmetros Θ da ME pode ser realizado a partir da maximização
da função de verossimilhança que, considerando N amostras, é definida por:

l(Θ, x, Φ) =
N

∏
k=1

P(Φk | xk, Θ)P(xk), (2.50)

tomando o logaritmo da função de verossimilhança e retirando o termo P(xk)
por não depender de parâmetros da ME, tem-se (Moerland, 1997a):

L(Θ, x, Φ) =
N

∑
k=1

ln
M

∑
i=1

P(i | xk, v)P(Φk | xk, θi). (2.51)

Para maximizar L, o algoritmo do gradiente pode ser utilizado. As derivadas
da função de verossimilhança em relação aos parâmetros da rede gating, ξi, e da
saída dos especialistas, yi, para cada amostra, são dadas por (Moerland, 1997b):

∂E
∂ξi

= φi − wi, (2.52)

∂E
∂yi

= φi(Φ− yi), (2.53)

sendo que, para cálculo da derivada em relação à saída do especialista i, a den-
sidade de probabilidade P(Φ | x, θi) foi considerada gaussiana, com matriz de
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covariância unitária e as unidades de saída dos especialista com função de ati-
vação linear. φ é definida como a probabilidade a posteriori P(i | x, Φ):

φi = P(i | x, Φ) =
P(i | x)P(Φ | x, θi)

∑M
j=1 P(j | x)P(Φ | x, θj)

, (2.54)

sendo P(i | x) interpretada como a probabilidade a priori por ser computada
baseada apenas na entrada x, definida como o peso wi atribuído ao especialista
i pela rede gating.

2.4.2 Mistura Hierárquica de Especialistas

Os modelos de mistura de especialistas podem se apresentar em versões hie-
rárquicas sendo similares à arquitetura de árvores de decisão. Nesse sentido,
a arquitetura ME é comparável àquela apresentada por Breiman et al. (1984)
(CART) com a vantagem de não dividir o espaço de entrada de maneira abrupta
e sim por uma transição gradativa entre especialistas (Lima, 2004). Dessa forma,
segundo Jordan e Jacobs (1994), o problema de aumento de variância presente
na arquitetura CART é reduzido por permitir que mais de um especialista con-
tribua para a saída da mistura.

A mistura hierárquica de especialistas (MHE) é uma extensão da ME. Em um
problema complexo, dividir o mesmo em subtarefas pode torná-lo mais simples
de resolver. Quando essa divisão ainda resultar em subtarefas complexas, o
mesmo argumento pode ser utilizado, e uma nova divisão pode ser realizada
sobre os subproblemas e assim sucessivamente. A Fig. 2.7 apresentada uma
MHE com quatro especialistas e três redes gating: uma rede gating no primeiro
nível, dividindo o espaço de entradas original em duas subregiões e duas redes
gating de segundo nível que dividem essas duas subregiões, determinadas pela
primeira rede, em outras subregiões. As redes gating podem ser vistas como os
nós não-terminais e os especialistas como os nós-folhas de uma árvore.

O mesmo desenvolvimento matemático apresentado para ME pode ser es-
tendido para MHE. Seguindo a notação da Fig. 2.7, a saída de cada nó não-
terminal i é dada por:

yi = ∑
j

wj|iyij, (2.55)

sendo yij = f (x, θij), a saída de cada especialista. A saída do nível superior,
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Figura 2.7: Arquitetura de Mistura Hierárquica de Especialistas.

nesse caso a saída final da MHE, é determinada por:

y = ∑
i

wiyi, (2.56)

e os pesos atribuídos aos especialistas e às saídas dos nós não-terminais são,
respectivamente:

wj|i =
eξij

∑k eξik
, (2.57)

wi =
eξi

∑k eξk
, (2.58)

em que ξij e ξi e são o produto interno dos pesos da rede gating, vij e vi respecti-
vamente, com o vetor de entradas x.

A probabilidade total do valor desejado Φ dada a entrada x e os parâmetros
livres das redes especialistas e gating, Θ = [θij, vi, vij], é modelada pela MHE
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por,
P(Φ | x, Θ) = ∑

i
P(i | x, vi) ∑

j
P(j | i, x, vij)P(Φ | x, θij), (2.59)

que produz o seguinte logaritmo da função de verossimilhança, sendo k o rótulo
da observação,

L(Θ, x, Φ) = ∑
k

ln ∑
i

wk
i ∑

j
wk

j|iP(Φk | xk, θij). (2.60)

Da mesma forma apresentada anteriormente, as probabilidades a posteriori
dos nós não-terminais da árvore são (Jordan e Jacobs, 1994):

φj|i =
wj|iP(Φ | x, θij)

∑j wj|iP(Φ | x, θij)
, (2.61)

φi =
wi ∑j wj|iP(Φ | x, θij)

∑i wi ∑j wj|iP(Φ | x, θij)
, (2.62)

e a probabilidade a posteriori conjunta φji, probabilidade do especialista ij ter
gerado a saída desejada Φ, produto entre φi e φj|i, é dada por

φij =
wiwj|iP(Φ | x, θij)

∑i wi ∑j wj|iP(Φ | x, θij)
, (2.63)

em que

∑
j

∑
i

φij = 1. (2.64)

Uma importante propriedade da probabilidade a posteriori em MHE é a recur-
sividade em seu cálculo. A probabilidade a posteriori associada a um especialista
é o produto das probabilidades condicionais pertencentes ao trajeto entre a raiz
da árvore e o especialista (Jordan e Jacobs, 1994).

Conforme apresentado na Seção 2.4.1, os parâmetros de uma ME podem ser
ajustados por meio da maximização da função de verossimilhança. De forma
semelhante, os parâmetros da MHE podem ser ajustados pela maximização da
função de verossimilhança, ou, de forma mais eficiente, do seu logaritmo na-
tural, resultando nas seguintes regras de atualização dos parâmetros a cada
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amostra xk,

∆vi = η
N

∑
k=1

(φk
i − wk

i )xk, (2.65)

∆vij = η
N

∑
k=1

φk
i (φk

j|i − wk
j|i)xk, (2.66)

∆θij = η
N

∑
k=1

φk
ji(Φk − yk

ij)xk, (2.67)

com η representando a taxa de aprendizado. Para o desenvolvimento dessas re-
gras foi considerado que tanto os especialistas quanto as redes gating são lineares
e, ainda, especialistas com probabilidades gaussianas com matriz de covariân-
cias iguais à identidade. Observa-se pelas equações de atualização dos parâme-
tros das redes gating, vi e vij, que o incremento em seus valores é proporcional à
diferença entre as probabilidades a posteriori e priori.

Na próxima seção será apresentado o algoritmo iterativo EM (Expectation
Maximization) para estimação dos parâmetros livres da ME ou MHE cuja taxa
de convergência é mais rápida do que o método do gradiente descrito (Moer-
land, 1997b).

2.4.2.1 Aprendizado EM

O algoritmo EM, desenvolvido por Dempster et al. (1977), é uma técnica numé-
rica simples e iterativa para maximização da função de verossimilhança, pos-
suindo a propriedade de aumentar a verossimilhança a cada passo. O algoritmo
é composto de duas etapas: uma etapa chamada Esperança (E), que determina
uma função de verossimilhança a cada iteração, e uma etapa de Maximização
(M), responsável por maximizar a verossimilhança definida na etapa E.

A aplicação do algoritmo EM parte do princípio de que o conjunto de dados
observáveis, χ = {x, Φ}, pode ser visto como conjunto de dados incompletos e
um conjunto de variáveis chamadas ausentes, z, é conhecido (Dempster et al.,
1977). O conjunto formado pela união dos dados observáveis e ausentes é cha-
mado de conjunto de dados completos, ψ = {χ, z}. O primeiro passo do algo-
ritmo EM é calcular o valor esperado da verossimilhança dos dados completos
em relação ao conjunto de parâmetros Θp, na iteração p, passo E (Dempster et al.,
1977),

Q(Θ, Θp) = E[Lc(Θ; ψ) | χ], (2.68)



44 2 Máquinas de Comitê

em que Lc é a função de verossimilhança dos dados completos - logaritmo natu-
ral da densidade de probabilidade P(Φ, z| x, Θ) dada por:

P(Φk, zk
ij| xk, Θ) = ∏

i
∏

j
{wk

i wk
j|iP(Φk | xk, θij)}

zk
ij , (2.69)

Lc(Θ; ψ) = ∑
k

∑
i

∑
j

zk
ij{ln wk

i + ln wk
j|i + ln P(Φk | xk, θij)}, (2.70)

sendo zk
ij = zk

j|i zk
i . As variáveis ausentes zi correspondem aos indicadores

binários para as redes gating do nível superior e zj|i correspondem às variáveis
ausentes indicadoras das redes gating da camada inferior, de forma que para
cada entrada xk existe apenas um zi e um zj|i iguais a 1 e o resto igual a zero.
Sendo assim, zij indica qual o especialista responsável pela geração dos dados.
Os valores esperados das variáveis ausentes são definidos por (Haykin, 1999),

E{zk
i } = P(zk

i = 1 | xk, Φk, Θp), (2.71)

= φk
i ,

E{zk
j|i} = P(zk

j|i = 1 | xk, Φk, Θp), (2.72)

= φk
j|i,

E{zk
ij} = E{zk

i zk
j|i} = E{zk

i }E{zk
j|i}, (2.73)

= φk
ij,

sendo Θp a estimativa do vetor de parâmetros Θ na iteração p e φk
i , φk

j|i e φk
ij as

probabilidades a posteriori definidas pelas Eq. 2.62, 2.61 e 2.63 respectivamente.

Comparando com o logaritmo da função de verossimilhança para os dados
incompletos, Eq. 2.60, pode-se observar que a introdução das variáveis ausentes
possibilitou a decomposição do problema em vários subproblemas pois permi-
tiu que o logaritmo fosse quebrado em parcelas de soma, simplificando o pro-
blema de maximização. A maximização de Q implica a maximização do loga-
ritmo da função de verossimilhança dos dados incompletos (Dempster et al.,
1977).

Sendo assim, o passo E, Eq. 2.68, que consiste na obtenção da esperança de
função de verossimilhança dos dados completos, define a seguinte função:

Q(Θ, Θp) = ∑
k

∑
i

∑
j

φk
ij

{
ln wk

i + ln wk
j|i + ln P(Φk | xk, θij)

}
. (2.74)
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A partir da obtenção de Q no passo E, o passo M é então aplicado a fim
de maximizar Q em relação à Θ. Como o problema de maximização original
(dados incompletos) foi dividido em três problemas de maximização distintos,
estes podem ser resolvidos por:

θ
p+1
ij = arg max

θij
∑
k

φk
ij ln P(Φk | xk, θij), (2.75)

vp+1
i = arg max

vi
∑
k

∑
i

φk
i ln wk

i , (2.76)

vp+1
ij = arg max

vij
∑
k

∑
i

φk
i ∑

j
φk

j|i ln wk
j|i. (2.77)

Em suma, o passo E é responsável pelo cálculo das probabilidades a posteriori
enquanto que o passo M é responsável por determinar os parâmetros Θ que
maximizam a função Q. Para isso vários algoritmos podem ser aplicados. No
caso de redes gating e especialistas do tipo MLP, os algoritmos mais indicados
são os baseados no método do gradiente (Moerland, 1997b).

2.5 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado o conceito de máquinas de comitê. Foi mostrado
que a combinação de vários estimadores pode melhorar a generalização do sis-
tema em comparação à utilização de apenas um estimador.

Algumas justificativas para o sucesso de ensembles foram apresentadas e o
compromisso entre eficiência e diversidade foi também discutido. Foram apre-
sentadas as principais técnicas utilizadas para medição e obtenção da diversi-
dade – variável essencial na construção de comitês uma vez que a combinação
de estimadores redundantes em nada acrescenta ao desempenho do comitê – e
métodos de seleção e combinação mais discutidos na literatura.

Uma breve descrição sobre mistura de especialistas, exemplo de sistema mo-
dular, foi apresentada. Segundo Waterhouse (1998) a mistura de especialistas
pode ser interpretada como uma generalização do ensemble. Enquanto a rede
gating realiza um processo de escolha ponderada e dinâmica em função do sinal
de entrada similar às técnicas de reamostragem, os especialistas realizam a mo-
delagem dos dados propriamente dita como os componentes do ensemble.





CAPÍTULO 3

COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA E

OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO

3.1 Introdução

Como descrito no capítulo anterior, boa parte dos trabalhos iniciais desenvolvi-
dos na área de máquinas de comitê apresentam soluções para construção de
comitês que não levam em consideração a interação entre os componentes do
comitê. Normalmente, estes foram implementados de forma independente, sem
qualquer informação a respeito dos outros componentes.

Porém, trabalhos mais recentes partem do princípio de que um comitê de
bom desempenho deve ser formado a partir da interação dos seus componentes,
durante a fase de treinamento. Neste contexto, algoritmos evolucionários, mais
precisamente coevolucionários (descritos ainda neste capítulo), vêm se desta-
cando e obtendo bons resultados na construção de comitês efetivos (Chandra e
Yao, 2006a; Nguyen et al., 2006; García-Pedrajas e Ortiz-Boyer, 2007). A abor-
dagem multi-objetivo, também, se apresenta como uma alternativa interessante
no aprendizado de máquinas.

Sendo assim, nas próximas seções será realizada uma breve descrição de
métodos de otimização multi-objetivo e de algoritmos evolucionários. Por fim,
exemplos de algoritmos de criação de comitês que se beneficiam dessas técnicas
serão apresentados.

3.2 Otimização Multi-objetivo

Boa parte dos problemas de engenharia pode ser expressa como um problema de
otimização no qual se define uma ou mais funções objetivo a serem minimizadas
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(ou maximizadas) considerando todos os parâmetros do problema e suas restri-
ções (Collette e Siarry, 2003). No caso da existência de apenas uma função ob-
jetivo, o problema é de otimização mono-objetivo ou escalar. Em um problema
em que mais de um objetivo estão envolvidos, sendo esses conflitantes, tem-se
um problema de otimização multi-objetivo ou vetorial.

Modelar um problema com apenas uma função custo pode ser uma tarefa
difícil. A otimização vetorial permite uma certa flexibilidade inexistente na
otimização escalar. Devido a essa flexibilidade, o processo de busca por um
ótimo não retorna apenas uma solução para o problema mas sim um conjunto
de soluções, chamadas soluções eficientes ou soluções Pareto-ótimas. A pre-
missa objetivos conflitantes é fundamental em problemas multi-objetivo uma
vez que, a partir desse conflito entre objetivos, diversas soluções podem ser obti-
das fazendo com que não exista apenas uma solução ótima para o problema.

As soluções Pareto-ótimas são soluções melhores em pelo menos um obje-
tivo e piores em pelo menos um objetivo, quando comparadas às outras solu-
ções eficientes. A obtenção do conjunto dessas soluções é o objetivo central na
otimização vetorial. Porém, deve-se escolher dentre as soluções desse conjunto o
melhor compromisso entre as funções objetivo sujeito às restrições do problema.
Essa etapa é chamada de tomada de decisão.

De forma mais formal, o problema de otimização multi-objetivo pode ser
escrito como:  θ∗ = arg min

θ
J(θ)

sujeito a: θ ∈ Fθ

sendo θ ∈ Rn o conjunto de variáveis de decisão, J ∈ Rm o conjunto de objetivos
do problema, {J1(θ), J2(θ), . . . , Jm(θ)}, Fθ o conjunto de pontos de busca fac-
tíveis no espaço de variáveis de decisão e θ∗ uma solução eficiente. O conjunto
de soluções Pareto-ótimas, Θ∗, é definido por:

Θ∗ = {θ∗ ∈ Fθ : 6∃ θ ∈ Fθ | J(θ) ≤ J(θ∗) e J(θ) 6= J(θ∗)}. (3.1)

O conjunto Pareto é então definido pelas soluções eficientes de forma que não
há outra solução capaz de melhorar a solução de um objetivo sem degradar pelo
menos um outro objetivo. Durante o processo de busca por esse conjunto, várias
soluções que não satisfazem o critério apresentado em (3.1) são encontradas e
descartadas. Essas soluções são chamadas de soluções dominadas.

A partir do conjunto Pareto, como mencionado anteriormente, o próximo
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passo é definir a melhor solução, aquela que representa o melhor compromisso
entre as soluções eficientes. Essa etapa pode ser realizada de maneira automática,
por exemplo, por meio de uma outra função custo – a solução Pareto-ótima que
otimizar essa nova função custo é escolhida como a solução final – ou por in-
terferência de um especialista. Nesta última, o método de otimização pode ser
dividido em três categorias (Collette e Siarry, 2003):

• método de otimização a priori: o problema é moldado pelo especialista
de forma que uma única solução ótima é obtida em todo o processo de
otimização sendo que o compromisso entre as funções custo é estabelecido
antes do início da busca;

• método de otimização progressivo: o especialista participa ativamente de
todo processo de busca, redirecionando a busca para regiões em que acre-
dita que o melhor compromisso possa ser encontrado;

• método de otimização a posteriori: o especialista participa do processo de
otimização apenas quando o conjunto Pareto é devidamente obtido, per-
mitindo uma boa variedade de soluções eficientes, preferencialmente es-
paçadas e não em um número muito elevado, para que o especialista possa
optar pela qual julgar mais adequada.

A seguir será feita uma breve descrição de alguns métodos de otimização
vetorial para a obtenção das soluções Pareto-ótimas.

3.2.1 Problema ponderado

O método da soma ponderada das funções custo é sem dúvida um dos mais
simples, em se tratando de otimização vetorial. Nesse método o problema multi-
objetivo é transformado, por meio de uma soma dos objetivos, em um problema
de otimização escalar (Cohon, 1983).

A formulação do problema ponderado pode ser escrita como:

θ∗ = arg min
θ

m

∑
i=1

λi Ji, (3.2)

sendo θ∗ as variáveis de decisão (θ∗ ∈ Fθ) e λi o peso dado ao objetivo Ji em que
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λ ∈ Λ, que pode ser definido por:

Λ = {λ|λ ∈ Rm, λi ≥ 0 e
m

∑
i=1

λi = 1}. (3.3)

Fθ define o espaço factível do conjunto de atributos.

Esse método é capaz de achar todo o conjunto de soluções eficientes desde
que os funcionais sejam convexos, como mostrado na Fig. 3.1, em que, nesse
exemplo, o problema vetorial é a minimização de dois objetivos J1 e J2. A partir
da escolha do vetor de ponderações λ, a inclinação do hiperplano h é definida.
Dessa forma, por meio de um algoritmo de otimização escalar, busca-se o hiper-
plano paralelo ao hiperplano inicial hi, sendo i o número de soluções eficientes
desejado, que contenha um ponto factível do espaço dos objetivos, cuja distância
à origem desse espaço seja mínima. O hiperplano ao qual o ponto de distância
mínima pertence é um hiperplano-suporte h∗ ao conjunto Pareto.

Figura 3.1: Método de otimização de problemas multi-objetivo por meio do pro-
blema ponderado.

Um problema dessa abordagem é a escolha adequada dos vetores de pon-
deração. Algumas vezes é necessário um grande número de vetores para obter
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uma boa representatividade do conjunto Pareto, ou seja, há casos em que pon-
deração de forma linear ou aleatória dos pesos não é adequada, ocasionando
regiões no espaço de objetivos sem soluções Pareto-ótimas . Outra restrição,
mais grave do que a anterior, é a necessidade de convexidade das funções custo.

3.2.2 Problema ε-restrito

Um outro método empregado na solução de problemas de otimização vetorial
é o método ε-restrito (Haimes et al., 1971), em que o problema multi-objetivo
é transformado em um problema mono-objetivo. Porém, de forma diferente
do problema ponderado apresentado anteriormente, a busca pelas soluções efi-
cientes é realizada com a transformação do problema multi-objetivo em um
mono-objetivo com algumas restrições adicionais.

Nessa técnica, o problema multi-objetivo é transformado em:
θ∗ = arg min

θ
Ji(θ)

sujeito a: Jj(θ) ≤ εj j = 1, . . . , m e j 6= i
θ ∈ Fθ

Dessa forma, deve-se escolher um objetivo dentre todos Ji a ser minimizado
e restringir a busca por meio de restrições no espaço de objetivos para cada ob-
jetivo restante do problema Jj, definindo seu valor máximo por εj. Após cada
ponto mínimo de Ji ser determinado, novo vetor ε deve ser utilizado de modo a
obter um conjunto satisfatório de soluções eficientes.

A Fig. 3.2 apresenta dois passos de um processo de busca pelas soluções
eficientes de um problema bi-objetivo utilizando o método ε-restrito. Em cada
passo k, um ponto do conjunto de soluções Pareto J(θ∗k ) é determinado. Neste
exemplo gráfico, a função objetivo a ser minimizada no problema ε-restrito é
J1 e a função J2 é a restrição do problema definida pelo parâmetro εk, em que o
valor de ε é alterado em cada passo. Na Fig. 3.2 (a), a restrição J2 ≤ ε1 determina
uma região não-factível (região hachurada) e um algoritmo de otimização mono-
objetivo qualquer é utilizado para minimizar a função custo J1, encontrando
assim a solução J(θ∗1). Na Fig. 3.2 (b), a restrição J2 ≤ ε2 determina uma nova
região não-factível e a função custo J1 é minimizada até encontrar a solução
J(θ∗2).

Uma grande vantagem do método ε-restrito em relação ao ponderado é que
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Figura 3.2: Método de otimização de problemas multi-objetivos ε-restrito. J1 foi
o objetivo escolhido a ser minimizado e J2 foi transformado em restrição definida
por ε.

não há necessidade de convexidade das funções-custo. Porém, em casos onde
a curva do Pareto é fracamente não-dominada, ou seja, uma pequena variação
em um dos objetivos acarreta em uma grande variação de outro objetivo, o algo-
ritmo pode não encontrar soluções eficientes. Outro problema deste método é a
escolha apropriada dos valores de ε, podendo acarretar até mesmo em escolhas
não-factíveis.

3.2.3 Método das relaxações

O método das relaxações, baseado no problema ε-restrito, foi apresentado por
Takahashi et al. (1997). Neste método, um dos principais problemas da abor-
dagem ε-restrito, a geração de soluções não-factíveis, é contornada (Teixeira,
2001).

Essa formulação é assim construída (Takahashi et al., 1997):

• seja u∗ ∈ Rm o vetor de objetivos correspondente à “solução utópica” do
problema multi-objetivo (Fig. 3.3);

• seja J∗i ∈ Rm o vetor de objetivos que apresenta o mínimo individual do
objetivo i e os correspondentes valores dos outros m− 1 objetivos;

• seja C o cone gerado pelos vetores (J∗i − u∗) com origem em u∗;
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• seja w ∈ C um vetor construído por:

w = u∗ +
m

∑
i=1

γi(J∗i − u∗), (3.4)

para γi > 0.

Portanto, o problema multi-objetivo pode ser escrito como um problema
mono-objetivo da seguinte forma:

θ∗ = arg min
θ,α

α

sujeito a: J(θ) ≤ u∗ + αw
θ ∈ Fθ

O problema multi-objetivo passa a ser tratado como um problema mono-
objetivo com n + 1 variáveis (θ ∈ Rn). O parâmetro γ normalmente é escolhido
por meio de um gerador de números aleatórios com distribuição uniforme. O
parâmetro a ser minimizado, α, deve ser escolhido, no início do algoritmo, sufi-
cientemente grande de forma a tornar o problema factível.

A Fig. 3.3 apresenta a escolha de dois vetores w para a determinação de duas
soluções eficientes de um problema bi-objetivo.

3.3 Computação Evolucionária

Os algoritmos evolucionários, os quais fazem parte do campo de estudo da com-
putação evolucionária, são inspirados na teoria da evolução das espécies de
Darwin (Darwin, 1859), fundamentada nos princípios de seleção natural (sobre-
vivência dos indivíduos mais aptos), herança genética e mutação. Em uma certa
população, sujeita a condições específicas do ambiente ao qual está inserida, os
indivíduos mais aptos terão mais chances de reproduzir e de gerar uma prole
maior. Por conseguinte, os genes que compõem o material genotípico desses in-
divíduos tendem a se fundir e disseminar rapidamente pela população, desen-
volvendo as características físicas (fenótipo) da população – o material genético
codifica o fenótipo do indivíduo.

A evolução de uma espécie pode, então, ser representada como a junção de
três fatores evolutivos:

• seleção dos mais aptos: os indivíduos mais adaptados ao ambiente terão
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Figura 3.3: Método das relaxações para solucionar problemas de otimização
multi-objetivo.

maior êxito no processo de competição pelos recursos escassos do ambi-
ente e, assim, maiores chances de sobreviver e de procriar;

• reprodução: tem por finalidade a troca de informação “genética” entre os
indivíduos participantes, fazendo com que as características dos indiví-
duos envolvidos sejam transmitidas de geração a geração;

• mutação: tem a função de inserir novas características “genéticas” na po-
pulação, constituindo-se na fonte primária de variabilidade da população.

Os algoritmos evolucionários (AE) simulam o princípio da evolução das es-
pécies no contexto de problemas computacionais e de engenharia. O Algoritmo
4 apresenta o pseudo-código de um algoritmo evolucionário. As principais van-
tagens dos AE são:

• por serem de natureza estocástica, exigem menor conhecimento especí-
fico do problema em questão, como gradiente da superfície de resposta e
derivadas da função custo, em relação aos métodos determinísticos;
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Algoritmo 4 AE
Inicializar a população com soluções candidatas de maneira aleatória
Avaliar cada candidato
Repetir

Selecionar indivíduos para reprodução
Recombinar indivíduos selecionados
Aplicar operador de mutação na prole
Avaliar novos candidatos gerados
Selecionar indivíduos para a próxima geração

até condição de término for satisfeita

• bastante flexíveis, sendo aplicáveis em problemas de otimização contínuos
e discretos;

• menos sujeitos a ficarem presos a mínimos locais, pois a procura pelo
ótimo é feita por uma população com algumas características aleatórias.

Como principais desvantagens, os AEs não garantem a convergência global
(nem mesmo local) e necessitam, muitas vezes, de um grande número de avali-
ações de uma função de aptidão, o que pode torná-los caros computacional-
mente.

Segundo (Eiben e Smith, 2003), os principais algoritmos evolucionários po-
dem ser agrupados da seguinte forma:

• algoritmos genéticos (AG): implementados por Holland (1973);

• estratégias evolucionárias (EE): apresentadas por Rechenberg (1973);

• programação evolucionária (PE): introduzida por Fogel et al. (1965);

• programação genética (PG): apresentada por Koza (1992)

Os algoritmos genéticos (AG) são, dentre os algoritmos evolucionários, os mais
estudados e utilizados na literatura. Tais algoritmos adotam dois espaços sepa-
rados bem definidos: o espaço de busca e o espaço de solução. O primeiro cor-
responde ao espaço formado pelas solução codificadas (genótipos) e o segundo
trata das soluções reais (fenótipos). Estas últimas são avaliadas pela função de
aptidão (fitness), responsável por definir, de maneira determinística, o quão apto
um determinado indivíduo da população é em relação ao ambiente em que está
inserido.
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Algoritmo 5 EE
t = 0
Criar ponto inicial {xt

1, . . . , xt
n} ∈ Rn

Repetir
Obter um escalar zi de N (0, σi) para i = 1 . . . n
yt

i = xt
i + zi para i = 1 . . . n

Se J(xt) ≤ J(yt) então
xt+1 = xt

Senão
xt+1 = yt

Fim Se
t = t + 1

até condição de término for satisfeita

Os AG simples representam os indivíduos por uma cadeia de bits, aplicam
operadores de recombinação e mutação e selecionam os indivíduos proporcio-
nalmente à função de aptidão. O processo de substituição dos indivíduos da
população pode ser realizado por modelo geracional ou por modelo steady-state.
No modelo geracional, em uma população com µ indivíduos, λ filhos são gera-
dos (λ = µ) por recombinação e,ou mutação e toda a população é substituída
pelos filhos, sendo essa nova população chamada de “próxima geração” (Eiben
e Smith, 2003). No modelo steady-state a população não é modificada de uma
vez, apenas parte dela é substituída por novos indivíduos.

As estratégias evolucionárias (EE), diferentemente dos AG, não apresentavam
operadores de recombinação, porém, recentemente, estes operadores passaram
a ser empregados (Eiben e Smith, 2003). O algoritmo é basicamente dividido em
duas etapas: mutação gaussiana e substituição. Uma propriedade explorada nas
EE é a auto-adaptação das variâncias das distribuições gaussianas associadas
ao operador mutação, adicionando tais parâmetros ao genótipo dos indivíduos.
Um exemplo de EE é mostrado no Algoritmo 5. A estratégia de seleção pode ser
baseada na aptidão do conjunto formado pelos indivíduos pais µ e seus λ filhos
(µ + λ) ou pela aptidão apenas dos filhos, sendo os pais descartados (µ, λ).

A programação evolucionária (PE) foi originalmente implementada de forma a
simular a evolução como um processo de aprendizagem, com objetivo de de-
senvolver inteligência artificial, sendo direcionada à evolução de máquinas de
estado finito (Eiben e Smith, 2003). Embora seja difícil definir uma versão padrão
para a PE, algumas considerações podem ser discutidas. Por exemplo, a recom-
binação não é aplicada e cada indivíduo na população gera um filho por meio
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Algoritmo 6 Evolução Diferencial
1: Entradas: População P, probabilidade de cruzamento PC e um valor real F
2: Avaliar os indivíduos em P
3: Para ind = 1, . . . , tamanho(P) faça
4: Selecionar aleatoriamente três diferentes indivíduo em P, r1, r2 e r3: r1 6=

r2 6= r3 6= ind
5: Selecionar aleatoriamente uma variável do indivíduo ind: varind
6: Para j = 1, . . . , tamanho(ind) faça
7: Se Random ≤ PC ou j = varind então
8: Trial(j) = r1(j) + F· (r2(j) + r3(j))
9: Senão

10: Trial(j) = ind(j)
11: Fim Se
12: Fim Para
13: Avaliar Trial
14: Se Trial melhor do que ind então
15: ind← Trial
16: Fim Se
17: Fim Para
18: Saída: Nova população P

de operadores de mutação que podem, assim como nas EE, ser adaptativos. A
seleção utilizada é probabilística (µ + λ), ou seja, aplicada no conjunto formado
pelos pais e filhos.

A programação genética (PG) é o algoritmo evolucionário desenvolvido mais
recentemente (Koza, 1992). A representação por estrutura em árvore é a carac-
terística que mais difere este algoritmo dos demais. Na PG, as representações
genotípicas podem variar de tamanho dentro da população, não havendo dessa
forma mapeamento direto entre genótipo e fenótipo. Neste caso, os cromosso-
mos, representações genotípicas, são a solução do problema e não apenas um
vetor de parâmetros a ser usado em uma pré-estabelecida função.

Além dos quatro algoritmos evolucionários mencionados, há ainda vários
outros na literatura que representam pequenas modificações deles. Um algo-
ritmo que tem se mostrado um eficiente e robusto método de otimização evolu-
cionário é o de Evolução Diferencial (ED) (Storn e Price, 1997), como apresentado
em vários trabalhos (Chakraborty, 2008; Babu e Angira, 2008; Abbass, 2003b). O
que o difere de outros AE é a utilização de três indivíduos durante o cruzamento,
como descrito no Alg. 6.

Além dos algoritmos descritos, a computação evolucionária possui ainda ou-
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tras ramificações importantes para o desenvolvimento deste trabalho, quais se-
jam: os Sistemas Imunológicos Artificiais (AIS – aqui representados pelo Al-
goritmo de Seleção Clonal), os algoritmos evolucionários multi-objetivos e a co-
evolução. Esses algoritmos serão brevemente apresentados nas seções seguintes.

3.3.1 O Algoritmo de Seleção Clonal

O Algoritmo de Seleção Clonal (de Castro e Zuben, 2002), utilizado neste traba-
lho, é um algoritmo estocástico pertencente à classe dos Sistemas Imunológicos
Artificiais, técnicas computacionais que imitam o sistema imunológico dos ani-
mais (Dasgupta, 1998; de Castro et al., 2002). O interesse e aplicação dessas
técnicas em várias áreas de pesquisa tem crescido bastante nos últimos anos.

O sistema imunológico dos animais é um sistema complexo que objetiva
identificar e combater certas entidades que constituem ameaças ao organismo,
sejam disfunções das próprias células do organismo ou agentes externos (pató-
genos). Ele possui dois tipos de respostas: a inata e a adaptativa. A primeira
trata-se de uma resposta rápida contra patógenos invasores e a segunda uma
resposta mais lenta e duradoura, sendo ambas igualmente eficazes e comple-
mentares (de Castro, 2001). Esses sistemas dependem das células brancas (leu-
cócitos): enquanto que a imunidade inata se dá principalmente pelos macrófa-
gos e granulócitos, a imunidade adaptativa é mediada pelos linfócitos (células-B
e células-T).

Os macrófagos e granulócitos, responsáveis pelo sistema inato, possuem ca-
pacidade imediata de ingerir microorganismos e partículas antigênicas sem exi-
gir prévia exposição. Dessa forma, o sistema inato pode ser visto como a pri-
meira defesa do organismo. Já os linfócitos, responsáveis pela produção de an-
ticorpos do sistema imune adaptativo, refletem as infecções expostas anterior-
mente ao organismo, sendo, portanto, capazes de desenvolver memória imuno-
lógica e responsáveis por reconhecer os agentes patogênicos, proporcionando a
imunidade duradoura (de Castro, 2001). A resposta adaptativa aperfeiçoa-se a
cada encontro com o antígeno.

A evolução da população de células do sistema imune adaptativo é gover-
nada pelo princípio de seleção clonal. Esse princípio é baseado em duas idéias
principais:

• os anticorpos que apresentarem uma alta afinidade com o antígeno pos-
suem uma alta taxa de proliferação (produção de clones) proporcional ao
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valor da afinidade;

• os anticorpos clonados sofrem uma mutação, chamada hipermutação so-
mática, cujo grau é inversamente proporcional à afinidade do anticorpo
original.

O Algoritmo de Seleção Clonal, ou simplesmente Clonal, baseia-se nesse
princípio da imunologia. No Clonal, os anticorpos (soluções potenciais do pro-
blema de otimização) que apresentam uma grande afinidade em relação ao an-
tígeno (problema a ser resolvido) possuem alta taxa de proliferação (número
de clones). Os anticorpos clonados sofrem um processo de mutação, a hiper-
mutação. Os clones dos melhores indivíduos sofrem pequenas mutações (reali-
zando uma busca local), enquanto os clones dos piores anticorpos sofrem uma
mutação mais severa (realizando uma busca global).

Dessa forma, o algoritmo desenvolve um balanço entre busca local e global.
Ademais, há uma manutenção das soluções sub-ótimas uma vez que não há
cruzamento, mantendo uma boa diversidade na população, e, ainda, o processo
de seleção não exerce uma pressão seletiva global sobre a população como ocorre
nos AG.

O algoritmo Clonal, tal como apresentado em (de Castro e Zuben, 2002), é
descrito no Alg. 7.

3.3.2 Algoritmos Evolucionários Multi-Objetivos

Como descrito no início deste capítulo, existem muitas abordagens disponíveis
na literatura para resolver problemas multi-objetivos baseando-se em métodos
de otimização clássicos como o problema ponderado (Cohon, 1983), o problema
ε-restrito (Haimes et al., 1971), o método das relaxações (Takahashi et al., 1997),
o goal attainment (Wilson e Macleod, 1993), entre outros. Esses métodos con-
vertem o problema multi-objetivo em um problema mono-objetivo encontrando
na melhor das hipóteses uma solução Pareto-ótima em cada simulação.

Por outro lado, algoritmos por populações parecem ser uma escolha natu-
ral para resolver problemas multi-objetivos uma vez que eles podem encontrar
múltiplas soluções em uma única execução e são capazes de resolver proble-
mas complexos, sendo menos suscetíveis a problemas que envolvem descon-
tinuidades e multi-modalidade (Fonseca e Fleming, 1995).
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Algoritmo 7 Algoritmo de Seleção Clonal(de Castro e Zuben, 2002)
1: Entradas: População P, taxa de seleção SR, taxa de clonagem CR e raio de mutação

γ
2: Avaliar indivíduos em P
3: Rank dos indivíduos
4: Para i = 1, . . . , round (SR· tamanho(P)) faça
5: Calcular o número de clones (NC) do indivíduo:

NCindranki
← round

(
CR·size(P)

ranki

)
6: f itind ←

(
1− ranki−1

size(P)−1

)
7: Para j = 1, . . . , NCindranki

faça
8: cl = clone(indranki)

9: α = γ · e
− f itindranki

10: Mutar(cl, α)
11: Avaliar(cl)
12: Se cl é melhor do que indranki então
13: indranki ← cl
14: Fim Se
15: Fim Para
16: Fim Para
17: Para i = round (SR· size(P))+1, . . ., size(P) faça
18: Gerar novo indivíduo aleatoriamente
19: Fim Para
20: Saída: Nova população P

Uma grande variedade de métodos tem sido propostos para resolver o pro-
blema multi-objetivo por meio desses algoritmos, por exemplo, o Multi-Objective
Genetic Algorithm (MOGA) (Fonseca e Fleming, 1993), o Strength Pareto Evolu-
tionary Algorithm (SPEA) (Zitzler e Thiele, 1999), o Pareto Differential Evolution
(PDE) (Abbass et al., 2001) e o Nondominated Sorting Genetic Algorithm melho-
rado (NSGA-II) (Deb et al., 2002).

O algoritmo NSGA-II, que usualmente obtém bons desempenhos em uma
variedade de problemas (Coello-Coello, 2006), é apresentado no Alg. 8. A função
fast non dominated sort é um procedimento utilizado na classificação da popu-
lação em diferentes camadas de não-dominação. Primeiramente, o conjunto
Pareto é determinado na população, F1. Logo após, os indivíduos que per-
tencem a F1 são excluídos do processo e o próximo conjunto Pareto é obtido,
F2. Esse procedimento é repetido até que todos os indivíduos sejam classifica-
dos em uma camada.
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A função crowding distance assignment estima a densidade de soluções da po-
pulação em torno de uma solução particular. Junto com a função fast non dom-
inated sort, ela exerce um importante papel durante o procedimento de seleção,
mantendo um certo grau de diversidade na população.

O procedimento de seleção é implementado pelo torneio estocástico (stochas-
tic tournament), onde dois indivíduos são aleatoriamente escolhidos e o melhor,
considerando sua camada de não-dominação F e a densidade de soluções ao
seu redor, é selecionado.

Algoritmo 8 NSGA-II(Deb et al., 2002)
1: Entradas: Tamanho da população Np, número de gerações Ng, probabilidade de

cruzamento PC, probabilidade de mutação PM
2: P1 ← criar população(Np)
3: Q1 ← ∅
4: Para g = 1, . . . , Ng faça
5: Rg ← Pg

⋃
Qg

6: F ← fast non dominated sort(Rg) {F = [F1,F2, . . .]}
7: Pg+1 ← ∅, i = 1
8: Repetir
9: crowding distance assignment(Fi)

10: Pg+1 ← Pg+1
⋃Fi

11: i← i + 1
12: até tamanho(Pg+1) + tamanho(Fi) < Np
13: ordena(Fi)
14: Pg+1 ← Pg+1

⋃Fi[1 : Np − size(Pg+1)]
15: Qg+1 ←torneio estocástico(Pg+1)
16: Qg+1 ←cruzamento(Qg+1, PC)
17: Qg+1 ←mutação(Qg+1, PM)
18: Fim Para
19: Saída: Soluções Pareto-ótimas.

3.3.3 Coevolução

O termo coevolução apareceu pela primeira vez na literatura no trabalho A
Mathematical Model for the Co-evolution of obligate Parasites and their Hosts de C. J.
Mode em 1958 no periódico Evolution. Posteriormente, o termo passou a ser di-
fundido na literatura, representando as interações entre espécies que convivem
em um mesmo ambiente e que, de alguma forma, influenciam a evolução e com-
portamento de outras espécies na tentativa de adaptação ao meio em que vivem.
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Essa interação entre espécies pode ser positiva ou negativa. Na primeira,
os termos mutualismo e simbiose, utilizados por biólogos, são exemplos de re-
presentantes, uma vez que a coadaptação das espécies ocorre de uma maneira
mutuamente benéfica. No segundo tipo, podem ser citados o predatismo e o
parasitismo como exemplos, haja vista que uma espécie interfere de forma ne-
gativa na sobrevivência de outra.

Um algoritmo coevolucionário é um algoritmo evolucionário, que envolve
normalmente mais de uma população, no qual a aptidão de cada indivíduo de-
pende de sua interação com os outros indivíduos. Por conseguinte, as popula-
ções possuem superfícies de aptidão e trajetórias evolucionárias acopladas umas
às outras, sendo que alterações genéticas de um grupo ocasionam variações em
outros grupos.

A abordagem coevolucionária proporciona (Paredis, 1995):

• a descoberta de soluções complexas sempre que soluções complexas são
requeridas;

• a manutenção da diversidade entre os indivíduos;

• uma boa alternativa para implementação de algoritmos em ambientes pa-
ralelos.

A coevolução pode ser dividida em duas classes: competitiva e cooperativa.
Na coevolução competitiva, as espécies presentes no mesmo ecossistema com-
petem entre si, de forma que o ganho de uma espécie em sua evolução acarreta
em perda de uma outra espécie (Eiben e Smith, 2003). Assim, o sucesso de um
lado deve ser sentido como um risco que precisa ser respondido à altura para
evitar possível extinção (Coelho, 2004).

A seguir, a coevolução cooperativa será apresentada com mais detalhes, uma
vez que, na construção de comitês, diversidade e cooperação entre seus compo-
nentes são requisitos importantes (Ando, 2007; Thomason e Soule, 2007), con-
forme discutido na Seção 2.3.

3.3.3.1 Coevolução cooperativa

Modelos coevolucionários cooperativos, nos quais um diferente número de es-
pécies, cada uma representando parte de um determinado problema, cooperam
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Algoritmo 9 Coevolução cooperativa
t = 0
Inicializar cada sub-população Pi(t)
Avaliar indivíduos de cada sub-população
Escolher o representantes Ri(t) de cada sub-população
Repetir

t = t + 1
Para cada sub-população faça

Selecionar indivíduos pais para recombinação
Aplicar operadores de recombinação e obter a prole
Aplicar operadores de mutação na prole
Avaliar aptidão da prole
Escolher os representantes Ri(t) de cada sub-população
Substituir membros de Pi(t− 1) pela prole para obter Pi(t)

Fim Para
até condição de término for satisfeita

de forma a obter uma solução conjunta para um problema de grande complexi-
dade, têm sido bastante estudados (Eiben e Smith, 2003). Uma importante carac-
terística desta abordagem é, então, a decomposição de um problema em partes
menores e mais fáceis de serem tratadas, atendendo o princípio de dividir-para-
conquistar.

O objetivo de cada indivíduo de uma dada espécie (sub-população) passa a
ser duplo: otimizar a tarefa delegada à sua espécie e cooperar com os indiví-
duos de outras espécies de forma a obter os indivíduos que formam o melhor
conjunto.

O Algoritmo 9 apresenta o pseudo-código da coevolução cooperativa apre-
sentada por Potter (1997). Como na natureza, as espécies são geneticamente
isoladas (isoladas em sub-populações), os indivíduos só podem se reproduzir
com outros indivíduos da mesma espécie. A avaliação dos indivíduos de cada
espécie é realizada por meio do desempenho da colaboração formada pelo indi-
víduo i de uma certa sub-população com indivíduos representantes das outras
espécies (Fig. 3.4). Segundo Wiegand et al. (2001), há três métodos para avaliar
os indivíduos de uma sub-população:

• otimista: a aptidão do indivíduo é determinada pela colaboração de me-
lhor avaliação realizada por ele;

• média: a aptidão do indivíduo é definida como a avaliação média entre
suas colaborações;
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• pessimista: associa-se ao indivíduo a avaliação de sua pior colaboração.

Em Wiegand et al. (2001), os testes realizados com o modelo otimista al-
cançaram melhores resultados do que o modelo pessimista e o de média. Uma
outra escolha a ser feita é como escolher os representantes de uma espécie. O
método mais utilizado é escolher o melhor indivíduo da geração anterior. Pode-
se escolher o melhor e o pior indivíduo da geração anterior ou, ainda, adi-
cionar um indivíduo aleatoriamente como mais um representante. A escolha do
número de colaboradores é de grande relevância no desempenho do algoritmo,
porém, com o aumento do número de colaboradores, o custo computacional
também aumenta (Wiegand et al., 2001). Como a escolha a priori do número
de espécies pode não ser adequada ao problema, devido à falta de conheci-
mento prévio do mesmo, Potter e Jong (2000) propuseram uma metodologia
na qual novas espécies são introduzidas dinamicamente quando ocorrer uma
estagnação na aptidão de todo ecossistema.

Ademais, além do fato da coevolução cooperativa estimular a diversidade
entre as espécies, possibilitar o processamento paralelo do algoritmo, reduzindo
o custo computacional, torna-se possível a utilização de espécies bastante dis-
tintas uma vez que nenhuma troca genética é realizada entre as sub-populações.
Funções de aptidão inspiradas em coevolução foram suficientes para geração
de componentes diversos como apresentado no trabalho de (Gagné et al., 2007).
Portanto, a construção de máquinas de comitê, alvo deste trabalho, pode se be-
neficiar dessas características inerentes aos algoritmos coevolucionários.

3.4 Computação Evolucionária na Construção de Má-

quinas de Comitê

A construção de máquinas de comitês por meio de algoritmos evolucionários,
como brevemente apresentado na Seção 2.3.3.3, vem sendo bastante empregada
desde o início desta década por sua busca adaptativa e eficiência na procura
de soluções em funções multimodais. Nesta seção, são apresentados, com um
pouco mais de detalhes, algoritmos que, de alguma forma, envolvam coevolução
e, ou otimização multi-objetivo.

Um dos primeiros trabalhos que envolveu máquinas de comitê, algoritmos
evolucionários e otimização multi-objetivo foi apresentado por Abbass (2003b).
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Figura 3.4: Avaliação da interação entre indivíduos da espécie 1 e representantes
de outras espécies. Adaptado de Potter e Jong (2000).

Nesse trabalho, em um primeiro experimento, o conjunto de treinamento foi di-
vidido em duas partes e a minimização do somatório do erro quadrático frente a
cada um dos subconjuntos de dados, por meio de redes MLPs, foram utilizados
como funções-objetivo. Neste caso, as redes empregadas foram pequenas sufi-
cientes para que não ocorresse sobre-parametrização, pois, se não fosse o caso,
uma única rede resolveria o problema multi-objetivo. As redes neurais obtidas
no final do processo de otimização, não-dominadas, foram utilizadas no comitê.

Um outro experimento, no mesmo trabalho, foi adicionar, no conjunto de
treinamento, ruído gaussiano. O problema multi-objetivo foi formado pela mi-
nimização do somatório do erro quadrático do conjunto de treinamento original
e do conjunto de treinamento com acréscimo de ruído. Abbass (2003b) utilizou
o método de otimização multi-objetivo PDE (Pareto Differential Evolution, imple-
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mentado por (Abbass et al., 2001)) que, aplicado à evolução de redes neurais,
com utilização de algoritmos evolucionários e de busca local (retropropagação
do erro), foi chamado de MPANN, Memetic Pareto Artificial Neural Networks (Ab-
bass, 2001).

Minku e Ludermir (2006) apresentaram uma abordagem para construção de
comitês chamada CONE (Clustering an Co-evolution to Construct Neural Network
Ensemble) para reconhecimento de padrões. Nesta abordagem, primeiramente o
espaço de entradas é dividido em vários subconjuntos por meio de um método
de agrupamento baseado na distância euclidiana e, após a separação de cada
subconjunto em amostras de treinamento e teste, uma população de redes neu-
rais (EFuNNs – Evolving Fuzzy Neural Networks (Kasabov, 2001)) é associada a
cada um dos conjuntos separados do espaço de entradas.

Por conseguinte, os indivíduos de cada sub-população são treinados com as
amostras de suas respectivas sub-populações e o melhor indivíduo é escolhido
(representante da população) baseando-se no desempenho frente ao seu con-
junto de teste, ao seu tamanho (complexidade) e, também, levando-se em con-
sideração o desempenho dos representantes das outras populações (coevolução).

Os componentes finais do CONE, um representante de cada população, são
definidos como os obtidos na última geração. Como o aprendizado de cada
população é realizado com um diferente conjunto de treinamento, espera-se que
as saídas das redes neurais sejam diferentes, produzindo assim componentes
diversos e que se complementam.

Embora nessa abordagem há uma coevolução entre as espécies (populações),
a potencialidade da coevolução não é muito explorada uma vez que a separação
dos dados de entrada é realizada a priori, não deixando com que as próprias es-
pécies em coevolução se ajustem da forma a encontrarem a maneira mais apro-
priada de dividir o espaço de entrada para a evolução do ecossistema com um
todo.

Um outro algoritmo que utiliza métodos de agrupamentos e algoritmos co-
evolucionários foi apresentado por Chandra e Yao (2006b,a) e chamado DIVACE-
II (extensão do algoritmo DIVACE apresentado por Chandra e Yao (2004)), um
algoritmo para construção de uma máquina de comitê para problemas de clas-
sificação de padrões utilizando otimização multi-objetivo. As funções custo uti-
lizadas no problema multi-objetivo foram o erro médio quadrático do estimador
(MLP, RBF ou Máquinas de Vetores-Suporte - SVM) e uma medida de diversi-
dade entre os componentes. O algoritmo DIVACE-II é mostrado no Algoritmo
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Algoritmo 10 DIVACE-II
Gerar população por reamostragem dos dados de treinamento, sendo 20 indi-
víduos de cada um dos três tipos de redes neurais (MLP, RBF e SVM)
Classificar padrões de erro dos indivíduos em todo conjunto de treinamento
por k-means com número de classes igual ao número de componentes desejado
no comitê
Escolher melhor representante de cada classe baseado no erro médio quadrá-
tico no conjunto de treinamento e formar comitê inicial
Repetir

Avaliar indivíduos com as duas funções-objetivo: erro quadrático e diversi-
dade
Determinar indivíduos dominados e não-dominados
Gerar novo conjunto de treinamento por reamostragem com ponderação
baseado no desempenho dos indivíduos não-dominados
Se número de não-dominados = tamanho do comitê então

Gerar 1 indivíduo de cada tipo baseado no novo conjunto de treinamento
Substituir o pior indivíduo em termos de erro quadrático pelo melhor
indivíduo gerado no passo anterior, desde que este o domine

Senão
Gerar uma população com 15 preditores de cada tipo baseados no novo
conjunto de treinamento
Classificar os indivíduos pelo padrão de erro, sendo o número de classes
igual ao número de indivíduos dominados
Escolher o melhor indivíduo de cada classe
Substituir os indivíduos dominados pelos indivíduos escolhidos de cada
classe, desde que sejam do mesmo tipo

Fim Se
Reclassificar a população com o número de classes igual ao tamanho do
comitê e formar comitê

até condição de término for satisfeita

10. Uma importante característica deste algoritmo é a utilização de diferentes
tipos de componentes para a formação do comitê o que, por sua vez, propicia a
geração de componentes com boa diversidade. O número de componentes do
comitê é escolhido a priori e o combinador é do tipo voto majoritário.

No trabalho apresentado por García-Pedrajas et al. (2005), coevolução coo-
perativa e otimização multi-objetivo são empregados em conjunto para a cons-
trução de máquinas de comitê para problemas de classificação. Esse trabalho
é uma versão multi-objetivo do algoritmo COVNET (Cooperative Coevolution-
ary Model for Evolving Artificial Neural Networks) apresentado em Garcia-Pedrajas
et al. (2003), que, por sua vez, foi baseado também no algoritmo SANE, Symbi-
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otic Adaptive Neuroevolution (Moriarty e Miikkulainen, 1996). Uma versão ainda
mais flexível foi implementada em García-Pedrajas e Ortiz-Boyer (2007).

A implementação desse algoritmo consiste na formação de dois níveis de
evolução. Um nível de redes neurais candidatas para formação do comitê, sendo
este nível formado por várias sub-populações de redes perceptron multicamadas
generalizadas (GMLP), em que cada sub-população é responsável pelo forneci-
mento de um componente para o comitê. Um segundo nível responsável pelas
melhores regras de combinação das redes do nível anterior. A Fig. 3.5 apresenta
estes dois níveis de evolução utilizados por García-Pedrajas et al. (2005).

Figura 3.5: Níveis de evolução de uma máquina de comitê pela abordagem apre-
sentada por García-Pedrajas et al. (2005).

No nível das redes candidatas, estratégias evolucionárias são empregadas
para a evolução de cada sub-população, não existindo, assim, a recombinação. O
algoritmo de retropropagação do erro foi utilizado como operador de mutação.
A diversidade entre componentes é obtida pela coevolução de módulos isolados
e por funções-custo que consideram o aumento da diversidade como objetivo,
cada rede é avaliada usando uma ou mais medidas de diversidade.

Na população de comitês, cada indivíduo é formado por um conjunto de re-
des, cada uma de uma determinada sub-população de GMLP, e um conjunto de
pesos associado a cada rede componente. O combinador é do tipo ponderado e
o número de redes componentes é fixo – em García-Pedrajas e Ortiz-Boyer (2007)
os autores apresentam uma versão com tamanho variável de componentes. Na
população de comitês, foi utilizado o algoritmo genético steady-state pela neces-
sidade de evoluir esta população mais lentamente do que a população de redes
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GMLPs.
Tanto as redes componentes como os comitês são avaliados por vários obje-

tivos para a manutenção da diversidade e desempenho de todo sistema. Por-
tanto, técnicas de otimização evolucionárias multi-objetivo foram empregadas.
A utilização de otimização multi-objetivo neste contexto é justificável por per-
mitir (García-Pedrajas et al., 2005):

• avaliar o desempenho de cada rede em diferentes pontos de vista;

• estimar a diversidade entre os componentes do comitê por meio de várias
medidas;

• adicionar objetivos de regularização que propiciem a obtenção de redes
menos complexas.

Um algoritmo coevolucionário híbrido para formação de comitês com dois
níveis de evolução, assim como SANE e COVNET, foi apresentado por Coelho
(2004) e chamado COHENN, Coevolutionary Heterogeneous Ensembles of Neural
Networks. Trata-se de um algoritmo para construção de comitês de redes neurais
feedforward heterogêneos (no sentido de que as redes componentes podem ser
formadas com diferentes números e tipos de neurônios escondidos). Diferente-
mente do apresentado por García-Pedrajas et al. (2005), descrito anteriormente,
ao invés de criar uma sub-população para cada componente do comitê, no CO-
HENN existem apenas três populações: uma para as redes componentes, uma
para o tipo de combinador a ser utilizado e outra para a configuração do comitê,
ou seja, quais componentes e combinador a serem utilizados (Fig. 3.6).

Os indivíduos da população de comitês são avaliados por três critérios: erro
no conjunto de treinamento, complexidade e diversidade (correlação entre com-
ponentes que formam o comitê) – uma soma ponderada que engloba funções
destes critérios é utilizada como avaliação dos indivíduos desta população. Na
população de componentes e combinadores, dois critérios são empregados para
avaliar os indivíduos, um de caráter local e outro de caráter global. No primeiro,
os componentes são avaliados em um conjunto de validação à parte e os com-
binadores são avaliados substituindo os combinadores dos melhores comitês
formados na geração atual e observando os seus desempenhos. Na avaliação
global, componentes e combinadores são avaliados por meio do desempenho
dos comitês dos quais participam. Na evolução da população de redes com-
ponentes há treinamento com retropropagação do erro, caracterizando a abor-
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dagem como híbrida e do tipo Lamarckiana, uma vez que o resultado da busca
local foi incorporado no indivíduo (ao contrário da abordagem Baldwiniana em
que o indivíduo mantém suas características genotípicas antecedentes à busca,
porém, sua aptidão é aquela obtida pela busca local).

Figura 3.6: Arquitetura COHENN apresentada por Coelho (2004).

Uma abordagem utilizando Mistura de Especialistas e coevolução coopera-
tiva foi apresentada por Nguyen et al. (2006) – CCME (Cooperative Coevolution-
ary Mixture of Experts). O Algoritmo 11 apresenta o pseudo-código desta abor-
dagem.

Na implementação desse algoritmo, o número de especialistas é escolhido a
priori, apenas uma rede gating é utilizada e todos os componentes são redes do
tipo feed-forward multi-camadas. São criadas sub-populações isoladas para cada
rede componente da ME e um (ou mais) representante de cada sub-população
deve ser escolhido para formar a mistura. Os indivíduos de cada sub-população
são avaliados pelo desempenho em conjunto com os representantes das outras
populações, caracterizando a abordagem como coevolutiva. Como apresentado
no Algoritmo 11, trata-se de uma abordagem híbrida (algoritmo memético), por
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Algoritmo 11 CCME
Iniciar sub-populações Pi dos componentes e gating
Criar conjunto de componentes P∗ para armazenar melhores indivíduos de
cada sub-população
Repetir

Copiar melhores indivíduos de cada Pi em P∗

Aplicar operadores evolucionários em cada sub-população
Para cada indivíduo k em cada sub-população Pi faça

Formar uma ME com o indivíduo k e os representantes das outras sub-
populações armazenados em P∗

Aplicar busca local utilizando retropropagação do erro
Avaliar desempenho da ME, JME, em termos de erro de treinamento, e
aplicar valor como aptidão do indivíduo k
Se JME < J∗ME então

Copiar ME em ME∗

J∗ME← JME
Fim Se

Fim Para
Copiar componentes de J∗ME para as correspondentes sub-populações

até condição de término for satisfeita

combinar algoritmos evolucionários com um algoritmo heurístico de busca lo-
cal. Nesse caso, foi utilizada uma abordagem Lamarckiana.

Pode-se destacar nesse algoritmo que a combinação de mistura de especia-
listas e coevolução faz com que o sistema como um todo se torne competitivo,
pois cada especialista por meio da rede gating tenta buscar seu nicho no espaço
de entradas promovendo também a diversidade, e cooperativo, haja vista que a
solução final depende de uma boa interação entre os especialistas. Tanto mistura
de especialistas quanto coevolução cooperativa fazem uso do princípio dividir-
para-conquistar.

3.5 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foram descritas técnicas de otimização multi-objetivo e os algorit-
mos evolucionários, além de técnicas recentes para construção de máquinas de
comitê. A aplicação de algoritmos coevolucionários, apresentados na literatura,
se mostram capazes de construir comitês de bons desempenhos em problemas
de regressão e em problemas de classificação.

A construção de máquinas de comitê por meio de algoritmos evolucionários
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e otimização multi-objetivo permite uma grande flexibilidade e variedade de
soluções, uma vez que diferentes tipos de avaliação dos componentes e entre
componentes podem ser realizados e algoritmos variados e híbridos de apren-
dizagem de máquinas podem ser utilizados em conjunto e sem distinção, pos-
sibilitando uma auto-adaptação ao problema sem a necessidade de muita inter-
venção do usuário.

O referencial teórico apresentado neste capítulo servirá de apoio para a im-
plementação dos algoritmos desenvolvidos neste trabalho.



CAPÍTULO 4

FUNÇÕES CUSTO NA

IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

4.1 Introdução

No âmbito de identificação de sistemas, a estimação de parâmetros é provavel-
mente o desafio que possui o maior número de soluções disponíveis. Este capí-
tulo é sobre o problema de estimação de parâmetros, mas apenas como uma
estrutura básica em que é possível investigar os diferentes papéis desempenha-
dos por duas entidades que são da maior importância na teoria e prática de
identificação de sistemas, a saber: erros de predição e simulação.

Uma solução muito elegante para o problema de estimação de parâmetros
para modelos que são lineares-nos-parâmetros é o conhecido algoritmo de mí-
nimos quadrados (MQ). Este algoritmo é compacto, fácil de aplicar, rápido de
executar e a solução é acessível para análise (Norton, 1986). Tais característi-
cas promoveram fortemente a utilização de estimadores baseados no MQ nos
primórdios da identificação de sistemas lineares quando houve uma necessi-
dade de estabelecer a nova teoria e quando facilidades computacionais eram
escassas.

Mais recentemente, alguns trabalhos têm sugerido o uso de erro de simula-
ção (SE), ou erro de simulação livre, no contexto de identificação de sistemas
(Piroddi e Spinelli, 2003; Milanese e Novara, 2005; Connally et al., 2007; Piroddi,
2008b). Do ponto de vista prático, algoritmos SE são muito mais caros computa-
cionalmente do que os baseados no erro de predição ou erro um passo à frente (PE)
(Piroddi e Spinelli, 2003). De um ponto de vista teórico, para os métodos SE não
há uma análise rigorosa disponível como para os métodos PE, apesar de alguns
resultados sobre limites de erro terem sido recentemente propostos (Milanese e
Novara, 2005). No entanto, métodos SE são geralmente mais robustos do que os
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seus homólogos PE (Connally et al., 2007; Piroddi, 2008b).
O objetivo do presente capítulo é investigar o papel desempenhado pelo erro

de predição e pelo erro de simulação em problemas de estimação de parâmetros
quando eles são utilizados na função custo a ser minimizada. Um dos subpro-
dutos do presente estudo é uma recomendação de quando preferir métodos PE
sobre métodos SE (e vice-versa) em tais problemas. Para não ser tendencioso
para métodos PE ou SE, em todos os exemplos apresentados algoritmos evolu-
cionários, principalmente os algoritmos genéticos (AGs) (Goldberg, 1989) serão
utilizados para resolver os problemas de otimização em questão. Os AGs como
ferramentas de otimização têm sido utilizados com grandes vantagens em cer-
tos problemas (Lewin e Parag, 2003; Hao e Li, 2007). Um benefício adicional de
seguir essa metodologia é que modelos não-lineares-nos-parâmetros podem ser
considerados.

4.2 Erros de Predição e Simulação

Este trabalho irá utilizar como teste modelos Não-lineares Autoregressivos com
Média Móvel e com entradas Exógenas (NARMAX) (Leontaritis e Billings,
1985b). No entanto, acredita-se que os conceitos são aplicáveis a uma classe
de representações de modelo muito mais ampla. Para mostrar essa caracterís-
tica de maneira clara, o problema vai ser apresentado em uma forma mais geral,
e de certa forma mais abstrata, como se segue.

Assuma que dados Z de um sistema S estão disponíveis. O problema de
construção de um modelo caixa-preta consiste na construção de um modelo
matemático M a partir dos dados Z e M deve aproximar o sistema S em al-
gum sentido.

4.2.1 Identificação de sistemas como um problema de otimiza-

ção

O problema de construção de um modeloM que aproxime o sistema S pode ser
expresso como um problema de otimização. Por uma questão de argumento, as-
suma que há uma função custo J(S ,M) que deve ser minimizada em relação
às características do modeloM como a estrutura e parâmetros do modelo. Por-
tanto, o modelo que minimiza a referida função custo seria equivalente, no sen-
tido definido por J, ao sistema, isto é,M≡J S . A pergunta é: será queM≡J S
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garante queM ≡ S? Outra maneira de pensar o problema é perguntar: quais
os tipos de função custo J(M,S) podem ser utilizadas de forma queM ≡J S
implique M ≡ S na maioria das vezes? Normalmente S só é conhecida por
meio dos dados disponíveisZ . Portanto, é natural redefinir a função custo como
J(M,Z), como discutido a seguir.

Em princípio, faz sentido lidar comM e S na mesma função custo, uma vez
que tais entidades são do mesmo tipo, ou seja, ambas são sistemas dinâmicos
(embora S seja “abstrata” eM matemática). Tendo substituído S pelos dados
Z na função custo (um sistema dinâmico foi substituído por um conjunto de
dados), também vai exigir a substituição de M por algum modelo dos dados
ZM a fim de comparar entidades da mesma natureza. Isto é feito por meio de
uma função custo.

Para ser mais específico, suponha que um subconjunto Z ∈ RN×r de dados
é tomado de Z , Z ⊂ Z . Z é assumido como sendo composto por pelo menos
uma série temporal y(k), k = 1, . . . , N, chamada saída, e, possivelmente, outras
séries temporais exógenas u1(k), . . . , ur−1(k), k = 1, . . . , N, chamadas entradas.
Se apenas uma série temporal está disponível, ela é interpretada como a saída
y(k) e em tal caso Z = [y(1) . . . y(N)]T. Se r = 2, então só existe uma entrada
exógena e este caso é conhecido como o caso SISO (single-input, single-output).
Uma função custo prática para modelagem caixa-preta seria então J(Z, ZM),
em que

Z =


zT

1

zT
2
...

zT
N

 = [y u1 . . . ur−1] =

=


y(1) u1(1) . . . ur−1(1)
y(2) u1(2) . . . ur−1(2)

...
... . . .

...
y(N) u1(N) . . . ur−1(N)

 , (4.1)
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ZM =


ẑT

1

ẑT
2
...

ẑT
N

 = [ŷ u1 . . . ur−1] =

=


ŷ(1) u1(1) . . . ur−1(1)
ŷ(2) u1(2) . . . ur−1(2)

...
... . . .

...
ŷ(N) u1(N) . . . ur−1(N)

 , (4.2)

sendo que ŷ(k) = f (zk−1) é o modelo predito. Assim, finalmente, muitas téc-
nicas de identificação de modelos resolvem o seguinte problema de otimização
irrestrito

θ̂ = min
θ

J(Z, ZM) (4.3)

onde J(Z, ZM) é escolhido como o produto interno 〈ξ, ξ〉, sendo ξ = y− ŷ, θ é
o vetor de parâmetros deM.

4.2.2 Validação do Modelo

No contexto de identificação de sistemas, normalmente é assumido que há um con-
junto separado de dados Zv, similar a Z, disponível para validação do modelo.

Para muitos modelos, os parâmetros são estimados resolvendo o problema
apresentado em (4.3), para ZM obtido pela predição um passo à frente, neste
caso ZM1 será usado. Um fato bem reconhecido é que as características dinâmi-
cas do modelo M são difíceis de obter analisando ZM1 (Aguirre et al., 2006;
Piroddi e Spinelli, 2003). Uma consequência disto é que resolvendo (4.3) pos-
sivelmente não garanteM ≡ S , embora seja esperado que se chegue perto da
desejável equivalência.

Como salientado na Seção 4.2.1, a idéia base é que mesmo se o modelo apro-
ximar o sistema em termos de escolha de um determinado J, ou sejaM ≡J S ,
isso não implica queM ≡ S . No entanto, existem informações importantes na
predição um passo à frente (resíduos) que podem ser usadas na identificação de
sistemas (Zhu et al., 2007).

SeM ≡ S não pode ser garantido, então o que pode ser feito? Na prática, o
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que pode ser garantido é simplesmente que um conjunto de dados produzidos
pelo modelo é consistente – em termos de J – para dados medidos do sistema,
isto é, ZM ≡J Z, onde ZM deveria ser o mais representativo da dinâmica do
sistema possível. Normalmente, apenas alguns (por vezes apenas um) conjuntos
de dados do sistema estão disponíveis para a validação do modelo (Zv) e tudo
que pode ser verificado é se ZM ≡J Zv. Caso Z, Zv ou ZM não representem
a dinâmica de S ou M de forma adequada, muito pouco pode ser dito sobre
a qualidade do modelo. Este problema não trivial é o cerne da validação de
modelos.

Com a discussão acima em mente, no intuito de aumentar a robustez, sob
um ponto de vista dinâmico, seria conveniente que, durante a etapa de otimiza-
ção, a função custo J(Z, ZM) utilizasse um conjunto de dados do modelo ZM
dinamicamente mais representativo do modelo do que as predições um passo
à frente. Esta parece ser a motivação do uso de dados de simulação livre em
alguns trabalhos recentes (Piroddi e Spinelli, 2003; Connally et al., 2007; Piroddi,
2008b).

O uso de dados de simulação livre como ZM no problema de otimização (4.3)
se torna computacionalmente muito exigente e provavelmente não seria facil-
mente aplicável a sistemas com expoentes de Lyapunov positivos nem modelos
de séries temporais para os quais a parte determinística da saída irá normal-
mente estabelecer-se em um ponto fixo na ausência de uma entrada.

4.2.3 O Problema

Assume-se que um determinado conjunto de dados Z de um sistema dinâmico S
está disponível. É também assumido que uma determinada estrutura de modelo
M, parametrizada por um vetor de parâmetros desconhecido θ ∈ Rn, tenha sido
previamente definida.

Neste trabalho, o objetivo é investigar o problema de otimização (4.3) no
contexto de identificação de sistemas não-lineares . Para esse fim, dois diferentes
tipos de conjuntos de dados de modelos ZM serão considerados: predição um
passo à frente, ZM1 , e dados de simulação livre, ZMs .

Uma forma de avaliar o papel desempenhado por ZM1 e ZMs é definindo o
seguinte problema de otimização bi-objetivo (que é um caso especial de proble-
mas multi-objetivo (MOP))
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 θ̂ = arg min
θ

J(θ)

sujeito a: θ ∈ Rn,
(4.4)

com J = [J1 Js ], sendoJ1 = MSE(Z, ZM1), Js = MSE(Z, ZMs) e MSE é o erro
médio quadrático. Se as funções-objetivo são conflitantes, ao invés de se chegar
a uma solução, um conjunto de soluções, soluções Pareto ótimas, é obtido:

Θ = {θ̂ ∈ Rn : 6∃ θ ∈ Rn| J(θ) ≤ J(θ̂), J(θ) 6= J(θ̂)}. (4.5)

Nessa formulação do problema, um extremo do conjunto Pareto é representado
pela solução MQ – que minimiza J1 = MSE(Z, ZM1) – e o outro extremo é repre-
sentado pela solução obtida usando dados de simulação livre, ou seja, a solução
que minimiza Js = MSE(Z, ZMS).

Portanto, o objetivo é entender os papéis de ZM1 e ZMs em problemas de
estimação de parâmetros baseados ou em conjuntos Pareto ou em solução mono-
objetivo, ambos obtidos por meio da computação evolucionária.

4.2.4 Metodologia

Os resultados a serem apresentados neste capítulo são obtidos por meio de al-
goritmos evolucionários. Esta abordagem encontra resultados que são basica-
mente independentes do conhecido estimador MQ. Este é um ponto importante
que deve ser notado. Como algumas das estruturas de modelo que serão uti-
lizadas são lineares-nos-parâmetros (polinômios NARX) ou pseudo-linear nos
parâmetros (polinômios NARMAX ), é natural que o estimador clássico de MQ
passa a ser utilizado na primeira, e o estimador de mínimos quadrados esten-
dido (MQE) (Billings e Voon, 1984) passa a ser utilizado na segunda. Isto é o que
se espera que acontecerá na prática de identificação de sistemas utilizando tais
representações de modelo. No entanto, a fim de obter resultados que deverão
ser de âmbito mais geral decidiu-se usar algoritmos evolucionários.

Além disso, o uso de AE é justificado pelo tratamento geral visado, porque
eles podem ser usados para estimar parâmetros de modelos cujas estruturas não
são lineares-nos-parâmetros. Além disso, embora haja inúmeras abordagens
disponíveis na literatura para resolver problemas multi-objetivo, os AE parecem
ser uma escolha apropriada como descrito no capítulo anterior.
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Uma grande variedade de implementações de algoritmos evolucionários tem
sido proposta para resolver MOPs. Neste trabalho, o algoritmo Nondominated
Sorting Genetic Algorithm melhorado (NSGA-II, Alg. 8) (Deb et al., 2002) será
usado para resolver o problema (4.4). Este algoritmo tem apresentado resultados
satisfatórios em diversos problemas na literatura (Coello-Coello, 2006).

Para criar uma população inicial aleatória, algumas amostras são aleatoria-
mente selecionadas do conjunto de dados disponível Z e o algoritmo de MQ é
aplicado para encontrar os parâmetros de uma estrutura definida em um número
de vezes igual ao tamanho da população.

O procedimento de seleção é implementado por meio do torneio estocás-
tico. Considerando que o algoritmo foi implementado baseando-se nos AGs
com código real, foi implementado o operador de cruzamento real polarizado
(Takahashi et al., 2003). O operador de mutação adiciona um número aleatório
com uma distribuição gaussiana de média zero e desvio padrão igual a σ às
variáveis do indivíduo.

Para resolver problemas mono-objetivo, os AGs são implementados usando
o procedimento de seleção estocástico universal, o cruzamento heurístico e mu-
tação gaussiana.

Com o propósito de evitar modelos instáveis em simulação livre, o método
de barreira foi empregado na avaliação da função custo, de forma que, ao se
constatar a instabilidade de um modelo especificado por um determinado indi-
víduo, este recebe uma avaliação muito ruim, fazendo com que a probabilidade
de escolha desse indivíduo para a próxima geração seja muito baixa.

4.3 Uma Análise das Funções Custo

Para analisar as funções custo PE e SE, seis exemplos numéricos de estimação
de parâmetros serão mostrados usando erro de predição e erro de simulação em
problemas bi-objetivo e mono-objetivo usando NSGA-II ou AGs, como discu-
tido na Sec. 4.2.4. A estrutura correta dos modelos foi usada (exceto pelo exem-
plo com RNAs ou quando explicitamente dito) porque essa é a única forma em
que se poderia comparar os parâmetros estimados com os ideais. Em problemas
práticos, não há uma estrutura ideal para o modelo e nem valores ideais para os
parâmetros. Nesses casos, procedimentos sofisticados devem ser utilizados para
determinar a estrutura do modelo, veja as recentes publicações (Wei e Billings,
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2008; Piroddi, 2008b; Hong et al., 2008) e referências.

4.3.1 Exemplo 1: Erro na saída

Neste exemplo será considerado o sistema S de (Piroddi e Spinelli, 2003):

w(k) = 0, 75w(k−2) + 0, 25u(k−1)−0, 2w(k−2)u(k−1)

y(k) = w(k) + e(k), (4.6)

sendo a entrada u(k) um processo AR(2) com pólos em z = 0, 9 e z = 0, 95 exci-
tado por um ruído gaussiano branco (WGN) com média zero e variância igual a
σ2 = 0, 25, representado por WGN(0,0,25). O modelo em (4.6) é claramente um
modelo de erro na saída (OE, do termo em inglês output error).

Reescrevendo o modelo (4.6) em termos dos dados medidos y(k) e u(k) tem-
se

y(k) = 0, 75 y(k−2) + 0, 25 u(k−1)−0, 2 y(k−2)u(k−1)−
−0, 75 e(k−2) + 0, 2 e(k−2)u(k−1) + e(k), (4.7)

o qual é um modelo NARMAX e não um modelo NARX. Sendo assim, o esti-
mador de mínimos quadrados será tendencioso e estimadores alternativos de-
vem ser usados. Uma alternativa é o estimador de mínimos quadrados esten-
dido.

Seguindo Piroddi e Spinelli, foram gerados N = 500 valores usando o mo-
delo (4.6). Estes dados foram utilizados na sequência para estimar parâmetros
utilizando três diferentes estimadores: 1) o estimador convencional de mínimos
quadrados (MQ), 2) o estimador de mínimos quadrados estendido, e 3) o al-
goritmo NSGA-II descrito na Sec. 4.2.4. No que diz respeito aos AE, o problema
bi-objetivo (4.4) foi resolvido, produzindo assim uma família de modelos, todos
com a mesma estrutura. Ao contrário de (Piroddi e Spinelli, 2003), neste exem-
plo, a estrutura correta para os modelos é atribuída, uma vez que o objetivo neste
exemplo é a compreensão das principais contribuições de J1 = MSE(Z, ZM1) e
Js = MSE(Z, ZMs) como funções-custo durante a estimação de parâmetros.

Uma visão geral dos resultados é vista na Fig. 4.1. Considerando que a
Fig. 4.1 (a) é precisamente o conjunto Pareto obtido durante a otimização, o pro-
blema de otimização com dados sem ruído daria um único modelo e não seria
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informativo. A fim de avaliar o papel desempenhado pelas funções J1 e Js, os 500
modelos obtidos a partir de dados ruidosos y(k) – e, portanto, bastante diferen-
tes - foram avaliados nos dados sem ruído w(k). Esse resultado é apresentado
na Fig. 4.1 (b).

(a) (b)

Figura 4.1: Conjunto Pareto com 500 modelos para os quais as funções custo fo-
ram avaliadas usando (a) y(k) = w(k)+ e(k) com e(k) ∼WGN(0,0,02) e (b) w(k).
Os modelos com os parâmetros estimados por MQ e MQE são indicados por
(×) e (�), respectivamente, enquanto que o denso conjunto de círculos indicam
os estimados pelo NSGA-II. Os valores de J1 e Js quando os parâmetros ver-
dadeiros são utilizados no modelo são indicados por um triângulo. Em (b) tanto
o quadrado quanto o triângulo estão na origem.

Para o caso sem ruído J1 e Js são objetivos não conflitantes, ou seja, a minimi-
zação de Js é equivalente a minimizar J1 no sentido de que ambos problemas de
minimização levam basicamente para o mesmo (correto) modelo (Fig. 4.1 (b)).
Vale ressaltar que os modelos que mais reduziram a função custo J1 em dados
ruidosos não foram aqueles que minimizaram tal função em dados sem ruído.
Se for minimizar apenas J1, então o convencional e muito eficiente algoritmo de
MQ poderia ser utilizado com grande vantagem. A minimização de Js é com-
putacionalmente muito mais exigente.

Por outro lado, no caso de dados ruidosos, ruído branco adicionado na saída
– o que se traduz como ruído colorido não-linear na equação de regressão, ver
modelo (4.7) – J1 e Js são objetivos conflitantes no sentido de que a minimização
de um deles irá resultar no aumento do outro, e vice-versa.

A Fig. 4.1 (a) mostra que a estimativa MQ é tendenciosa e que a MQE não
é (comparar o quadrado e o triângulo), como previsto pela teoria. No caso rui-
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doso, a minimização de Js é equivalente, considerando a tendência dos parâme-
tros, a usar o algoritmo MQE, com a vantagem de não ser necessário um modelo
de ruído e com a desvantagem de exigir um maior custo computacional.

Uma análise deste exemplo pode ser feita examinando as estimativas dos pa-
râmetros dos modelos no Pareto. A Fig. 4.2 mostra os três parâmetros do modelo
relativos à: saída y(k− 1), entrada u(k− 1) e termo cruzado y(k− 2)u(k− 1).

(a) (b)

(c)

Figura 4.2: Relação entre Js = MSE(Z, ZMs) e os parâmetros estimados. O eixo
vertical deve ser comparado com o da Fig. 4.1 (a). (a) parâmetros θ1 do termo
y(k− 1), (b) parâmetro θ2 do termo u(k− 1) e (c) parâmetro θ3 do termo y(k−
2)u(k− 1). A linha vertical indica o valor ideal. Os valores estimados por MQ
e MQE são indicados por cruz e quadrado, respectivamente. O conjunto denso
de círculos indica os modelos estimados pelo NSGA-II.

A principal conclusão a retirar da Fig. 4.2 é uma confirmação do que foi ob-
servado na Fig. 4.1 (a). Ou seja, com relação à estimativa de parâmetros, existem
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duas formas de evitar a polarização no caso de erro na saída: deve-se obter um
modelo de ruído e utilizar o MQE para minimizar J1 = MSE(Z, ZM1), ou mini-
mizar Js = MSE(Z, ZMs) usando um AE por exemplo, sem que seja necessário a
utilização de um modelo de ruído. Existem outros estimadores não tendenciosos
que não são mencionados.

A partir dos resultados na Tabela 4.1, observa-se que, para o modelo (4.6), o
estimador MQ é tendencioso e o MQE não é. Quanto aos AE, que dispensam o
uso de um modelo de ruído, a polarização é evitada minimizando uma norma
baseada no erro de simulação, enquanto que a utilização de erro um passo à
frente irá resultar em estimativas tendenciosas. Um fato relevante é a menor
variância dos parâmetros estimados pelos AE (Js) comparando-se com a dos
parâmetros obtidos pelo MQE, indicando a maior robustez do erro de simulação
em problemas de erro na saída.

Neste exemplo (ver Tabela 4.1), tanto o erro médio quadrático (MSE) quanto
o erro médio absoluto (MAE), foram utilizados. Na Fig. 4.1 apenas os resultados
com MSE foram notificados – os resultados com MAE são totalmente equivalen-
tes. A escolha do MSE é justificada para tornar a função custo compatível com
as funções minimizadas pelos estimadores MQ e MQE. Por outro lado, o uso da
MAE é atraente no contexto de AGs por ser menos caro computacionalmente do
que o MSE.

Uma entrada suave (um processo AR(2)) foi utilizada neste exemplo. Em
(Piroddi e Spinelli, 2003), a utilização desse tipo de sinal (em vez de um pro-
cesso branco), juntamente com um algoritmo de detecção de estrutura baseado
no erro de predição, obteve termos espúrios no modelo. Aqui, mesmo com uso
dessa entrada, a minimização de Js resultou em estimativa não polarizada con-
siderando que a estrutura correta do modelo tenha sido usada, ou seja, em pro-
blemas sem erro na estrutura.

Tabela 4.1: Simulação de Monte Carlo com 1000 execuções. MSE: erro médio
quadrático; MAE: erro médio absoluto. As colunas que usam MAE e MSE são
referentes aos AGs. Valores ideais: θ1 = 0, 75, θ2 = 0, 25 e θ3 = −0, 2. O ruído é
e(k) ∼WGN(0, 0,02).

MSE(Z, ZMs) MAE(Z, ZMs) MSE(Z, ZM1) MAE(Z, ZM1) MQ MQE

θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ

θ1 0,7496 0,0050 0,7499 0,0062 0,6251 0,0129 0,6166 0,0238 0,6262 0,0137 0,7494 0,0067

θ2 0,2499 0,0054 0,2496 0,0069 0,3435 0,0119 0,3500 0,0235 0,3428 0,0125 0,2317 0,0922

θ3 -0,2005 0,0053 -0,2003 0,0064 -0,2943 0,0117 -0,3011 0,0227 -0,2933 0,0126 -0,1811 0,0896
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4.3.2 Exemplo 2: Erro na Equação versus Erro na Saída

Como apresentado no exemplo anterior, a função custo Js estima parâmetros não
tendenciosos em se tratando de problemas de erro na saída, o que não ocorre
com J1. Por outro lado, em problemas de erro na equação, sabe-se que J1 estima
parâmetros não tendenciosos (comprovado pelo fato de não polarização do esti-
mador de MQ para este caso). No entanto, o comportamento de Js em problemas
do tipo EE é desconhecido. Sendo assim, o objetivo deste exemplo é observar
e comparar as diferenças entre J1 e Js no contexto das diferentes abordagens:
erro na equação e erro na saída. Além disso, essas entidades são comparadas
quando a estrutura disponível (cujos parâmetros devem ser estimados) possui
termos espúrios.

O mesmo exemplo retirado de (Piroddi e Spinelli, 2003) e utilizado no exem-
plo anterior (Eq. 4.6) foi adaptado neste exemplo para o caso também de erro na
equação:

y(k) = 0, 75y(k−2) + 0, 25u(k−1)−0, 2y(k−2)u(k−1) + e(k), (4.8)

com as mesmas características da entrada e do ruído.
Algoritmos de otimização são então implementados de forma a minimizar as

funções custo J1 e Js por meio dos parâmetros θ de modelos cuja estrutura é idên-
tica da geradora dos dados ou não. Neste último caso, dois termos adicionais
(espúrios) estão presentes nos modelos: y(k− 2)u(k− 2) e y(k− 1)u(k− 2).

Para análise de convergência dos algoritmos implementados com as duas
distintas funções custo, diferentes tamanhos de conjunto de treinamento foram
utilizados na estimação dos parâmetros dos modelos. A Fig. 4.3 apresenta os
resultados obtidos, em que os modelos estimados por diferentes tamanhos do
conjunto de treinamento são validados (em simulação livre) em um conjunto de
teste sem a presença de ruído, com um número grande de amostras (20.000).

As Fig. 4.3 (a) e (b) comprovam os resultados obtidos no exemplo de erro na
saída anterior, em que J1 obteve estimativas tendenciosas comprovadas estatisti-
camente pelo maior erro no conjunto de teste comparando-se com o erro obtido
pela função Js. Os modelos cujas estruturas possuíam os dois termos espúrios no
caso OE (Fig. 4.3 (b)), apresentaram piora em conjuntos menores de treinamento
comparados com os modelos de estrutura correta. Porém, pouca diferença pode
ser observada em conjuntos de tamanhos superiores.

As Fig. 4.3 (c) e (d) mostram que é estatisticamente preferível utilizar J1 no
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problema de erro na equação abordado, embora a diferença nos erros de teste
das duas funções não sejam tão superiores quanto a que ocorreu no caso de
erro na saída, exceto para pequenos conjuntos de treinamento. Além disso, é
possível observar que, com erro na estrutura, houve uma piora acentuada do
erro da abordagem por Js em relação ao seu desempenho com estrutura correta,
principalmente quando conjuntos de treinamento menores foram utilizados.

Desse modo, poder-se-ia recomendar o uso de J1 em problemas de erro na
equação e Js em problemas de erro na saída. Entretanto, em problemas práticos
não se sabe qual tipo de modelagem do ruído é a mais adequada (EE ou OE).
Nesse caso, parece ser preferível o uso de Js devido à maior robustez apresen-
tada, neste exemplo numérico, ao considerar os dois casos de erro na equação:
seja o caso EE com estrutura disponível correta ou um conjunto de treinamento
suficientemente grande e representativo no caso de erro na estrutura. Note que
quando há erro na estrutura, em problemas de erro na equação, e poucos dados
disponíveis a solução por J1 foi muito superior à solução por Js.

4.3.3 Exemplo 3: Superfícies de resposta

Neste exemplo será considerado o sistema S :

w(k) = 0, 5 w(k− 1) + 0, 5 u(k− 1)3

y(k) = w(k) + e(k), (4.9)

sendo a entrada u(k) uma variável aleatória uniforme no intervalo [0,1] e o ruído
e(k) ∼WGN(0, σ2).

Este exemplo também considera os efeitos de minimização de J1 e Js na esti-
mação de parâmetros. Para ilustrar os resultados, a Fig. 4.4 mostra as curvas de
nível das superfícies de resposta de ambas funções-objetivo, variando-se os va-
lores dos parâmetros em (4.9) e pegando a média das funções-objetivo, em 1000
e(·) gerados aleatoriamente, para cada par de parâmetros.

As três figuras da esquerda (Fig. 4.4) referem-se à função-objetivo J1 e as três
da direita referem-se à Js. Três diferentes níveis de ruído são estudados (ver le-
genda para mais detalhes). Como esperado para problemas de erro na saída, a
partir dos resultados dos exemplos anteriores, a minimização de J1 resulta em
estimativas tendenciosas, enquanto que os parâmetros obtidos pela minimiza-
ção de Js são muito menos sensíveis ao ruído.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.3: Erro médio quadrático (validação) de modelos NARX estimados por
J1(linha contínua) e Js(linha tracejada), com respectivas faixas de confiança de
95% (50 execuções de Monte Carlo). (a) OE (estrutura correta), (b) OE (estrutura
com dois termos espúrios – y(k− 2)u(k− 2) e y(k− 1)u(k− 2)), (c) EE (estrutura
correta) e (d) EE (estrutura com termos espúrios). Os modelos foram testados e
avaliados em simulação livre em um conjunto de dados com 20.000 pontos, sem
adição de ruído.

O objetivo deste exemplo é avaliar a complexidade de cada processo de mini-
mização por meio de curvas de nível em cada caso. As Fig. 4.4 e Fig. 4.5 mostram
claramente que a minimização de Js é mais difícil, e que isso independe do mo-
delo de ruído, seja EE ou OE, uma vez que na Fig. 4.5 são apresentadas as su-
perfícies de resposta para o caso sem ruído. Além disso, a função de erro Js

pode apresentar vários mínimos locais no caso de entrada suave ou modelos de
ordem insuficiente, como mostrado para o caso linear em (Stearns, 1981; Söder-
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ström e Stoica, 1982; Soderstrom e Stoica, 1988; Simon e Peceli, 1995). Este fato
é interessante por fazer dos AGs uma boa opção na solução de problemas com
essas características.

4.3.4 Exemplo 4: Modelo racional

Na investigação dos papéis dos erros de predição e simulação na definição das
funções custo na estimação de parâmetros, os AGs estão sendo utilizados como
ferramenta de otimização. Isto é importante pois os resultados não serão in-
fluenciados pelos estimadores normalmente utilizados na prática, que são tipi-
camente alguma variação do estimador de MQ. Um benefício adicional da uti-
lização de AGs é que esta investigação não se limita a modelos com estruturas
lineares-nos-parâmetros.

Neste exemplo, será investigado o caso de um modelo não-linear racional,
que sendo não-linear nos parâmetros apresenta um grande desafio na estimação
de parâmetros, mesmo quando a estrutura do modelo é conhecida (Billings e
Mao, 1997; Mendes et al., 2009). O modelo usado neste exemplo é tirado de
(Zhu, 2005):

y(k) =
0, 3y(k−1)y(k−2) + 0, 7u(k−1)

1 + y(k−1)2 + u(k−1)2 . (4.10)

A entrada u(t) é uma sequência aleatória uniformemente distribuída com
média zero e variância 0,33 (equivalente a uma amplitude de ±1) e o ruído e(t)
adicionado na saída ou na equação, é gaussiano com média zero e variância 0,01.
Foram geradas 1000 amostras para estimar os quatro parâmetros do modelo (o
termo constante no denominador não foi considerado como um parâmetro a ser
estimado). Assim quatro simulações de Monte Carlo (1000 execuções) foram
implementadas com AGs: J1 e Js com erro na equação ou com erro na saída,
conforme apresentado na Tab. 4.2.

Como constatado em exemplos anteriores, o emprego de J1 no problema de
erro na equação foi não tendencioso, porém, no caso de erro na saída houve
polarização nos parâmetros relacionados aos termos auto-regressivos: θ1 (y(k−
1)y(k−2)) e θ4 (y(k−1)2). Também corroborando os exemplos anteriores, a abor-
dagem com Js em problemas de erro na saída foi não tendenciosa e uma pequena
polarização nos termos auto-regressivos pode ser observada na abordagem com
erro na equação. Entretanto, a polarização dos termos estimados com o emprego
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.4: Curvas de nível das superfícies de resposta definidas pelas funções
custo em termos dos parâmetros do modelo. Em (a), (c) e (e) J1 foi minimizada.
Em (b), (d) e (f) Js foi minimizada. A variância do ruído foi (a) e (b): σ2 = 0, (c) e
(d) σ2 = 0, 05; (e) e (f) σ2 = 0, 15, na Eq. 4.9. (×) é o valor correto e (◦) indica os
valores dos parâmetros no mínimo.
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(a) (b)

Figura 4.5: Superfícies de resposta de (a) J1 e (b) Js para o problema (4.9) com
σ2 = 0. São apresentados os logaritmos das funções erro.

de Js no problema de erro na equação é inferior à polarização dos termos esti-
mados com J1 no problema de erro na saída, mostrando novamente uma maior
robustez do funcional Js.

Tabela 4.2: Simulação de Monte Carlo em 1000 execuções. θ̄ e σθ indicam, respec-
tivamente, a média e desvio padrão das 1000 simulações. Parâmetros corretos:
θ1 = 0, 3, θ2 = 0, 7, e θ3 = θ4 = 1 (veja modelo na Eq. 4.10). OE (erro na saída) e
EE (erro na equação).

MSE(Z, ZMs) MSE(Z, ZM1)

EE OE EE OE

θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ θ̄ σθ

θ1 0,2693 0,1428 0,2932 0,1423 0,3036 0,0968 0,1070 0,0788

θ2 0,6800 0,0639 0,7034 0,0622 0,7006 0,0564 0,6691 0,0484

θ3 0,9192 1,0596 1,0438 0,9393 1,0370 0,4659 0,1518 0,3242

θ4 0,9942 0,2235 1,0161 0,2246 1,0023 0,2211 0,9630 0,1967

4.3.5 Exemplo 5: Erro-nas-variáveis

Um conhecido problema de difícil solução na teoria de estimação é o problema
de erro-nas-variáveis, ou seja, aqueles casos em que o ruído é adicionado em am-
bas saída e entrada. Neste exemplo, será considerado o problema apresentado
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em (Stoica e Nehorai, 1987)

w(k) = −0, 5w(k− 1) + x(k) + 4x(k− 1)

y(k) = w(k) + e1(k),

u(k) = x(k) + e2(k), (4.11)

sendo a entrada x(k) um processo MA(1), excitada por um ruído gaussiano
branco com média zero e variância σ2 = 1. O modelo em (4.11) é um de
erro-nas-variáveis porque o ruído e1(k) ∼WGN(0, σ1) é adicionado na saída e
e2(k) ∼WGN(0, σ2) é adicionado na variável de entrada.

Os resultados de uma simulação de Monte Carlo em 1000 execuções mostra-
ram que nenhum estimador testado foi não-tendencioso para qualquer ruído na
entrada presente. Entretanto, o ruído de entrada considerado (σ2 = 1) foi con-
siderável. A Fig. 4.6 mostra os resultados para diferentes níveis de ruído. Ape-
nas no caso de não adição de ruído na entrada os AGs foram não-tendenciosos
utilizando Js. No entanto, ainda é verdade que o estimador AG com Js possui
uma menor polarização que o estimador AG com J1. Isto se deve à parcela de
erro na saída adicionada no problema.

Pode ser observado que para baixo ruído na entrada σ2 = 0, 2 o valor ideal
do parâmetros entra (ou quase) no intervalo de confiança de 95% para θ1 e θ3;
isto não é verdade para o estimador AG com J1. O valor ideal θ2 está dentro do
intervalo de confiança dos dois estimadores AGs (que utilizam J1 e Js) embora
em tais casos a variância seja grande.

4.3.6 Exemplo 6: Modelos neurais

As redes neurais artificiais desempenham um importante papel na área de iden-
tificação de sistemas dinâmicos não-lineares. Neste exemplo, as funções custo
J1 e Js serão analisadas no contexto de redes do tipo MLP. Algoritmos genéticos
são utilizados na otimização dos parâmetros das redes.

Considere o seguinte problema adaptado de (Narendra e Parthasarathy, 1990):

y(k) =
y(k− 1)

1 + y(k− 1)2 + u(k− 1)3, (4.12)

sendo a entrada u uniformemente distribuída no intervalo [−2, 2]. Um ruído
e(k) ∼WGN(0,

√
3) foi adicionado na equação ou na saída. Redes MLPs com
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(a) (b)

(c)

Figura 4.6: Resultados de uma simulação de Monte Carlo com 1000 execuções
(σ1 = 1). (a) parâmetro θ1 do termo y(k− 1), (b) parâmetros θ2 do termo u(k),
e (c) parâmetro θ3 do termo u(k − 1). A linha vertical indica o valor ideal. A
média dos valores estimados por AGs usando J1 ou Js (e intervalos de confiança
de 95%) são indicados por (× - linhas tracejadas) e (� - linhas pontilhadas),
respectivamente.

uma camada escondida de 5 neurônios e função de ativação sigmoidal e li-
near para os nodos da camada escondida e de saída, respectivamente, foram
treinadas por AGs (J1 ou Js), em um conjunto de treinamento com 1000 amos-
tras (foram treinadas 100 redes MLPs com J1 ou Js para cada um dos dois expe-
rimentos, EE ou OE). A Fig. 4.7 apresenta a análise de variância (teste ANOVA)
dos resultados, sendo as redes testadas por simulação-livre em um conjunto de
20.000 amostras sem ruído.

Como pode ser observado, resultados estatisticamente melhores (confiança
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(a) (b)

Figura 4.7: Teste ANOVA para os resultados de teste obtidos por 100 redes MLPs
treinadas por AGs (J1 ou Js), sendo (a) erro na saída e (b) erro na equação. Os
modelos foram testados e avaliados em simulação livre em um conjunto de da-
dos com 20.000 pontos, sem adição de ruído.

de 95%) foram encontrados com redes treinadas com Js. É interessante observar
que os resultados obtidos por Js foram melhores no caso de erro na saída do
que quando da sua aplicação no caso de erro na equação. O contrário pode ser
dito para J1. Por ser a rede MLP um aproximador universal (Haykin, 1999),
este exemplo trata do problema de detecção de estrutura uma vez que qualquer
combinação dos regressores u(k− 1) e y(k− 1) pode ser encontrada.

Até agora, em todos os exemplos apresentados, a estrutura correta dos mo-
delos estava presente e o objetivo era apenas a estimação de parâmetros. Neste
exemplo não, o problema passa a ser bem mais complexo por considerar o pro-
blema de detecção de estrutura. Embora, no Exemplo 2, termos espúrios haviam
sido adicionados ao conjunto de regressores, os regressores corretos estavam
também presentes no modelo. Naquele caso de modelo polinomial, os termos
espúrios não afetaram muito a abordagem por J1 em problemas de erro na equa-
ção como neste caso de modelo neural, cuja estrutura é muito mais complexa e
flexível. Resultados similares foram também encontrados com treinamento de
redes neurais com os dados simulados por (4.10) ao invés de (4.12). Em (Con-
nally et al., 2007), redes treinadas por erro de simulação tipicamente apresen-
taram melhores resultados do que as treinadas por erro de predição em exemp-
los sem adição de ruído.
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4.4 Um Problema Real com Informação a Priori

Até então, as funções custo J1 e Js foram analisadas em um contexto de identi-
ficação caixa-preta. Nesta seção, essas entidades serão estudadas em um pro-
blema real de identificação caixa-cinza.

Muitas vezes, é desejável encontrar modelos parcimoniosos com boas res-
postas estática e dinâmica (Jakubek et al., 2008). A estimação de modelos não
lineares com essas características é muito difícil principalmente porque estática
e dinâmica não são informações igualmente ponderadas em um único conjunto
de dados. A este respeito, as informações estática e dinâmica podem ser pen-
sadas como sendo conflitantes. Estruturas caixa-preta flexíveis são capazes de
aproximar de forma eficiente uma única parte do conjunto de dados. No en-
tanto, existem dois principais inconvenientes na maior parte dessas estruturas.
Em primeiro lugar, uma vez que tais modelos são estimados, a informação es-
tática (por exemplo a não-linearidade estática) não é facilmente disponível de
forma analítica, ou seja, é mais difícil de extrair informação do sistema utili-
zando esse tipo de modelo. Em segundo lugar, nem todos esses modelos e algo-
ritmos são adaptados para permitir o uso eficaz da informação estática durante
o treinamento (estimação de parâmetros). Deve ser observado que identificação
caixa-preta, mesmo quando correta, não garante necessariamente um correto de-
sempenho em estado estacionário quando o modelo é não linear (Aguirre et al.,
2000).

Quando os dados são de alguma forma conflitantes, é aconselhável usar
abordagens multi-objetivo. Isto permite ao usuário encontrar um conjunto de
soluções ótimas chamado conjunto Pareto. Algoritmos bi-objetivo têm-se reve-
lado bastante útil na combinação de dados estáticos e dinâmicos durante a iden-
tificação de modelos (Barroso et al., 2007). Problemas de otimização restritos ou
multi-objetivo como um meio para identificação caixa-cinza foram considerados
em (Corrêa et al., 2002; Aguirre et al., 2004; Barroso et al., 2007; Nepomuceno
et al., 2007; Aguirre e Furtado, 2007; Aguirre et al., 2007).

Este exemplo tem como objetivo identificar modelos de um sistema de bom-
beamento hidráulico de 15 kW e comparar estimativas baseadas em J1 e Js. Mo-
delos de tal sistemas são altamente desejáveis para a caracterização e controle.
Tais modelos devem, idealmente, representar o sistema com precisão tanto no
transiente como em estado estacionário ao longo de uma grande faixa de condi-
ções de operação. Isso exige o uso de modelos não lineares.
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Como o objetivo é obter modelos com um bom desempenho tanto no tran-
siente quanto em estado estacionário, diferentes abordagens de identificação fo-
ram implementadas para “garantir” um bom equilíbrio entre essas caracterís-
ticas. A fim de melhorar o desempenho do modelo em estado estacionário, a
curva estática medida do sistema de bombeamento foi utilizada como infor-
mação auxiliar. Essa informação foi utilizada em diferentes intensidades, depen-
dendo da representação de modelo utilizada. Uma nova abordagem de identifi-
cação bi-objetivo é apresentada e um novo decisor é definido. Modelos polino-
miais estimados pela minimização do erro de predição ou simulação são usados
e comparados também com um modelo neural NARMAX .

Na Seção 4.4.1, o sistema de bombeamento hidráulico é brevemente apre-
sentado. A curva estática não-linear medida do sistema e os dados dinâmicos
obtidos são mostrados.

4.4.1 O sistema real

Em uma usina hidrelétrica (mais de 80% da energia elétrica brasileira é pro-
duzida em tais unidades) a queda d’água pode ser considerada razoavelmente
constante durante longos períodos de tempo. No entanto, em plantas de ensaio,
as turbinas hidráulicas são alimentadas por potentes sistemas de bombeamento
e não por queda d’água. Devido às características das bombas centrífugas uti-
lizadas nessas plantas, a pressão sobre a turbina diminui à medida que o fluxo
de água aumenta. Esta situação não é encontrada em usinas hidrelétricas reais,
já que não há bombas e sim uma queda d’água. Portanto, em plantas de ensaio,
a pressão deve ser controlada em uma ampla faixa de condições de operação.
Modelos matemáticos são desejados para simular e implementar controle em
malha fechada em sistemas de bombeamento reais (Barbosa et al., 2006b).

A planta hidráulica descrita nesta seção é composta por duas bombas cen-
trífugas que alimentem uma turbina hidráulica (Barbosa et al., 2006a). A ins-
talação hidráulica deve ser vista pela turbina como uma queda d’água. Os da-
dos estáticos e dinâmicos utilizados neste trabalho foram medidos a partir desta
planta, com as duas bombas acopladas a motores de indução 7,5 kW e inver-
sores de frequência (Fig. 4.8). As bombas podem ser operadas isoladamente,
em paralelo ou em uma configuração em série, trabalhando sempre na mesma
velocidade. Neste trabalho, as bombas foram utilizadas em uma configuração
paralela, levando-se em conta a utilização de uma turbina Francis como carga
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(Barbosa, 2006). Vários outros trabalhos se beneficiaram desse sistema de bom-
beamento, como (Cavazzana et al., 2007; Faria et al., 2007; Oliveira et al., 2007).

Os dados de modelagem utilizados foram coletados por meio de um sistema
de aquisição de dados composto de placas eletrônicas, uma placa de aquisição
Advantech Co. Ltd. (PCL-711b), um computador (Athlon XP 1,8 GHz, 256 Mb
de RAM) e o software LabView (National Instruments) executado no sistema
operacional Windows XP. A precisão do transmissor de pressão piezoresistivo é
de ±0, 175 mcl.

Figura 4.8: Sistema de bombeamento de água.

4.4.1.1 Comportamento estático do sistema

A fim de medir a curva estática do sistema de bombeamento operando em para-
lelo, as seguintes medidas foram tomadas: i. as pás do distribuidor da turbina fo-
ram fixadas para 50%; ii. a velocidade de referência para as bombas foi mantida
fixa em valores escolhidos – as velocidades de referência de ambas as bombas fo-
ram mantidas as mesmas durante este procedimento. Após o fim do transiente,
a pressão de saída foi registrada para cada velocidade de referência.

Durante o ensaio estático, as velocidades das bombas foram definidas no
intervalo de 750 a 1650 rpm. A curva estática do sistema obtida utilizando o
referido procedimento é mostrada na Fig. 4.9, bem como a aproximação polino-
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Figura 4.9: Curva estática do sistema de bombeamento de água, em que (∗)
representa os dados medidos e a curva uma aproximação de segunda ordem
(4.13).

mial de segunda ordem:

H(n) = βu2 + αu + κ, (4.13)

com β = 7.2652× 10−6, α = 1.4933× 10−3, κ = −1.3312, em que H é a pressão
na tubulação de saída e u a velocidade das bombas em estado estacionário. A
curva estática será útil durante a identificação caixa-cinza e também na avaliação
dos modelos identificados.

4.4.1.2 Dados dinâmicos

Uma importante tarefa a ser desenvolvida durante o processo de identificação
é a seleção do sinal de entrada, pois ele pode influenciar não só a estimação
de parâmetros, mas também a seleção de estrutura no caso de sistemas não-
lineares (Piroddi e Spinelli, 2003). A entrada foi então escolhida de forma a ser
dinamicamente ativa.

Uma vez que foi verificado em trabalhos anteriores (Barbosa, 2006) a pre-
sença de uma “constante de tempo variável” na dinâmica do sistema de bom-
beamento, o sinal de entrada foi escolhido de forma a excitar o sistema em dife-
rentes pontos de operação usando degraus de diferentes amplitudes. O tempo
de amostragem Ts = 50 ms foi selecionado de acordo com o critério definido em
(Aguirre, 1995). Exemplos de dados de entrada-saída são mostrados na Fig. 4.10.
Neste trabalho N = 3200 amostras de dados dinâmicos foram usadas para iden-
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tificação do modelo e N = 800 foram usados para validação.

(a) (b)

Figura 4.10: Amostras de (a) sinal de excitação (referência de velocidade para as
bombas) e (b) sinal de saída (pressão de saída do sistema).

4.4.2 Identificação caixa-preta

O modelo NARMAX (Leontaritis e Billings, 1985a) pode ser representado por:

y(k) = F`[y(k− 1), . . . , y(k− ny), u(k− τd), . . .

u(k− τd − nu), e(k), e(k− 1), . . . , e(k− ne)], (4.14)

sendo ny, nu e ne os valores máximos de atrasos considerados para a saída y(k),
entrada u(k) e ruído e(k), respectivamente, τd o atraso e F uma função não-linear
com grau de não-linearidade ` ∈ Z+.

A parte determinística de um modelo NARMAX polinomial (ou seja, um
modelo NARX) pode ser expandida como um somatório de termos com graus
de não-linearidade na faixa 1≤m≤ `. Cada termo de ordem m pode conter um
fator de ordem p em y(k− ni) e um fator de ordem (m− p) em u(k− ni), sendo
multiplicado por um coeficiente cp,m−p(n1, . . . , nm) como se segue:

y(k) =
`

∑
m=0

m

∑
p=0

ny,nu

∑
n1,nm

cp,m−p(n1, . . . , nm)
p

∏
i=1

y(k− ni)

×
m

∏
i=p+1

u(k− ni) , (4.15)
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em que,
ny,nu

∑
n1,nm

≡
ny

∑
n1=1

ny

∑
n2=1

· · ·
nu

∑
nm=1

, (4.16)

e o limite superior é ny se o somatório se referir a fatores em y(k − ni) ou nu

para fatores em u(k− ni). Assumindo estabilidade, em estado estacionário para
entradas constantes, ȳ = y(k− 1) = y(k− 2) = . . . = y(k− ny), ū = u(k− 1) =
u(k− 2) = . . . = u(k− nu). Assim, a equação (4.15) pode ser reescrita como:

ȳ =
`

∑
m=0

`−m

∑
p=0

ny,nu

∑
n1,nm

cp,m(n1, . . . , nm)ȳpūm, (4.17)

sendo as constantes ∑
ny,nu
n1,nm cp,m−p(n1, . . . , nm) os coeficientes dos agrupamentos de

termos Ωypum−p , que contém termos da forma yp(k− i)um(k− j) para m+p ≤ `.
Tais coeficientes são chamados coeficientes dos agrupamentos e são representados
como Σypum . Se max[p] = 1 no modelo dinâmico (4.15), a saída em estado esta-
cionário pode ser expressa por (Corrêa et al., 2002):

ȳ =
Σ0 + Σuū + ∑`

m=2 Σum ūm

1− Σy −∑`−1
m=1 Σyum ūm

. (4.18)

Dessa forma, se o modelo possuir um agrupamento de termo do tipo
Ωyum , m = 1, 2, . . . , `, então a função estática é racional, se não ela é polino-
mial. Os coeficientes dos agrupamentos são úteis para escrever a função estática
dos modelos e para implementar técnicas de modelagem caixa-cinza.

A estrutura dos modelos NARX aqui identificados é definida pelo critério de
Taxa de Redução do Erro (ERR) (Billings et al., 1989). No contexto de modelagem
caixa-preta, os parâmetros de tais modelos polinomiais são obtidos por meio
do estimador de mínimos-quadrados estendido (MQE)(Billings e Voon, 1984).
O modelo caixa-preta NARMAX neural é identificado usando o algoritmo de
Leverberg-Marquardt disponível no toolbox de Norgaard (1997).

4.4.2.1 Resultados

Todos os modelos aqui identificados são modelos NARMAX polinomiais ou
neurais. O desempenho dos modelos estimados foi quantificado utilizando três
diferentes conjuntos de dados: curva estática, dados dinâmicos de identificação
e dados dinâmicos de validação. Considerando a precisão do transmissor pres-
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são, se o erro (MSE) de um determinado modelo é menor do que (0, 175)2 mcl2,
então ele será considerado zero.

Em razão das características estáticas do processo, o grau de não-linearidade
escolhido foi l = 2 (ver Eq. 4.15). O número máximo de atrasos utilizados foram
ny = 6, nu = 6 e ne = 2. A média móvel (MA) dos modelos foi utilizada para
reduzir a polarização durante a estimação dos parâmetros pelo MQE, mas não
foi utilizada nas simulações. O modelo NARMAX com o melhor desempenho
dinâmico foi:

y(k) = θ̂1 y(k− 1) + θ̂2 y(k− 4) + θ̂3 u(k− 4)u(k− 6)

+ θ̂4 y(k− 2) + θ̂5 u(k− 2)y(k− 6)

+ θ̂6 u(k− 2)y(k− 5) + θ̂7 u(k− 2)y(k− 1)

+ θ̂8 u(k− 2)y(k− 3) + θ̂9 u(k− 4)u(k− 5)

+ θ̂10 u(k− 6) + θ̂11 + θ̂12 u(k− 6)2

+ θ̂13 u(k− 2)y(k− 4) + θ̂14 y(k− 6)

+ θ̂15 u(k− 2)u(k− 5) + θ̂16 u(k− 2)2

+ θ̂17 u(k− 4) +
2

∑
j=1

θ̂∗j ξ(k− j) + ξ(k), (4.19)

sendo θ̂∗j (j = 1, 2) os parâmetros da parte MA. Os parâmetros da parte NARX
são θ̂i (i = 1, . . . , 17) e os valores estimados são mostrados na Tab. 4.4. Usando
a definição de agrupamento de termos, a função estática do modelo (4.19) é
definida por (veja Eq. 4.18)

y =
Σ0 + Σuu + Σu2u2

1− Σy − Σuyu
(4.20)

y =
−0, 4770 + 8, 925× 10−4u− 1, 2727× 10−7u2

1− 0, 9264− 2, 7797× 10−5u
,

sendo os termos agrupados em: termo constante (Σ0 = −0, 4770); termos linea-
res em u (Σu = 8, 925× 10−4); termos quadráticos em u (Σu2 = −1, 2727× 10−7);
termos lineares em y (Σy = −0, 9264); e termos cruzados (Σuy = −2, 7797 ×
10−5).

A função estática desse modelo é apresentada na Fig. 4.11. A Tab. 4.3 apre-
senta uma comparação entre todos os modelos identificados para o sistema de
bombeamento.
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Figura 4.11: (∗) Conjunto de dados em estado estacionário; (- -) curva estática
do modelo (4.19), dada pela Eq. 4.20 e (—) curva estática do modelo (4.21), dada
pela Eq. 4.23.

Com o objetivo de melhorar o desempenho do modelo (4.19), uma estrutura
de modelo mais flexível foi permitida aumentando-se o grau de não-linearidade
e permitindo termos quadráticos e cúbicos em y. O modelo com melhor desem-
penho dinâmico foi:

y(k) = θ̂1 y(k− 1) + θ̂2 u(k− 6)2u(k− 4) + θ̂3 y(k− 4)

+ θ̂4 u(k− 4)u(k− 2) + θ̂5 y(k− 2) + θ̂6 y(k− 3)

+ θ̂7 y(k− 6) + θ̂8 y(k− 5) + θ̂9 u(k− 5)y(k− 1)

+ θ̂10 u(k− 5)y(k− 3)y(k− 1)

+ θ̂11 u(k− 4)u(k− 2)y(k− 1)

+ θ̂12 y(k− 2)2y(k− 3) + θ̂13 u(k− 5)3

+ θ̂14 u(k− 5)2y(k− 2) + θ̂15 u(k− 5)y(k− 2)2

+ θ̂16 u(k− 5)2 + θ̂17 y(k− 2)2 + θ̂18 u(k− 5)y(k− 2)

+ θ̂19 u(k− 5) + θ̂20 u(k− 6)y(k− 6)2

+ θ̂21u(k− 2)y(k− 1)y(k− 4) + θ̂22u(k− 2)2y(k− 6)

+ θ̂23 u(k− 2)u(k− 4)y(k− 4)

+
2

∑
j=1

θ̂∗j ξ(k− j) + ξ(k), (4.21)

em que θ̂∗j (j = 1, 2) são os parâmetros da parte MA – não utilizada nas simu-
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lações –, e os outros parâmetros θ̂i (i = 1, . . . , 23) são mostrados na Tab. 4.5.

Como anteriormente, os regressores do modelo (4.21) foram escolhidos au-
tomaticamente utilizando o critério ERR e os parâmetros foram estimados utili-
zando o algoritmo de mínimos quadrados estendido. Um preço a ser pago para
os termos adicionais no modelo (4.21) é que tal modelo possui três pontos-fixos
estáveis (equilíbrio), soluções da seguinte expressão:

ȳ =Σy3 ȳ3 + Σy2 ȳ2 + Σyȳ + Σy2uȳ2ū + Σyu2 ȳū2

+ Σyuȳū + Σu3 ū3 + Σu2 ū2 + Σuū. (4.22)

Como usualmente ocorre, apenas uma das três soluções está dentro da faixa
dos dados do sistema em estado estacionário (Fig. 4.9). O ponto-fixo pode ser en-
contrado utilizando-se a solução trigonométrica para polinômios cúbicos (Zwill-
inger, 2002) como:

y = 2

√
−$

3
cos

arccos
(

−ς

2
√

(−$3/27

)
+ 4π

3

− δ

3
, (4.23)

em que

$ = γ− δ2

3
,

ς = λ +
2δ3 − 9δγ

27
,

δ =
−Σy2 − Σy2uu
−Σy3

,

γ =
1− Σy − Σyuu− Σyu2u2

−Σy3
,

λ =
−Σuu− Σu2u2 − Σu3u3

−Σy3
, (4.24)

com coeficientes de agrupamentos:
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Σy = 1,0299 Σu = -1,4475 × 10−3

Σy2 = 2,6151 × 10−2 Σu2 = 5,6331 × 10−6

Σy3 = 4,3873 × 10−4 Σu3 = -3,4869 × 10−9

Σyu = -7,4151 × 10−4 Σy2u = -3,4620 × 10−5

Σyu2 = 6,5291 × 10−7

A curva estática do modelo (4.21) é dada pela Eq. 4.23 e é mostrada na
Fig. 4.11. O modelo (4.21) possui melhores desempenhos em relação ao modelo
(4.19) em todos critérios apresentados na Tab. 4.3.

Como um último modelo de identificação caixa-preta, um modelo NARMAX
neural foi identificado utilizando a função nnnarmax2.m disponível no pacote
computacional do Norgaard (Norgaard, 1997). A rede neural implementada
possui as seguintes características: nu = ny = 6, ne = 2, sete nodos não-lineares
na camada escondida com função de ativação tangente hiperbólica e um nó na
camada de saída com função linear. Os pesos da rede neural foram ajustados
durante 60 épocas.

Como mostrado na Tab. 4.3, o modelo caixa-preta neural obteve melhores
índices do que os modelos polinomiais caixa-preta com o custo de ter mais do
que quatro vezes o número de parâmetros. Além disso, uma expressão fechada
da função estática da rede não é facilmente encontrada.

4.4.3 Identificação caixa-cinza

Na modelagem caixa-cinza, informação a priori é utilizada para a identificação
do modelo. Existem muitas maneiras de utilizar o conhecimento prévio sobre
um sistema durante sua identificação (Abdelazim e Malik, 2005; Ghiaus et al.,
2007). Neste trabalho, os dados estáticos apresentados na Fig. 4.9 serão conside-
rados o conhecimento prévio e serão utilizados durante a estimação de parâme-
tros nas abordagens caixa-cinza.

Um modo simples e eficaz para a utilização de dados estáticos como infor-
mações auxiliares no problema de identificação é a aplicação do estimador dos
mínimos quadrados restrito (CLS) (Draper e Smith, 1998), seguindo o procedi-
mento apresentado em (Aguirre et al., 2004).

No entanto, devido a limitações práticas, muitas vezes não existe uma única
solução que possui a melhor resposta dinâmica e estática simultaneamente (Bar-
roso et al., 2007). Nesses casos, é vantajoso definir um procedimento de identifi-
cação como um problema de otimização bi-objetivo (Nepomuceno et al., 2007):
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 θ̂ = arg min
θ

J(θ)

sujeito a: θ ∈ Rn,
(4.25)

com J(θ) = [J1(θ) JSF(θ)], em que J1 é o erro médio quadrático um passo à frente
(erro de predição) do modelo e JSF é o erro médio quadrático de sua função
estática.

Considerando que ambas J1 e JSF são funções convexas, a abordagem soma
ponderada pode ser aplicada (Chankong e Haimes, 1983). Assim, o problema
bi-objetivo de erro de predição (PE) (4.25), pode ser reescrito como

θ̂ = arg min
θ

λ1 J1(θ) + λ2 JSF(θ), (4.26)

em que
λ1,2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1. (4.27)

Uma vez que o modelo NARMAX (4.14) pode ser escrito como

y = Ψθ̂ + ξ, (4.28)

em que y ∈ RN e Ψ ∈ RN×n é a matriz de regressores, o problema bi-objetivo
PE (4.26) pode ser resolvido usando a seguinte formulação (Nepomuceno et al.,
2007):

θ̂ =[λ1ΨTΨ + λ2(QR)T(QR)]−1

× [λ1ΨTy + λ2(QR)Ty], (4.29)

sendo Q = [q1 . . . qNSF ],

qi = [1 yi y2
i . . . y`

i ui u2
i . . . u`

i Fyu], (4.30)

em que NSF é o número de pontos disponíveis em estado estacionário (ui, yi),
Fyu representa os termos não lineares do modelo que envolvem y e u, e R é uma
matriz constante de 0’s e 1’s que mapeia o vetor de parâmetros para os agrupa-
mentos de termos de forma que os pontos estáticos estimados sejam calculados
por ŷ = QRθ̂.

Ao invés de usar J1 como função-objetivo do problema bi-objetivo proposto
em (Nepomuceno et al., 2007), outra possível escolha é a utilização do erro de
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simulação livre uma vez que este critério mostrou-se mais robusto do que o erro
de predição e não tendencioso em problemas de erro na saída. Esta última é
uma importante característica haja vista que ruído de medição, muito presente
em problemas práticos, pode ser modelado como erro na saída. Sua robustez foi
também discutida em alguns trabalhos recentes (Piroddi e Spinelli, 2003; Con-
nally et al., 2007; Piroddi, 2008b; Pan e Lee, 2008).

Desta forma, um novo problema bi-objetivo pode ser definido como

θ̂ = arg min
θ

λ1 Js(θ) + λ2 JSF(θ) (4.31)

onde Js(θ) é o erro médio quadrático de simulação de um modelo com conjunto
de parâmetros θ. A equação (4.31) será referida como problema bi-objetivo de
erro de simulação (SE).

Para resolver (4.31), algoritmos genéticos (AGs) foram implementados uti-
lizando o procedimento de seleção estocástico universal (Baker, 1987), o cruza-
mento heurístico e mutação gaussiana.

Usando (4.26) ou (4.31), chega-se aos conjuntos Pareto. O próximo passo é
a fase da decisão, durante a qual um modelo do Pareto é selecionado. Procedi-
mentos como o critério de correlação mínima têm sido empregados em (Barroso
et al., 2007; Nepomuceno et al., 2007). Neste trabalho, é sugerido um procedi-
mento diferente, baseado no fato do transmissor pressão não possuir precisão
infinita. Em outras palavras, a incerteza de medição será considerada na fase de
decisão. Portanto, o modelo do conjunto Pareto pode ser escolhido de forma a
satisfazer:

DSF(Θ) ,

 θ̂ = arg min
θ

Js(θ)

sujeito a: JSF(θ̂) ∈ B,
(4.32)

em que B é o intervalo de incerteza associado ao transmissor de pressão. Neste
exemplo, B = [0 0, 031] mcl2, uma vez que os limites de erro do transmissor são
±0.175 mcl. Todos os critérios são baseados no erro médio quadrático.

4.4.3.1 Resultados

Embora o modelo neural e o modelo polinomial (4.21) tenham chegado a um
melhor desempenho estático do que o modelo (4.19), o último tem uma função
estática simples (4.20), que pode ser útil na implementação de controladores. Por
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exemplo, note que ∂ȳ/∂ū fornece o ganho do processo em função da entrada.

Em algumas aplicações pode ser importante construir um modelo com uma
função estática tão próxima quanto possível da curva do processo, que neste
caso é conhecida e mostrada na Fig. 4.9. Assim, o procedimento apresentado
em (Aguirre et al., 2004) será utilizado para impor a igualdade entre a função
estática do modelo (4.19) e a aproximação polinomial da função estática do pro-
cesso (4.13),

Σ0 + Σuu + Σu2u2

1− Σy − Σyuu
= β u2 + α u + κ. (4.33)

Uma possível solução para essa igualdade produz as seguintes restrições aos
agrupamentos de parâmetros durante o processo de estimação:

Σyu = 0,

Σy = Σ∗y,

Σ0 = (1− Σ∗y)κ,

Σu = (1− Σ∗y)α,

Σu2 = (1− Σ∗y)β, (4.34)

em que Σ∗y é a soma dos termos lineares em y de (4.19) obtidos pelo modelo
caixa-preta. O conjunto de restrições (4.34) foi usado na estimação dos parâme-
tros tal como sugerido em (Aguirre et al., 2004). O modelo estimado resultante
terá a mesma função estática especificada pelo projeto. Os parâmetros desse
modelo são mostrados na Tab. 4.4.

Como pode ser visto a partir da Tab. 4.3 e Fig. 4.12, com a utilização de res-
trições tomadas a partir da curva estática, o desempenho em estado estacionário
do modelo resultante melhorou com custo no desempenho dinâmico.

Neste caso, uma abordagem interessante é a implementação de um problema
de otimização bi-objetivo. Conforme sugerido por Nepomuceno et al. (2007), as
funções-objetivo conflitantes podem ser o erro de predição um passo à frente, J1,
e o erro da função estática, JSF (o problema bi-objetivo PE). Então, um conjunto
PE Pareto composto por 100 modelos com a mesma estrutura dada por (4.19) foi
gerado utilizando (4.29), onde λ1 ∈ [10−6, 1] em uma escala logarítmica. Esta
escala foi utilizada para obter um conjunto Pareto representativo.

A Fig. 4.12 apresenta as soluções (PE) Pareto ótimas utilizando a abordagem
bi-objetivo PE (4.26). Os modelos foram avaliados pelas funções-objetivo Js e
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JSF. Note que apenas a avaliação da função dinâmica dos modelos foi alterada,
o procedimento de estimação dos parâmetros foi mantido o mesmo como em
(Nepomuceno et al., 2007), usando J1 e JSF como funções-objetivo.

Comparando-se as PE soluções Pareto ótimas obtidas por (4.26) com o mo-
delo caixa-cinza obtido pelo CLS usando as restrições em (4.34), algumas solu-
ções Pareto chegaram a um melhor desempenho nas duas funções-objetivo (Js

e JSF) do que a abordagem restrita. Embora o procedimento caixa-cinza restrito
possua um baixo custo computacional, neste caso, a abordagem bi-objetivo PE
pode ser vista como uma melhor e mais geral solução do que a solução do CLS.

Por outro lado, comparando as soluções PE Pareto ótimas e a solução por
MQE na Fig. 4.12, esta última foi a que obteve o melhor desempenho em simu-
lação, no entanto, com o custo de ter um maior erro na função estática. Uma me-
lhoria notável na curva estática foi alcançada utilizando a abordagem bi-objetivo
PE. Após a obtenção do conjunto Pareto o processo de tomada de decisão DSF

foi implementado conforme descrito na Seção 4.4.3. O desempenho e os parâ-
metros do modelo PE selecionado são mostrados na Tab. 4.3 e Tab. 4.4. Embora
este modelo tenha uma melhor função estática, a sua resposta dinâmica é pior
do que a solução MQE para (4.19) nos conjuntos de dados de identificação e
validação.

Ao invés de usar J1 no problema bi-objetivo proposto em (Nepomuceno et al.,
2007), outra possível escolha é a utilização de Js como discutido na Seção 4.4.3
(o problema SE bi-objetivo). Assim sendo, o problema de otimização (4.31) foi
resolvido pelos AGs, em que λ1 ∈ [10−2, 1] em uma escala logarítmica. As solu-
ções SE Pareto (100) foram obtidas utilizando os seguintes parâmetros dos AGs:
tamanho da população de 200 indivíduos, probabilidade de cruzamento 0,9 (re-
lação 1,2) e probabilidade de mutação 0,1 (desvio padrão de 5% do valor da
variável).

Os AGs foram executados 100 vezes (uma para cada par de peso [λ1, λ2],
começando por λ1 = 1 até λ1 = 10−2) e a solução de cada execução anterior
foi incluída na população inicial do algoritmo, juntamente com uma popula-
ção aleatória. Os modelos aleatórios iniciais da população (indivíduos) foram
definidos usando o estimador de mínimos quadrados aplicado a 30 amostras
selecionadas aleatoriamente dos dados dinâmicos. As soluções Pareto ótimas
também são mostradas na Fig. 4.12.

Comparando o conjunto Pareto de erro de simulação com as outras aborda-
gens (ver Fig. 4.12), não há qualquer solução que supere uma solução do con-
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junto Pareto SE em ambos objetivos. A abordagem bi-objetivo SE proposta neste
trabalho chegou a um conjunto de soluções que domina, em um sentido de oti-
malidade Pareto, todas as soluções obtidas pelas outras abordagens caixa-preta
ou caixa-cinza.

A Tab. 4.3 mostra o modelo selecionado do Pareto SE pelo decisor DSF e a
Fig. 4.13 apresenta sua simulação livre no conjunto de dados de validação. Os
parâmetros estimados deste modelo são apresentados na Tab.4.4.

Figura 4.12: Conjuntos Pareto das abordagens bi-objetivo (4.26) e (4.31) usando
a estrutura dada por (4.19), l = 2, avaliados (MSE) em dados de identificação.
Os modelos estimados pelos MQE e CLS são indicados por (�) e (×) respecti-
vamente, ao passo que o conjunto denso de (∗) e (o) indicam aqueles modelos
obtidos por PE (4.26) e SE (4.31), respectivamente.

As mesmas abordagens bi-objetivo (algoritmos e parâmetros) aplicadas na
estrutura do modelo NARX (4.19), l = 2, foram também aplicadas na estrutura
do modelo NARX (4.21), l = 3, com o objetivo de melhorar ainda mais o de-
sempenho estático do modelo caixa-preta. A Tab. 4.5 mostra os parâmetros dos
modelos selecionados das abordagens bi-objetivo.

A Fig. 4.14 mostra o desempenho da solução MQE (4.21) e dos dois con-
juntos Pareto (abordagens bi-objetivo com erros de simulação e de predição).
Como nos resultados citados anteriormente (l = 2), o conjunto Pareto obtido
por meio do erro de simulação domina todos os modelos estimados pelas ou-
tras metodologias, incluindo a abordagem bi-objetivo de erro predição.

A simulação livre do modelo selecionado do conjunto Pareto SE, l = 3, pelo
decisor DSF é mostrada na Fig. 4.15. A Tab. 4.3 apresenta o desempenho desse
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Figura 4.13: Simulação livre da pressão de saída do sistema pelo modelo NARX
polinomial de não-linearidade 2, com parâmetros estimados pela abordagem
bi-objetivo SE (4.31) e selecionado pelo decisor DSF. (—) dados medidos e (-
-) simulação do modelo.

modelo nos três critérios de avaliação. O modelo selecionado obteve melhor de-
sempenho estático e dinâmico do que a solução MQE (4.21) em dados de identi-
ficação, sendo pior no critério dinâmico em dados de validação.

Figura 4.14: Conjuntos Pareto das abordagens bi-objetivo (4.26) e (4.31) usando
a estrutura dada por (4.19), l = 3, avaliados (MSE) em dados de identificação. O
modelo estimado pelo MQE é indicado por (�), ao passo que o conjunto denso
de (∗) e (o) indicam aqueles modelos obtidos por PE (4.26) e SE (4.31), respecti-
vamente.
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Figura 4.15: Simulação livre da pressão de saída do sistema pelo modelo NARX
polinomial de não-linearidade 3, com parâmetros estimados pela abordagem
bi-objetivo SE (4.31) e selecionado pelo decisor DSF. (—) dados medidos e (-
-) simulação do modelo.

Tabela 4.3: Comparação entre modelos NARX identificados. Em que Np é o
número de parâmetros de cada modelo. MSE menor que 0,031 mcl2 deveria ser
considerado zero devido ao intervalo de incerteza associado ao transmissor de
pressão.

Modelo MSE (mcl2) Np
JS(Ident.) JS(Val.) JSF

MQE (4.19) 2,611 2,116 1,6040 17
CLS (4.34) 3,221 2,909 0,0019 17
PE (DSF) 2,632 2,389 0,0009 17
SE (DSF) 2,173 1,751 0,0259 17

MQE (4.21) 1,510 1,104 0,0603 23
PE (DSF) 2,296 1,857 0,0012 23
SE (DSF) 1,208 1,306 0,0291 23
Neural 1,09 0,536 0,0496 99

4.5 Conclusão

Ao considerar modelos lineares-nos-parâmetros, a menos que sejam tomadas
medidas específicas, como a obtenção de um modelo não-linear do ruído, po-
larização pode ser esperada se alguma norma do erro de predição um passo à
frente (J1) for minimizada no caso de ruído branco na saída. Por outro lado, a mi-
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Tabela 4.4: Parâmetros dos modelos identificados (l = 2), estrutura do modelo
apresentada em (4.19). Os termos da parte MA não são mostrados.

MQE CLS (4.34) PE (DSF) SE (DSF)
θ̂1 0,6303 0,9667 1,0113 0,6011
θ̂2 -0,0264 -0,3122 -0,1258 0,8246
θ̂3(×10−7) 0,0608 6,8554 7,6177 0,3383
θ̂4 0,4388 0,2219 0,1603 0,1005
θ̂5(×10−4) 2,3013 -0,5289 0,8248 4,6482
θ̂6(×10−4) -1,6981 -0,6784 -0,7551 0,5876
θ̂7(×10−4) 2,4569 -0,8580 0,1681 5,1472
θ̂8(×10−4) -1,5936 0,0761 -0,4746 -1,8397
θ̂9(×10−6) 0,5191 -0,4136 -0,6799 -1,1277
θ̂10(×10−3) 1,2475 0,1051 -0,5049 -0,3730
θ̂11 -0,4770 -0,0980 0,0767 -0,3355
θ̂12(×10−6) -0,4134 -0,1309 -0,1136 -1,5104
θ̂13(×10−4) -1,1884 1,9893 0,1347 -8,3407
θ̂14 -0,1163 0,0526 -0,0739 -0,5735
θ̂15(×10−7) -3,7493 6,1912 8,5091 -9,9186
θ̂16(×10−7) 1,3597 -2,2525 -3,3413 0,0097
θ̂17(×10−3) -0,3549 0,0048 0,2257 1,1591

Tabela 4.5: Parâmetros dos modelos identificados (l = 3), estrutura do modelo
apresentada em (4.21). Os termos da parte MA não são mostrados.

MQE PE (DSF) SE (DSF)
θ̂1 0,7418 1,0122 1,3356
θ̂2(×10−11) 5,8941 5,3573 0,9251
θ̂3(×10−1) -0,8754 0,4728 -3,4779
θ̂4(×10−7) -2,0096 -2,6422 1,3142
θ̂5 0,5012 -0,0486 0,0256
θ̂6(×10−1) -0,2666 -0,6566 1,6692
θ̂7(×10−1) 0,3065 -0,0946 2,7295
θ̂8 -0,1296 -0,0599 -0,3300
θ̂9(×10−4) 0,9340 -0,9738 -4,1309
θ̂10(×10−5) -0,5657 -0,5847 -1,1723
θ̂11(×10−7) 0,6199 1,3015 0,5955
θ̂12(×10−4) 4,3873 3,8520 1,4885
θ̂13(×10−9) -3,5459 -1,0059 -3,0426
θ̂14(×10−7) 0,0601 1,0050 5,7248
θ̂15(×10−5) -2,6161 -0,4154 -1,5776
θ̂16(×10−6) 5,8340 1,5441 5,2165
θ̂17(×10−2) 2,6150 0,3420 2,2269
θ̂18(×10−4) -8,3492 0,8918 -3,4293
θ̂19(×10−3) -1,4475 -0,0916 -1,7539
θ̂20(×10−6) 1,0767 0,5628 2,5579
θ̂21(×10−6) -3,8788 -4,7493 0,3530
θ̂22(×10−8) 1,8040 2,4458 -0,2781
θ̂23(×10−8) -2,8455 -9,6289 -6,5877

nimização de alguma norma do erro de simulação (Js) é outra maneira de evitar
polarização em tais casos. Embora eficaz, esta última alternativa é também com-
putacionalmente exigente. Quando a correta estrutura do modelo (incluindo o
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modelo do ruído) é assumida, a minimização de J1 e Js é bastante semelhante.

No caso de problemas de ruído branco na equação, técnicas que utilizam erro
de predição são eficientes. A minimização do erro de simulação pode não ser
uma boa alternativa em tais problemas, obtendo estimativas tendenciosas. No
entanto, estimativas obtidas por minimização do erro de simulação em proble-
mas de EE obteve estimativas menos tendenciosas do que aquelas obtidas pela
minimização do erro de predição em casos OE. Como muitas vezes na prática
não há conhecimento de qual classe de modelo é a mais adequada (por exem-
plo, escolhendo um modelo de erro na equação em vez de um modelo de erro
na saída), a minimização de Js parece ser mais robusta em boa parte dos casos.
No entanto, a minimização de Js é muito mais difícil e demorada. As conclusões
referidas acima são ainda válidas para o caso em que a entrada é suavizada (um
processo AR(2)).

No caso de modelo racional, que é não-linear-nos-parâmetros, a estimação de
parâmetros por meio de J1 ou Js comprova a tese de que problemas de erro na
equação devem ser resolvidos com a minimização de alguma norma do erro um
passo à frente, enquanto que problemas de erro na saída devem ser solucionados
com a redução do erro de simulação.

Para o problema de erro-nas-variáveis todos os estimadores foram tenden-
ciosos. Embora ambos estimadores AGs, com J1 e Js, foram tendenciosos, a po-
larização utilizando Js foi tipicamente menor. Além disso, para o desvio padrão
do ruído de entrada em torno de 0, 2, os parâmetros corretos situam-se dentro
do intervalo de confiança de 95% dos parâmetros estimados pelos AGs com Js.
A diferença entre os resultados de J1 e Js se deve à presença de erro na saída que
é resolvido pelo Js mas não pelo J1.

Ao treinar modelos neurais, que pode ser caracterizado como um problema
de detecção de estrutura, com um determinado tamanho finito dos dados de
treinamento, o uso de Js se mostrou mais robusto do que J1 considerando proble-
mas de erro na saída ou na equação. O uso de Js parece ser mais apropriado em
problemas de detecção de estrutura, independente do tipo de ruído adicionado.

O uso de informação a priori na identificação de sistemas não-lineares é geral-
mente justificado quando o sistema não está bem representado em todos os pon-
tos de operação pelo conjunto de dados dinâmicos disponível, o que muitas
vezes ocorre em situações práticas. Por exemplo, Aguirre et al. (2000) mostra
que a informação sobre a curva estática de um sistema pode ser útil durante
processo de identificação de um modelo dinâmico quando esta informação não
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está totalmente disponível nos dados dinâmicos.
No entanto, neste trabalho, curvas estáticas medidas e dados dinâmicos fo-

ram utilizados, mesmo quando o conjunto de dados dinâmicos, por si só, pode-
ria fornecer informações suficientes para encontrar modelos com boa aproxi-
mação da curva estática do sistema. Assim, esses conjuntos de dados podem ser
vistos como informações redundantes.

Foi abordado o problema da identificação de sistemas não-lineares por meio
de diferentes métodos que utilizam informações auxiliares em diversos graus.
Utilizando dados de um sistema de bombeamento de 15 kW, foi mostrado que
os critérios erro em estado estacionário e erro em simulação livre podem ser úteis du-
rante o processo de identificação para obter modelos com melhor desempenho
tanto estático quanto dinâmico.

Uma nova abordagem multi-objetivo para identificação de sistemas foi pro-
posta: ela usa a curva estática como uma fonte adicional de informação e o
critério erro de simulação ao invés do critério erro de predição. Além disso,
um novo decisor que considera a incerteza de medição foi também introduzido.
Esta abordagem obteve modelos com melhores curva estática e resposta dinâ-
mica, sendo possível encontrar um modelo que superasse o caixa-preta em am-
bos critérios de desempenho dinâmico e estático.



CAPÍTULO 5

MISTURA DE ESPECIALISTAS NA

IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS

5.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo das funções custo J1 e Js, apre-
sentadas no Capítulo 4, na identificação de sistemas em um contexto de combi-
nação de modelos. Mais precisamente serão estudados os sistemas dinâmicos
híbridos, sistemas que apresentam formas discretas e contínuas, do tipo multi-
modelos, como são conhecidos na literatura de identificação de sistemas e con-
trole. Tais sistemas podem ser vistos como misturas de especialistas, termo
mais abordado na ciência da computação, em que cada especialista é um mo-
delo dinâmico e há um componente que define o estado discreto de atuação de
cada modelo, o que seria equivalente à rede gating.

O uso de sistemas multi-modelos em identificação de sistemas não-lineares
e em sistemas de controle não é nova (Sontag, 1981), mas vêm ganhando es-
paço nos principais meios de publicação de trabalhos na área de controle e, con-
sequentemente, nas indústrias (de Best et al., 2008; Nandola e Bhartiya, 2008;
Vidal, 2008; Goebel et al., 2009; Lin e Antsaklis, 2009; Ishii e Tempo, 2009). A
identificação desses sistemas passa a ser parte integrante do desenvolvimento
dos sistemas atuais de controle avançado. Sendo assim, além do estudo das
funções custo na identificação desses sistemas, um dos subprodutos deste tra-
balho é a apresentação de um novo algoritmo para identificação de sistemas
multi-modelos do tipo PWA (do termo em inglês PieceWise Affine), que utiliza
algoritmos genéticos. Mais do que um algoritmo, a abordagem proposta abre
uma grande diversidade de possíveis variações e aplicações das técnicas empre-
gadas.

Na próxima seção uma breve apresentação de sistemas híbridos será reali-
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zada, com ênfase nos sistemas PWA. Um algoritmo proposto para estimação
de parâmetros dos seus submodelos será apresentado e alguns exemplos serão
mostrados a fim de comprovar a eficácia do método. Por último, um algoritmo
será também proposto para identificação dos estados discretos e dos modos con-
tínuos de sistemas híbridos por meio de AGs, a fim de se estudar os papéis de
J1 e Js.

5.2 Sistemas Híbridos

Um sistema híbrido, ou sistema dinâmico híbrido, envolve componentes que
variam de forma contínua, conhecidos como estados base, e componentes
que podem apenas apresentar estados discretos, conhecidos como estados de
modo (Li et al., 2005). Um sistema híbrido é, portanto, um sistema dinâmico
heterogêneo cujo comportamento é definido pela interação de seus estados base
e de modo (Paoletti et al., 2007).

Diversos formalismos na modelagem de sistemas híbridos têm sido propos-
tos na literatura, podendo ser classificados em (Balbis et al., 2007):

• formalismo discreto, ou representação por modelos a eventos discretos es-
tendidos, como o autômato finito que pode ser estendido com variáveis
contínuas resultando em um estrutura híbrida, o autômato híbrido (Hen-
zinger, 1996), como exemplo o autômato híbrido temporal (Alur e Dill,
1992), e redes dinâmicas híbridas como as redes de Petri híbridas (David e
Alla, 1992);

• um formalismo contínuo, ou representação por modelos contínuos esten-
didos, que pode acomodar variáveis discretas ou condições lógicas chave-
ando entre dinâmicas do sistema. Como exemplo, tem-se os sistemas PWA
(do termo em inglês PieceWise Affine (Sontag, 1981)), MDL (do termo em in-
glês Mixed Logical Dynamical (Bemporad e Morari, 1999)) e LC (do inglês
Linear Complementary (Bemporad et al., 2002));

Sistemas híbridos podem ser usados para descrever comportamentos des-
contínuos de sistemas reais. Por exemplo, a trajetória de uma bola pulando
resulta na alternância entre sua queda livre e impacto elástico. Um modelo não-
linear pode ser representado por uma combinação de modelos lineares ou não-
lineares mais simples (Paoletti et al., 2007). Esta última talvez seja a de maior
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impacto na aplicação de modelos híbridos atualmente (Lin e Antsaklis, 2009),
sendo conhecida como abordagem multi-modelos (Li et al., 2005), onde um con-
junto de modelos é escolhido para cobrir os possíveis padrões ou estruturas de
comportamento de um sistema e a saída final é obtida por uma combinação das
saídas de cada modelo individual.

Sistemas híbridos têm sido aplicados em várias áreas como sistemas de ma-
nufatura (Pepyne e Cassandras, 2000), controle de automóveis (Möbus et al.,
2003), visão computacional (Vidal et al., 2007), controle de tráfego aéreo (Tomlin
et al., 1998), entre outros, se tornado comum na indústria de processo (Nandola
e Bhartiya, 2008). A relevância desses sistemas se deve não só à sua adequação
na modelagem de sistemas complexos mas também ao desenvolvimento de fer-
ramentas teóricas na análise de sua estabilidade, observabilidade e controlabil-
idade (Ezzine e Haddad, 1989; Bemporad et al., 2000; Goebel et al., 2009). Seu
estudo tem atraído pesquisadores principalmente da área de controle e ciência
da computação com foco em vários aspectos como estabilidade (Ye et al., 1998;
Decarlo et al., 2000), simulação (Fritz et al., 1999), verificação (Stursberg et al.,
2004), controle (Branicky et al., 1998; Nandola e Bhartiya, 2008), modelagem e
análise (Engell, 1998).

Muitos desses resultados são baseados no uso de multi-modelos, veja, por
exemplo, os trabalhos na área de controle apresentados em (Narendra e Balakr-
ishnan, 1997; Narendra et al., 2003; Sun e Ge, 2005; de Best et al., 2008; Ceza-
yirli e Ciliz, 2008; Lin e Antsaklis, 2009; Ishii e Tempo, 2009). A Fig. 5.1 apre-
senta uma abordagem de controle em que o chaveamento dos controladores
baseia-se na escolha do melhor modelo em erro de predição, como apresentado
em (Chen e Narendra, 2001). O controle chaveado desses sistemas pode melho-
rar o desempenho em transientes mesmo em se tratando de simples sistemas
lineares invariantes (Ishii e Francis, 2002). Ademais, existem alguns sistemas
não-lineares que podem ser estabilizados por métodos de controle chaveado,
mas não podem ser estabilizados por qualquer lei de controle por realimen-
tação de estados contínua e estática (Lin e Antsaklis, 2009). Trata-se de uma
abordagem de custo efetivo, robusta e possui uma estrutura paralela, com um
grande sucesso na manipulação de problemas com incertezas ou mudanças es-
truturais e paramétricas e na decomposição de problemas complexos em sub-
problemas simples (Murray-Smith e Johansen, 1997). Uma das primeiras imple-
mentações de multi-modelos foi apresentada por Magill (1965), conhecida como
banco de Magill. Um banco de Magill consiste em vários Filtros de Kalman
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(KF) implementados de forma paralela, gerando estimativas dos estados do sis-
tema de acordo com seus próprios parâmetros e, ao mesmo tempo, um avali-
ador probabilístico informa a probabilidade de cada KF representar o ponto cor-
rente de operação do processo. Dessa maneira, o estado estimado pelo banco
é uma combinação das estimativas individuais: pode-se ponderar essas estima-
tivas de acordo com suas respectivas probabilidades ou simplesmente adotar a
estimação do filtro mais provável.

Figura 5.1: Controle chaveado de um sistema multi-modelos.

A história da abordagem multi-modelos é, portanto, longa. Recentemente,
um grande número de trabalhos foi desenvolvido na estimação de sistemas
híbridos por modelos decompostos em partes afins sem sobreposição. Uma
função de chaveamento governa a transição entre diferentes modelos (Fantuzzi
et al., 2002). Tais descrições matemáticas são referidas na literatura como mo-
delos PWA, como sugerido por diversos autores (Sontag, 1981; Billings e Voon,
1987; Johansen e Foss, 1993). Grande parte dos métodos de identificação têm
sido desenvolvidos para essa classe (Vidal, 2008). Dentre eles destacam-se os sis-
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temas PWARX (PieceWise Auto-Regressive eXogenous) (Ferrari-Trecate et al., 2003;
Roll et al., 2004; Bemporad et al., 2005; Juloski et al., 2005; Nakada et al., 2005;
Gegúndez et al., 2008), ou seja, modelos no qual o espaço de regressores é di-
vidido em poliedros com submodelos afins (ou ARX mais uma constante) para
cada divisão, como será mostrado na Seção 5.2.1. Descrição de sistemas híbri-
dos por modelos PWA é a abordagem de modelagem dominante discutida na
literatura (Nandola e Bhartiya, 2009).

5.2.1 Modelos PWA

Quando modelos lineares não são apropriados para descrever de forma eficaz a
dinâmica de um sistema, modelos não-lineares devem ser utilizados. Sistemas
PWA são obtidos particionando o conjunto de estados e entradas em um con-
junto finito de regiões poliedras e considerando os subsistemas afins, que com-
partilham os mesmos estados contínuos em cada região (Bemporad et al., 2005).
Trata-se de uma estrutura de modelo atrativa por ser uma simples extensão de
modelos lineares (Rodrigues et al., 2008).

Normalmente é difícil obter modelos não-lineares que descrevam de forma
eficientes as plantas em todos os seus regimes. Além disso, esforço considerável
é requerido no desenvolvimento de modelos não-lineares e diferentes técnicas
para identificação e controle de sistemas lineares são disponíveis. Dessa forma,
uma alternativa para a técnica não-linear é uso de estratégias multi-lineares. No
entanto, na extensa literatura de identificação não-linear caixa-preta, apenas al-
gumas poucas técnicas que lidam com identificação de modelos dinâmicos não-
lineares PWA podem ser encontradas (Juloski et al., 2006).

Modelos PWA podem ser também vistos como uma ponte entre sistemas li-
neares e não-lineares (Rosenqvist e Karlström, 2005). Existem duas principais
razões para o uso de modelagem PWA (Rosenqvist e Karlström, 2005): o es-
paço de operação pode ser dividido em áreas nas quais aproximações lineares
e invariantes no tempo são possíveis ou quando há chaveamento inerente no
processo que é o caso de sistemas híbridos.

Existem vários sistemas lineares com não-linearidades PWA como, por exem-
plo, saturação. Sua aplicação em sistemas reais é relevante como em circuitos
elétricos não-lineares (Ferrari-Trecate et al., 2003; Rosenqvist et al., 2006), proces-
sos de fermentação (Fantuzzi et al., 2002), máquinas do tipo pick-and-place (Ju-
loski et al., 2004), dentre outros. Processos industriais como mineração, químicos
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e de tratamento de água são caracterizados por processos complexos geralmente
operados em múltiplos regimes de operação (Rodrigues et al., 2008).

Devido à propriedade de aproximação universal de mapas PWA (Bemporad
et al., 2005), modelos PWA formam uma estrutura não-linear que pode descrever
qualquer dinâmica não-linear (Roll, 2003; Nakada et al., 2005). Dada a equiva-
lência de sistemas PWA e diversas classes de sistemas híbridos, como MDL e
LC (Heemels et al., 2001), identificação de sistemas PWA é útil na estimação de
modelos híbridos a partir de dados do processo (Bemporad et al., 2005).

Um modelo PWARX pode ser descrito como:

y(k) = f (x(k)) + e(k), (5.1)

sendo y a saída do sistema, e o erro, x ∈ Rn é o vetor de regressores

x(k) = [y(k− 1) . . . y(k− ny), u(k− 1) . . . u(k− nu)], (5.2)

u a entrada e f (·) a seguinte função mapa,

f (x) =



θ1

[
xT

1

]
se Ψ ∈ X1

...
...

θs

[
xT

1

]
se Ψ ∈ X2

definida em todos os possíveis valores do vetor de regressores x, X ⊆ Rn+1,
em que s é o número de submodelos e Ψ = [x 1]T. As regiões Xi formam uma
partição completa de X , ou seja,

⋃Xi = X e Xi
⋂Xj = �.

A identificação de sistemas PWA é uma tarefa complexa (Wen et al., 2007).
Eles, juntamente com qualquer modelo híbrido, adicionam uma complexidade
extra devido à presença de estados discretos. Assim, o desafio na identificação
de sistemas híbridos deve-se ao fato de que os parâmetros do modelo depen-
dem do modo ou localização (Roll et al., 2004). Se a correspondência entre os
dados de identificação e o modo do sistema não é conhecida a priori, o problema
de identificação do sistema híbrido se torna um de simultânea identificação e
estimação dos parâmetros do modelo e modos do sistema (Nandola e Bhartiya,
2009). De fato, grande parte da literatura em identificação de sistemas híbridos
enfatiza a habilidade dos algoritmos de identificação na estimação tanto dos mo-
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dos como dos estados contínuos (Nandola e Bhartiya, 2009).
Dessa forma, a identificação de modelos PWA envolve a estimação de pa-

râmetros dos submodelos afins e dos hiperplanos que definem a partição do
conjunto de entradas e estados (ou conjunto de regressores). Este problema está
claramente sujeito a um problema de classificação, ou seja, cada conjunto de
valores que formam o vetor de regressores x deve ser associado ao submodelo
mais apropriado.

Com relação à partição, duas abordagens distintas podem ser descritas (Be-
mporad et al., 2005): a partição é fixa a priori ou a partição é estimada junto com
os submodelos. No primeiro caso, a classificação dos dados é muito simples e a
estimação dos submodelos pode ser realizada por meio de técnicas conhecidas
de identificação de sistemas, utilizando, por exemplo, o algoritmo de mínimos
quadrados. No segundo caso, a relação entre classificação dos dados, estimação
de parâmetros e estimação das regiões torna o problema de difícil solução. O
problema é ainda mais complicado quando o número de submodelos e a ordem
dos modelos devem ser também estimados (Bemporad et al., 2005).

De acordo com (Roll et al., 2004) as estratégias de identificação de modelos
PWARX podem ser dividida em: i. identificação dos submodelos de cada lo-
calização e os modos simultaneamente, minimizando-se uma função custo por
métodos numéricos; ii. identificação de ambos submodelos e partição simul-
taneamente, porém, adicionando uma partição de cada vez; iii. a partição e os
modelos são identificados iterativamente em vários passos, cada passo conside-
rando ou a partição ou os submodelos; iv. a partição é determinada utilizando
apenas informação sobre a distribuição dos dados de identificação.

Dentre os métodos de identificação de modelos PWARX, os principais são:

• procedimento baseado em programação inteira mista (Roll et al., 2004):
encontra os parâmetros do modelo e a partição usando programação in-
teira mista linear ou quadrática para uma subclasse de modelos PWARX,
chamada HHARX (Hinging-Hyperplane ARX). O número de modelos e as
respectivas ordens devem ser conhecidos. Tal técnica garante a convergên-
cia para o ótimo global, porém, a um alto custo computacional (problema
NP-difícil, tempo polinomial não-determinístico (Bemporad et al., 2005));

• procedimento baseado em agrupamento (Ferrari-Trecate et al., 2003): en-
contra a partição usando técnicas de aprendizado de máquinas como o k-
means e os parâmetros dos submodelos por mínimos quadrados. O método
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pode ser estendido para estimar o número de modelos, mas a ordem dos
modelos deve ser conhecida;

• procedimento bayesiano (Juloski et al., 2005): iterage entre a designação
de regressores para submodelos e computação dos parâmetros dos sub-
modelos usando uma abordagem probabilística. O número de modelos
e suas ordens devem ser conhecidas. O procedimento depende de boas
informações a priori, fazendo dele um bom método caixa-cinza;

• procedimento por erro limitado (Bemporad et al., 2005): iterage entre a de-
signação de regressores para submodelos e estimação dos parâmetros dos
submodelos. Este método pode estimar o número de modelos mas precisa
da ordem dos modelos. É imposto um limite de erro de identificação para
todas as amostras do conjunto de estimação. Trata-se de um método con-
veniente para lidar com ruído, porém, muito dependente de parâmetros
de aprendizagem bem ajustados. Por exemplo, o limite de erro imposto
define o número de submodelos.

Além desses métodos, Nakada et al. (2005) apresentaram um método simples
e eficiente baseado em agrupamento por mistura de gaussianas, treinada pelo
algoritmo EM, utilizando os possíveis regressores (x(k)) e suas respectivas saídas
do sistema y(k) no processo de classificação. Depois de classificar cada vetor de
regressores, SVM foram utilizadas para obter as regiões.

Quando o objetivo é encontrar uma realização no espaço de estados sem
qualquer distúrbio adicionado nos estados, um modelo PWOE (PieceWise Out-
put Error – PWARX com erro na saída ao invés de erro na equação) é conve-
niente (Rosenqvist e Karlström, 2005). Além do PWOE, modelos ARMAX po-
dem ser utilizados como submodelos, sendo o sistema assim composto chamado
de PWARMAX, dentre outros como PWNARX, etc.

5.3 Estimação de Parâmetros de Modelos PWA

Considerando o modelo PWARX, dado que as regiões X são conhecidas a pri-
ori, pode-se aplicar o algoritmo de Mínimos Quadrados utilizando os vetores de
regressores pertencentes ao submodelo e estimar seus parâmetros. Porém, no
caso de modelos PWOE ou PWARMAX tal solução é polarizada. Partindo dessa
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premissa, uma simples abordagem, fazendo uso do algoritmo de Mínimos Qua-
drados Estendido e do algoritmo de Mínimos Quadrados Ponderado, é proposta
neste trabalho, como apresentado a seguir.

Primeiramente, matrizes de peso (Wi) devem ser definidas para cada sub-
modelo i. Para o caso de mapas sem sobreposição (como nos modelos PWA)
os vetores pertencentes a um submodelo recebem peso igual a 1 enquanto que
os não pertencentes recebem peso 0. No caso de mapas com sobreposição, ao
invés de pesos 1 ou 0, são usados pesos definidos pelo classificador dos dados
em regiões (em uma etapa anterior à de estimação de parâmetros dos modelos
ARX), sendo que a soma dos pesos entre os submodelos para um determinado
vetor deve ser 1.

Após a obtenção de Wi, uma estimativa inicial deve ser obtida por meio do
algoritmo de Mínimos Quadrados Ponderado (MQP), para cada um dos submo-
delos de forma independente:

θMQPi = [ΨTWiΨ]−1ΨTWiy (5.3)

em que Ψ ∈ Rm×n+1 é a matriz de regressores construída por meio do vetor de
regressores x ∈ Rn mais um termo constante, em m observações, Wi ∈ Rm×m a
matriz de pesos do submodelo i e y o vetor de medições.

A partir dessa estimativa inicial, o modelo deve ser simulado um passo à
frente:

ŷ =
s

∑
i=1

θT
i ΨTWi. (5.4)

Com os valores simulados, calcula-se o vetor de resíduos:

ξ = y− ŷ. (5.5)

A partir de ξk−τ (τ depende do modelo de ruído desejado) monta-se a matriz
de regressores estendida Ψ∗ assim como no caso do algoritmo de MQE. Aplica-
se novamente o algoritmo de MQP utilizando essa matriz estendida (a partir
da segunda iteração, Ψ∗ deve ser utilizado em 5.4), calcula-se ŷ e o respectivo
resíduo e repete-se este procedimento até o algoritmo convergir. Vale ressaltar
que diferentes modelos de ruído podem ser utilizados para cada submodelo.
Nesse caso, cada submodelo terá sua própria matriz estendida.

Para mostrar a eficiência do algoritmo aqui proposto, chamado MQEP (Mí-
nimos Quadrados Estendido e Ponderado), resultados em quatro experimentos



122 5 Mistura de Especialistas na Identificação de Sistemas

com modelos PWOE serão apresentados.

5.3.1 Experimentos

5.3.1.1 Exemplo 1

Neste exemplo, foi implementado um sistema híbrido apresentado por Bempo-
rad et al. (2005). A única diferença é que em (Bemporad et al., 2005) o sistema
foi simulado como do tipo PWARX e no exemplo aqui mostrado ele é do tipo
PWOE:

w(k) =



[−0, 4 1 1, 5]Ψ(k), seΨ(k) ∈ X1 = {Ψ : [4 −1 10]Ψ(k) < 0}

[0, 5 −1 −0, 5]Ψ(k), seΨ(k) ∈ X2 =

Ψ :

 4 −1 10

−5 −1 6

Ψ(k) ≥

 0

0


[−0, 3 0, 5 −1, 7]Ψ(k), seΨ(k) ∈ X3 = {Ψ : [5 1 −6]Ψ(k) > 0}

y(k) = w(k) + e(k), (5.6)

sendo Ψ(k) = [x(k) 1]T, com x(k) = [w(k− 1) u(k− 1)], e os sinais de entrada
u e ruído e uniformemente distribuídos nos intervalos [-4 4] e [± µe], respectiva-
mente. Foram geradas 200 amostras do sistema para estimação dos parâmetros
dos submodelos. Algumas amostras deste exemplo e sua superfície de resposta
são mostrados na Fig. 5.2.

A Tab.5.1 apresenta os valores dos parâmetros estimados para cada um dos
três submodelos pelos algoritmos de MQ e MQEP, para diferentes níveis de
ruído (na implementação original (Bemporad et al., 2005), µe = 0, 2). Como
pode ser observado o algoritmo proposto obteve estimativas não-tendenciosas
dos parâmetros, o que não ocorreu com o MQ, como era esperado da teoria.

5.3.1.2 Exemplo 2

O seguinte problema foi adaptado de (Fantuzzi et al., 2002) para testar o algo-
ritmo proposto MQEP:

w(k) =

[−0, 5 0, 5 0, 5]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [1 −1 0]Ψ(k) ≥ 0}

[0, 5 −0, 5 0, 5]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X2 = {Ψ : [1 −1 0]Ψ(k) < 0}

y(k) = w(k) + e(k), (5.7)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.2: Amostras de dados de identificação e superfície de resposta do mo-
delo PWA, exemplo 1 (5.6). (a) amostras da entrada, (b) amostras da saída, (c)
amostras dos respectivos estados discretos e (d) superfície de resposta.

sendo Ψ(k) = [w(k − 1) u(k − 1) 1]T, u é uma variável aleatória uniforme no
intervalo [0,1] e o ruído e(k) ∼WGN(0, σ2

e ). Foram geradas 500 amostras do
sistema para estimação dos parâmetros. Amostras deste sistema bem como sua
superfície de resposta são mostrados na Fig.5.3.

A Tab. 5.2 apresenta os valores dos parâmetros estimados dos dois submode-
los pelos algoritmos de MQ e MQEP, para diferentes níveis de ruído. O MQEP
obteve estimativas de parâmetros não-tendenciosas enquanto que as estimativas
obtidas pelo MQ foram tendenciosas.
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Tabela 5.1: Simulação de Monte Carlo, 1000 amostras. Comparação entre MQ e
a abordagem proposta MQEP para diferentes níveis de ruído, para o exemplo 1
(5.6).

MQEP X1 X2 X3

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23 θ31 θ32 θ33

-0,4 1 1,5 0,5 -1 -0,5 -0,3 0,5 -1,7

µe = 0, 1 -0,3999 1,0000 1,5000 0,4999 -1,0001 -0,5001 -0,2998 0,5000 -1.7005

µe = 0, 35 -0,3979 1,0006 1,5079 0,4984 -1,0001 -0,5014 -0,3002 0,4997 -1.6995

µe = 0, 6 -0,3994 1,0001 1,5041 0,4968 -0,9993 -0,5024 -0,2991 0,4996 -1,7030

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23 σ31 σ32 σ33

µe = 0, 1 0,0108 0,0041 0,0402 0,0058 0,0030 0,0076 0,0047 0,0033 0,0183

µe = 0, 35 0,0381 0,0155 0,1443 0,0210 0,0108 0,0265 0,0159 0,0112 0,0617

µe = 0, 6 0,0638 0,0247 0,2398 0,0365 0,0183 0,0465 0,0270 0,0193 0,1025

MQ X1 X2 X3

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23 θ31 θ32 θ33

-0,4 1 1,5 0,5 -1 -0,5 -0,3 0,5 -1,7

µe = 0, 1 -0,3982 1,0000 1,5061 0,4988 -1,0000 -0,5010 -0,2994 0,5000 -1,7017

µe = 0, 35 -0,3759 0,9974 1,5883 0,4847 -0,9996 -0,5124 -0,2961 0,5003 -1.7139

µe = 0, 6 -0,3401 0,9917 1,7212 0,4580 -0,9982 -0,5341 -0,2873 0,5010 -1,7444

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23 σ31 σ32 σ33

µe = 0, 1 0,0113 0,0043 0,0424 0,0062 0,0034 0,0079 0,0047 0,0033 0,0183

µe = 0, 35 0,0378 0,0156 0,1438 0,0220 0,0116 0,0276 0,0155 0,0112 0,0602

µe = 0, 6 0,0582 0,0246 0,2214 0,0371 0,0193 0,0485 0,0259 0,0191 0,0988

5.3.1.3 Exemplo 3

Considere o seguinte modelo de Hammerstein (SISO) apresentado em (Nakada
et al., 2005):

w(k) = −a1w(k− 1)− a2w(k− 2) + b1υ(k− 1), (5.8)

y(k) = w(k) + e(k), (5.9)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.3: Amostras de dados de identificação e superfície de resposta do mo-
delo PWA, exemplo 2 (5.7). (a) amostras da entrada, (b) amostras da saída, (c)
amostras dos respectivos estados discretos e (d) superfície de resposta.

em que a1, a2 e b1 são valores constantes e υ é uma função de saturação, mostrada
na Fig.5.4 (d), descrita por:

υ(k) = f (u(k)) =


umax, se u(k) > umax

u(k), se umin ≤ u(k) ≤ umax

umin, se u(k) < umin,

em que umax e umin são os limites de saturação máximo e mínimo, respectiva-
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Tabela 5.2: Simulação de Monte Carlo, 1000 amostras. Comparação entre MQ e
a abordagem proposta MQEP para diferentes níveis de ruído, para o exemplo 2
(5.7).

MQEP X1 X2

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23

-0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 0,5

σe = 0, 01 -0,4999 0,5004 0,4996 0,4999 -0,4999 0,5000

σe = 0, 03 -0,4982 0,4983 0,5001 0,4998 -0,4998 0,5000

σe = 0, 05 -0,4972 0,5012 0,4975 0,4984 -0,4997 0,5011

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23

σe = 0, 01 0,0094 0,0070 0,0071 0,0055 0,0030 0,0039

σe = 0, 03 0,0283 0,0200 0,0211 0,0171 0,0090 0,0120

σe = 0, 05 0,0464 0,0358 0,0364 0,0279 0,0150 0,0196

MQ X1 X2

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23

-0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 0,5

σe = 0, 01 -0,4919 0,4986 0,4961 0,4941 -0,4993 0,5036

σe = 0, 03 -0,4346 0,4833 0,4732 0,4518 -0,4940 0,5295

σe = 0, 05 -0,3543 0,4675 0,4366 0,3842 -0,4862 0,5711

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23

σe = 0, 01 0,0100 0,0076 0,0074 0,0057 0,0034 0,0040

σe = 0, 03 0,0291 0,0220 0,0216 0,0177 0,0100 0,0120

σe = 0, 05 0,0434 0,0372 0,0354 0,0278 0,0167 0,0183

mente. Esse modelo pode ser representado pelo seguinte modelo PWOE:

w(k) =



[−a1 −a2 0 b1umax]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [0 0 1 −umax]Ψ(k) > 0}

[−a1 −a2 b1 0]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X2,

X2 =

Ψ :

 0 0 −1 umax

0 0 1 −umin

Ψ(k) ≥

 0

0


[−a1 −a2 0 b1umin]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X3 = {Ψ : [0 0 −1 umin]Ψ(k) > 0}

y(k) = w(k) + e(k), (5.10)
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em que Ψ(k) = [w(k− 1) w(k− 2) u(k− 1) 1]T.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.4: Amostras de dados de identificação e superfície de resposta do mo-
delo PWA, exemplo 3 (5.8). (a) amostras da entrada, (b) amostras da saída, (c)
amostras dos respectivos estados discretos e (d) função de saturação.

Foram geradas 250 amostras com a1 = 0, 5, a2 = 0, 1, b1 = 1, umax = 2 e
umin = −1. Tanto a entrada quanto o ruído são normalmente distribuídos com
média 0 e variâncias 4 e σ2

e , respectivamente. No trabalho original (Nakada et al.,
2005), σe foi igual a 0,2. Amostras deste sistema são mostradas na Fig. 5.4.

Devido aos termos auto-regressivos do modelo, o modelo de ruído possui
também 2 atrasos uma vez que o referido modelo de Hammerstein pode ser
reescrito por:

y(k) = −a1y(k− 1)− a2y(k− 2)+ b1υ(k)+ a2e(k− 2)+ a1e(k− 1)+ e(k). (5.11)
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A Tab. 5.3 apresenta os valores estimados pela abordagem proposta para di-
ferentes níveis de ruído. Como pode ser observado se fosse utilizado apenas
MQ a estimativa seria polarizada, o que não ocorreu com o MQEP.

Tabela 5.3: Simulação de Monte Carlo, 1000 amostras. Comparação entre MQ e
a abordagem proposta MQEP para diferentes níveis de ruído, para o exemplo 3
(5.8).

MQEP X1 X2 X3

θ11 θ12 θ13 θ14 θ21 θ22 θ23 θ24 θ31 θ32 θ33 θ34

-0,5 -0,1 0 2 -0,5 -0,1 1 0 -0,5 -0,1 0 -1

σe = 0, 2 -0,5016 -0,1003 -0,0007 2,0019 -0,4998 -0,1003 1,0001 -0,0001 -0,4985 -0,0986 -0,0004 -0,9999

σe = 0, 4 -0,4929 -0,0942 -0,0021 2,0056 -0,4947 -0,0974 0,9999 -0,0030 -0,4970 -0,0978 0,0016 -0,9955

σe = 0, 6 -0,4944 -0,0992 -0,0051 2,0047 -0,4934 -0,0951 1,0051 -0,0097 -0,4933 -0,0963 0,0011 -1,0055

σ11 σ12 σ13 σ14 σ21 σ22 σ23 σ24 σ31 σ32 σ33 σ34

σe = 0, 2 0,0315 0,0312 0,0449 0,1447 0,0169 0,0172 0,0216 0,0258 0,0222 0,0217 0,0259 0,0655

σe = 0, 4 0,0634 0,0648 0,0840 0,2650 0,0332 0,0336 0,0443 0,0520 0,0434 0,0444 0,0494 0,1248

σe = 0, 6 0,1011 0,0985 0,1264 0,4053 0,0477 0,0659 0,0516 0,0820 0,0633 0,0640 0,0765 0,1955

MQ X1 X2 X3

θ11 θ12 θ13 θ14 θ21 θ22 θ23 θ24 θ31 θ32 θ33 θ34

-0,5 -0,1 0 2 -0,5 -0,1 1 0 -0,5 -0,1 0 -1

σe = 0, 2 -0,4865 -0,0915 0,0010 1,9935 -0,4853 -0,0919 1,0004 -0,0031 -0,4839 -0,0905 0,0001 -1,0022

σe = 0, 4 -0,4418 -0,0683 -0,0029 1,9965 -0,4447 -0,0699 0,9998 -0,0133 -0,4461 -0,0684 0,0026 -1,0050

σe = 0, 6 -0,3938 -0,0475 -0,0075 1,9931 -0,3948 -0,0435 1,0070 -0,0303 -0,3935 -0,0427 0,0005 -1,0262

σ11 σ12 σ13 σ14 σ21 σ22 σ23 σ24 σ31 σ32 σ33 σ34

σe = 0, 2 0,0310 0,0316 0,0472 0,1487 0,0164 0,0167 0,0227 0,0254 0,0223 0,0221 0,0258 0,0663

σe = 0, 4 0,0576 0,0589 0,0867 0,2713 0,0316 0,0316 0,0463 0,0505 0,0398 0,0407 0,0530 0,1318

σe = 0, 6 0,0843 0,0849 0,1229 0,3926 0,0409 0,0437 0,0682 0,0758 0,0563 0,0566 0,0783 0,1972

5.3.1.4 Exemplo 4

O último sistema PWA, utilizado nas comparações dos algoritmos propostos
neste trabalho, foi implementado de forma que a entrada não seja nem normal
nem uniformemente distribuída, mas sim uma entrada aleatória bi-normal. Esse
sistema, cuja superfície é apresentada na Fig. 5.5 (d), é representado por:

w(k) =

[0, 7 0, 1 −0, 5]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X1 = {Ψ : [1 −1 0, 8]Ψ(k) < 0}

[−0, 8 0, 4 −0, 5]Ψ(k), se Ψ(k) ∈ X2 = {Ψ : [1 −1 0, 8]Ψ(k) ≥ 0}

y(k) = w(k) + e(k), (5.12)
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sendo Ψ(k) = [w(k − 1) u(k − 1) 1]T, u é uma variável aleatória bi-normal
u(k) ∼ WGN([-0,5 0,5], 0, 12) e o ruído e(k) ∼WGN(0, σ2

e ). Foram geradas 500
amostras do sistema para estimação dos parâmetros. A Fig.5.5 mostra algumas
amostras obtidas do sistema simulado.

A Tab. 5.4 apresenta os valores dos parâmetros estimados dos dois submode-
los pelos algoritmos de MQ e MQEP, para diferentes níveis de ruído. O MQEP
obteve estimativas de parâmetros não-tendenciosas enquanto que as estimativas
obtidas pelo MQ foram tendenciosas.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.5: Amostras de dados de identificação e superfície de resposta do mo-
delo PWA, exemplo 4 (5.12). (a) amostras da entrada, (b) amostras da saída, (c)
amostras dos respectivos estados discretos e (d) superfície de resposta.
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Tabela 5.4: Simulação de Monte Carlo, 1000 amostras. Comparação entre MQ e
a abordagem proposta MQEP para diferentes níveis de ruído, para o exemplo 4
(5.12).

MQEP X1 X2

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23

0,7 0,1 -0,5 -0,8 0,4 -0,5

σe = 0, 05 0,6998 0,0999 -0,5004 -0,7996 0,3998 -0,4999

σe = 0, 1 0,6991 0,1001 -0,5014 -0,7973 0,3977 -0,4998

σe = 0, 2 0,6954 0,1017 -0,5073 -0,7922 0,3958 -0,4972

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23

σe = 0, 05 0,0064 0,0072 0,0105 0,0087 0,0106 0,0079

σe = 0, 1 0,0128 0,0137 0,0210 0,0171 0,0203 0,0153

σe = 0, 2 0,0264 0,0283 0,0430 0,0333 0,0419 0,0296

MQ X1 X2

θ11 θ12 θ13 θ21 θ22 θ23

0,7 0,1 -0,5 -0,8 0,4 -0,5

σe = 0, 05 0,6886 0,1040 -0,5167 -0,7842 0,3936 -0,4953

σe = 0, 1 0,6564 0,1153 -0,5641 -0,7387 0,3737 -0,4827

σe = 0, 2 0,5520 0,1532 -0,7182 -0,6047 0,3177 -0,4429

σ11 σ12 σ13 σ21 σ22 σ23

σe = 0, 05 0,0073 0,0081 0,0120 0,0105 0,0125 0,0078

σe = 0, 1 0,0156 0,0157 0,0260 0,0218 0,0235 0,0148

σe = 0, 2 0,0333 0,0316 0,0561 0,0436 0,0463 0,0274

5.4 Uma Abordagem Evolucionária para Estimação

Simultânea de Parâmetros e Modos de Modelos

PWA

Nas seções anteriores, alguns algoritmos para estimação de modelos híbridos
foram citados. Em todos eles, foram considerados modelos PWARX (Ferrari-
Trecate et al., 2003; Roll et al., 2004; Bemporad et al., 2005; Juloski et al., 2005;
Nakada et al., 2005) ou HHARX, como no caso de (Roll et al., 2004). Grande parte
desses algoritmos possuem parâmetros a serem ajustados pelo usuário, fazendo
com que em alguns casos não seja possível obter modelos de bom desempenho
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pela dificuldade no ajuste de tais parâmetros. Apenas (Roll et al., 2004) é imune
aos mínimos locais do problema exposto, sendo que os outros não. Uma al-
ternativa interessante nesse ponto é a utilização de algoritmos evolucionários.
Além disso, uma abordagem que pudesse resolver, além de problemas PWARX,
problemas PWOE, PWARMAX, dentre outros, é aguardada.

Sendo assim, neste trabalho, uma nova abordagem baseada em AE para
identificação de modelos PWA é proposta. O objetivo não é apenas propor mais
um algoritmo, mas, também, estudar os papéis das entidades J1 e Js nesse pro-
blema. Esse algoritmo será apresentado na próxima seção.

5.4.1 Algoritmo Proposto

Em (Nakada et al., 2005), os dados de identificação foram classificados
utilizando-se uma mistura de gaussianas obtidas por meio do algoritmo EM,
baseando-se na distribuição dos regressores mais a saída desejada. Assim, o
modelo de mistura depende não só dos regressores como também da saída para
classificar uma determinada amostra. Como em situações de simulação do al-
goritmo não se tem a saída do sistema real, um classificador deve ser imple-
mentado com as saídas (classificações) realizadas pela mistura obtida anterior-
mente, utilizando apenas os regressores como entrada. Isso pode ser feito por
uma SVM, como em (Nakada et al., 2005). Um outro inconveniente é a possibili-
dade de ficar preso em mínimos locais, por ser um método de busca local, e ser
relativamente dependente de uma distribuição favorável à sua estrutura, como
ficará claro no exemplo numérico 4 apresentado na próxima seção.

A fim de obter um algoritmo em que seja possível estudar as funções J1 e Js e
que seja mais robusto a mínimos locais, que já obtenha ao final de sua execução
um classificador baseado apenas em regressores e que possa encontrar submo-
delos distintos, além do ARX, um algoritmo evolucionário é aqui proposto.

A estrutura base do algoritmo é uma mistura de gaussianas (cada modelo
na mistura representa um modo do sistema), porém, com parâmetros ajustados
pelos AGs. Cria-se, então, uma população de indivíduos com os seguintes pa-
râmetros a serem evoluídos: as médias de cada modelo da mistura (modo) e
a matriz de covariâncias. A partir das médias e covariâncias, os dados repre-
sentados pelo conjunto de regressores são classificados para o componente que
obtiver a maior probabilidade a posteriori para a determinada amostra (ou pode-
se utilizar ponderações). Após a classificação dos dados, o algoritmo de MQ ou
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MQEP é utilizado para estimar os parâmetros dos submodelos ARX ou ARMAX
correspondente a cada modo. Com os modos e os submodelos disponíveis, o sis-
tema híbrido é simulado e os erros um passo à frente (J1) e de simulação livre
(Js) podem ser obtidos. Os indivíduos são avaliados por uma dessas entidades
e a evolução da população continua por um número determinado de gerações.
O algoritmo proposto, chamado AGPWA, é uma implementação do algoritmo
genético cuja função de avaliação dos indivíduos é descrita no Alg. 12.

Algoritmo 12 Avaliação dos indivíduos do AGPWA
1: Entradas: Indivíduo ind, ordem dos submodelos, número de submodelos, dados de

identificação
2: Implementar uma mistura de gaussianas a partir das variáveis de ind (mé-

dias e covariâncias)
3: Classificar (ou atribuir pesos) os dados de identificação em cada modo defi-

nido pela mistura, a amostra pertencerá (ou terá peso maior) à componente
da mistura que obtiver a maior probabilidade a posteriori

4: Utilizar o algoritmo de MQ ou MQP para estimar parâmetros dos submode-
los ARX, ou MQEP para estimar parâmetros dos submodelos ARMAX

5: Avaliar o desempenho (MSE) de ind, simulando o sistema híbrido formado,
em uma das duas funções custo: J1 ou Js

6: Saída: Avaliação de ind.

Observe que os parâmetros dos submodelos são calculados a cada avaliação
dos indivíduos, apenas os parâmetros da mistura, pertencentes ao genótipo dos
indivíduos, são evoluídos. Com isso evita-se a evolução de um número grande
de variáveis, focando o algoritmo genético no problema de classificação uma
vez que existem soluções eficientes para a estimação de parâmetros, seja ou pelo
MQ ou pelo MQEP, dependendo do problema. Porém, essa alternativa aumenta
o custo computacional da etapa avaliação dos indivíduos por estimar os parâ-
metros dos submodelos a cada avaliação.

Como o foco deste trabalho é a identificação de sistemas PWA do tipo
PWARX, PWARMAX ou PWOE, uma simplificação na matriz de covariâncias
das misturas de gaussianas pode ser realizada, qual seja a utilização de uma
matriz de covariâncias igual à matriz de identidade. Assim sendo, apenas as mé-
dias dos componentes da mistura precisam ser estimadas pelos AGs, reduzindo
seu custo computacional. Além disso, o peso atribuído a cada amostra é zero ou
um, a amostra pertence ou não à determinada região.

O algoritmo AGPWA pode ser utilizado em uma variedade de problemas.
Por exemplo, pode ser empregado apenas como um combinador de especialistas
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já conhecidos. Assim, deseja-se obter apenas os pesos da combinação desses
especialistas e suas respectivas regiões de atuação. Além disso, nada impede
a presença de submodelos não-lineares (NARMAX). Se o objetivo é encontrar
regiões não linearmente separáveis, outros sistemas classificadores poderiam ser
utilizados como uma rede neural, por exemplo.

Na próxima seção, o AGPWA será testado nos quatro experimentos PWA
descritos anteriormente. Porém, os exemplos serão testados em outras diferen-
tes configurações além de PWOE, são elas: PWARX e PWARMAX. Ademais,
implementações com J1 e Js serão comparadas.

5.4.2 Experimentos

Nos experimentos a seguir, o AGPWA, implementado com as diferentes funções
custo J1 e Js, será testado nos problemas de identificação apresentados em (5.6,
5.7, 5.8, e 5.12).

Porém, naqueles casos, apenas simulações por erro na saída foram realiza-
das, ou seja, por sistemas PWOE. Esses experimentos, todavia, têm por objetivo
avaliar o algoritmo proposto AGPWA em diferentes modelos de ruído (PWOE,
PWARX e PWARMAX) com as duas funções custo J1 e Js. Nos modelos PWARX,
ruído branco é adicionado na equação e em modelos PWARMAX ruído colorido
é adicionado na equação.

As Fig. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 (a) e (b) apresentam algumas amostras de entrada e
saída, respectivamente, do conjunto de identificação dos modelos. Nas Fig. 5.2,
5.3, 5.4 e 5.5 (c), o chaveamento entre os modos dos sistemas é mostrado.

Três implementações do AGPWA são executadas: i. AGPWA com função
erro J1 e com submodelos estimados pelo algoritmo clássico de mínimos quadra-
dos, MQ, denominado assim AGPWA (J1 – MQ); ii. AGPWA com função erro J1

com parâmetros dos submodelos estimados pelo MQEP em que a predição um
passo à frente do sistema identificado é obtida utilizando o respectivo modelo
de ruído encontrado, sendo denominado AGPWA (J1 – MQEP); e iii. AGPWA
com função erro Js e com parâmetros dos submodelos obtidos por MQEP, de-
nominado assim AGPWA (Js).

Os algoritmos foram executados 100 vezes para cada configuração (PWOE,
PWARX e PWARMAX), com diferentes realizações de ruído, e validados em
um conjunto sem ruído de 10.000 amostras, para cada um dos quatro exemplos.
A Tab. 5.5 apresenta o erro médio dos sistemas identificados pelas diferentes
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abordagens AGPWAs, nas diferentes configurações de ruído.

Tabela 5.5: Resultados de simulação de Monte Carlo, 100 execuções, do algo-
ritmo AGPWA para os 4 exemplos apresentados, cada um com três configu-
rações de ruído: PWARX, PWOE, PWARMAX. Os valores representam o acerto
(porcentagem do número de vetores corretamente classificados) e o desvio (%).

AGPWA(J1 - MQ) AGPWA(J1 - MQEP) AGPWA(Js)

Exemplo 1 PWARX 96,72 ± 1,87 96,39 ± 2,61 95,16 ± 4,57

PWOE 93,49 ± 2,46 93,59 ± 2,62 87,69 ± 5,90

PWARMAX 97,22 ± 1,51 97,00 ± 1,52 95,07 ± 3,58

Exemplo 2 PWARX 95,75 ± 1,97 95,88 ± 1,96 94,17 ± 2,80

PWOE 95,92 ± 2,02 97,37 ± 1,48 89,95 ± 5,97

PWARMAX 95,42 ± 1,97 96,44 ± 1,66 96,45 ± 1,65

Exemplo 3 PWARX 94,19 ± 1,52 93,99 ± 1,70 93,07 ± 1,66

PWOE 93,29 ± 1,81 94,14 ± 1,84 93,92 ± 1,57

PWARMAX 93,41 ± 1,83 93,94 ± 1,82 94,21 ± 1,65

Exemplo 4 PWARX 95,97 ± 1,59 95,60 ± 1,46 94,55 ± 1,29

PWOE 93,71 ± 1,99 94,01 ± 2,66 86,43 ± 3,74

PWARMAX 96,56 ± 1,41 96,61 ± 1,47 96,42 ± 1,58

Como pode ser observado, o uso de J1 apresentou, na maioria das vezes, me-
lhores resultados do que o uso de Js, pois, além de obter um acerto médio maior,
também apresentou menores desvios. Além disso, não houve ganho significa-
tivo na classificação dos dados de validação com o uso de MQEP. O que mostra
que, para o problema de identificação dos estados discretos do sistema, o uso
de MQ é suficiente mesmo em se tratando de modelos PWOE e PWARMAX
(embora nestes casos o uso de MQEP apresentou alguma melhoria), onde os pa-
râmetros dos submodelos estimados por ele são tendenciosos, como mostrado
anteriormente. Obviamente, após a etapa de classificação tenha sido feita pelo
AGPWA (J1 – MQ), é aconselhável o uso de MQEP para estimar os parâmetros
dos submodelos do modelo híbrido final. Este resultado é importante em re-
lação à diminuição do custo computacional do algoritmo, pois o emprego de
MQEP causa um aumento do custo computacional em relação ao MQ. Como
discutido anteriormente, Js também aumenta o custo computacional, sem justi-
ficativa nestes experimentos.



5.4 Uma Abordagem Evolucionária para Estimação Simultânea de Parâmetros
e Modos de Modelos PWA 135

Como também já mencionado, a função custo Js é mais difícil de ser mini-
mizada. Esse pode ser um dos motivos que levaram a um maior erro de clas-
sificação quando da utilização dessa função em relação à J1, além de um maior
desvio constatado. Além disso, em modelos do tipo PWOE, onde esse erro foi
ainda maior, não é possível encontrar uma separação linear dos modos sem que
haja erro na classificação (a divisão das regiões é baseada em dados sem ruído
uma vez que o ruído é adicionado na saída, porém, a identificação é realizada
com dados ruidosos). Isso é um agravante quando se utiliza Js pois o erro é
acumulado na simulação do sistema. Porém, é interessante observar que para
o caso de modelo de Hammerstein, Exemplo 3, em que o ruído não modifica a
classificação por depender apenas da entrada (função de saturação), os mode-
los obtidos por Js no PWOE não foram piores do que nas outras configurações,
como relatado acima, o que confirma a hipótese discutida.

A fim de comparar melhor o comportamento médio da etapa de classificação
das diferentes propostas do algoritmo AGPWA, nas diferentes configurações de
ruído, uma simples análise de tendência pode ser realizada. A tendência de
um certo classificador pode ser vista como uma repetibilidade de seus erros em
amostras semelhantes. Imagine que exista um conjunto de classificadores obti-
dos por diferentes conjuntos de treinamento de um mesmo problema, caso estes
classificadores tenham sido encontrados por um mesmo algoritmo de apren-
dizagem, ao se construir um ensemble desses classificadores por voto majoritário
(ou seja, após obtida a classificação de cada componente, a classificação final do
ensemble é obtida pela classe com maior número de votos) é possível observar as
amostras com erro repetitivo.

Essas amostras representam, então, a tendência desse conjunto de classifi-
cadores. Dessa forma, a partir dos classificadores identificados pelos diferentes
métodos AGPWA, será formado um ensemble para cada método, como se tratam
de classificadores de mesma estrutura, o objetivo é compreender a tendência
do AGPWA. Além do AGPWA, o mesmo raciocínio é empregado na implemen-
tação de um ensemble a partir de classificadores obtidos por meio do método
descrito por Nakada et al. (2005), aqui entitulado EM-PWA (trata-se de uma
mistura de gaussianas treinada por meio do algoritmo EM em que se considera
não apenas o conjunto de regressores mas também a saída do sistema na classi-
ficação dos padrões).

A Tab. 5.6 apresenta os resultados dos ensembles formados com 100 classifi-
cadores treinados pelos AGPWAs e pelo EM-PWA (por ser um método de busca



136 5 Mistura de Especialistas na Identificação de Sistemas

local, o algoritmo EM foi executado 50 vezes em cada uma das 100 implemen-
tações e o sistema identificado com menor erro foi escolhido). As Fig. 5.3, 5.4, 5.5
e 5.6 mostram os estados discretos identificados pelos ensembles. Comparando
os três métodos AGPWAs, as mesmas conclusões discutidas anteriormente são
confirmadas, a escolha de J1 e de MQ para a etapa de classificação é preferível
por ser de menor custo computacional e obter resultados equivalentes. É notório
observar a tendência do AGPWA(Js) no problema PWOE do Exemplo 4, o que
ocorreu em uma escala bem menor com a utilização de J1.

Ao observar as figuras das partições obtidas pelos ensembles, pode também
ser inferido que os algoritmos AGPWA tiveram mais dificuldade em estimar
as regiões nos Exemplos 2 e 4, em que uma tendência nas mesmas localizações
no espaço dos regressores, porém, com diferentes intensidades, pode ser obser-
vada. Esse fato possui inúmeras explicações plausíveis que ainda precisam ser
investigadas tais quais: como submodelos com dinâmicas ou ganhos não muito
diferentes podem interferir nessa escolha, classes não balanceadas, ainda em re-
lação ao ganho dos submodelos, o acréscimo igual de ruído em cada parte do
sistema faz com que a estimação de parâmetros seja prejudicial naqueles com
menor ganho (por terem menor relação sinal ruído) e possivelmente pode inter-
ferir na escolha dos estados discretos também.

Com relação ao EM-PWA, com exceção do Exemplo 1, foram obtidas piores
classificações. Como mostrado na Fig. 5.10, soluções inferiores também foram
encontradas nos Exemplos 2 e 4. No Exemplo 2, pode-se constatar uma superfí-
cie de separação não-linear em se considerando o conjunto de regressores (isso
foi observado em cada um dos 100 modelos identificados). Essa característica
é um ponto importante na comparação do algoritmo AGPWA proposto com o
EM-PWA. Como este último considera a saída durante a classificação, não ne-
cessariamente, no conjunto de regressores, a separação das regiões se dará li-
nearmente, além de muitas vezes poder ser não separável. Isso não acontece
no AGPWA em que as classificações são sempre obtidas baseando-se apenas no
conjunto de regressores.

No Exemplo 4 fica claramente visível uma limitação do uso de técnicas basea-
das apenas na distribuição dos dados como o EM-PWA. Ao utilizar uma entrada
bi-normal a distribuição dos dados contribuem para que o método de agrupa-
mento agrupe as amostras baseando-se apenas na entrada, como o ocorrido.
Nesse caso, o número de modos a ser escolhido deveria ser quatro, pois são
dois submodelos (classes) excitados por uma entrada com duas distribuições
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distintas. Porém, ao usar quatro classes, obtém-se um sistema híbrido mais com-
plexo sem necessidade. Isso não só acarreta em um modelo mais complexo mas,
também, em um possível sistema de controle mais complexo. Além do mais,
o sistema representado em (5.12) apresenta apenas dois modos, essa condição
de quatro modos só é obtida devido às amostras adquiridas do sistema em um
possível ensaio. Idealmente um algoritmo deveria extrapolar as condições de
ensaio (generalização) e identificar o sistema que por definição possui apenas
dois modos.

Embora outros métodos presentes na literatura não tenham sido implemen-
tados, algumas discussões podem ser realizadas. No método de programação
mista inteira apresentado por (Roll et al., 2004), além de ser originalmente pro-
posto para uma subclasse de modelos PWARX, o HHARX, possui um custo com-
putacional muito alto, fazendo com que não seja computacionalmente possível
sua aplicação em problemas como muitas variáveis ou em conjuntos com um
número grande de amostras (Juloski et al., 2006). Além disso, por classificar
as amostras baseando-se apenas no erro de predição, pode-se obter classes não
linearmente separáveis (Juloski et al., 2006).

Os procedimentos bayesiano (Juloski et al., 2005) e por erro limitado (Be-
mporad et al., 2005) possuem vários parâmetros de ajustes cuja influência nos
resultados de identificação não são óbvias (Juloski et al., 2006). No método de
agrupamento pode-se encontrar regiões não separáveis e, quando o conjunto de
regressores é sobre-parametrizado, resultados ruins podem ser encontrados.

Em nenhum dos métodos da literatura supracitados foram considerados
os casos PWOE e PWARMAX, sendo que neste trabalho foi proposto um
método para estimar os parâmetros dos submodelos desses casos de forma não-
tendenciosa. Assim, para classificar as amostras, qualquer método poderia ser
utilizado, embora cada qual com sua limitação, porém, aconselha-se o uso de
MQEP na estimação dos parâmetros.

5.5 Conclusões

Neste capítulo, a identificação de sistemas híbridos do tipo PWA foi estudada,
em que as entidades J1 e Js foram analisadas e comparadas. Uma abordagem
para estimação de parâmetros desses sistemas foi apresentada (MQEP) e os AGs
foram empregados para estimar estados e modos de modelos híbridos em um
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Tabela 5.6: Resultados de simulação de Monte Carlo, 100 execuções, do algo-
ritmo AGPWA (ensembles) para os 4 exemplos apresentados, cada um com três
configurações de ruído: PWARX, PWOE, PWARMAX (Acerto ± Desvio (%)).

AGPWA(J1 - MQ) AGPWA(J1 - MQEP) AGPWA(Js) EM-PWA

Exemplo 1 PWARX 98,10 98,86 98,77 99,84

PWOE 97,44 97,60 93,76 99,77

PWARMAX 98,89 99,09 98,90 99,81

Exemplo 2 PWARX 97,82 97,92 99,17 96,24

PWOE 98,67 99,64 98,33 95,54

PWARMAX 98,79 97,75 97,62 95,65

Exemplo 3 PWARX 98,32 97,55 97,65 96,23

PWOE 98,84 98,34 97,86 95,49

PWARMAX 99,02 97,95 98,66 95,08

Exemplo 4 PWARX 95,95 95,80 95,26 68,54

PWOE 95,40 95,75 88,92 69,66

PWARMAX 96,59 97,03 96,72 69,48

novo algoritmo chamado AGPWA.

Para estimar parâmetros de submodelos, a menos que seja usada uma confi-
guração de erro na equação, a estimativa por MQ é tendenciosa e uma possível
solução não-tendenciosa é a utilização do algoritmo MQEP, uma combinação
dos algoritmos de mínimos quadrados estendido e mínimos quadrados ponde-
rado.

Durante a classificação dos dados de identificação de um sistema híbrido em
seus estados discretos, o erro um passo à frente é aconselhável mesmo com o uso
de MQ na estimação de parâmetros dos submodelos em casos de erro na saída e
erro colorido na equação por seu reduzido custo computacional.

O AGPWA se mostrou robusto na identificação de sistemas PWA e apre-
sentou algumas vantagens em relação a algoritmos de agrupamento aplicados
nesses sistemas, por exemplo, por não precisar de uma classificador final por já
apresentar a classificação baseando-se apenas no conjunto de regressores, não
obter regiões sem definição na classificação (“buracos”) e encontrar regiões se-
paráveis. Uma crítica é ter um custo computacional mais elevado pela utilização
de uma função de avaliação que deve estimar parâmetros dos submodelos por
MQ ou MQEP. Como trabalhos futuros, pode-se testar o AGPWA em problemas
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.10: Estados discretos identificados pelo EM-PWA (voto majoritário dos
100 modelos obtidos). (a) Exemplo 1, (b) Exemplo 2, (c) Exemplo 3 e (d) Exemplo
4. As linhas tracejadas representam a divisão ideal enquanto que os diferentes
marcadores representam as classificações obtidas pelo modelo identificado.

cujo número ou ordem dos submodelos não sejam escolhidos apropriadamente.

O AGPWA ainda pode ter variações interessantes de acordo com a aplicação
desejada. Quando for necessário divisões não-lineares do espaço, onde é difícil
obter uma componente gaussiana para cada estado discreto, pode-se empregar,
por exemplo, SVM ou MLPs como classificadores treinados da mesma forma por
AGs. Caso os submodelos já sejam conhecidos, o AGPWA pode ser utilizado
para determinar as regiões de atuação de cada um, podendo inclusive não ape-
nas definir as regiões de atuação dos modos mas também atribuir pesos a cada
estado discreto. Além disso, o algoritmo não está limitado ao uso em proble-
mas discretos, podendo ser usado em casos de modelos contínuos. Uma outra
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aplicação seria em reprodução de dinâmicas caóticas, por exemplo, em (Amaral
et al., 2006), mostrou-se que é possível reproduzir atratores caóticos por modelos
afins chaveados. Sendo assim, não se trata apenas de um novo algoritmo mas
sim de uma abordagem com inúmeras variações a aplicações.

Com relação ao seu custo computacional, o AGPWA, quando aplicado em
um problema com três submodelos e 250 amostras, como no caso do Exemplo
3, gasta aproximadamente 10s para encontrar uma solução evoluindo uma po-
pulação de 50 indivíduos por 20 gerações (implementado no Matlab, em um
computador Pentium Core Duo, 2,4GHz, 2GB de memória RAM com sistema
operacional Windows Vista).



CAPÍTULO 6

CONSTRUÇÃO DE Ensembles
UTILIZANDO ALGORITMOS

EVOLUCIONÁRIOS

6.1 Introdução

O estudo de máquinas de comitê é relevante e atual, sendo um tema bastante
explorado desde a última década. O que se busca ao construir um comitê é um
modelo que represente um determinado sistema com uma boa capacidade de
generalização. Em ensembles, emprega-se uma combinação de estimadores re-
dundantes com o propósito de se obter um estimador (conjunto de estimadores
combinados) com boa generalização, ou seja, com um bom equilíbrio entre po-
larização e variância. Até agora, neste trabalho, apenas mistura de especialistas
foram implementadas. Sendo assim, este capítulo trata, especificamente, do pro-
blema de construção de ensembles.

Em grande parte dos trabalhos apresentados na literatura sobre ensembles,
apenas problemas de classificação foram estudados. Neste capítulo, ensembles
serão construídos para solução de problemas de regressão. A solução de proble-
mas de regressão pode ser vista como um passo inicial na solução de problemas
de identificação. De fato, naqueles problemas em que o emprego da redução de
alguma norma do erro um passo à frente resolve o problema de identificação
de maneira satisfatória, as soluções obtidas para problemas de regressão podem
ser diretamente aplicadas.

Neste capítulo, serão propostos novos algoritmos para construção de ensem-
bles baseados no Clonal (Alg. 7, Cap. 3). São três os algoritmos propostos, sendo
que o primeiro, CLONENS (algoritmo de seleção CLONal para construção de
ENSembles), apresentado em (Barbosa et al., 2008), foi utilizado como base para
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o desenvolvimento dos outros dois (NCL-CLONENS e CCLONENS). O NCL-
CLONENS é uma extensão do CLONENS em que uma medida de diversidade
do ensemble, baseada no aprendizado por correlação negativa (NCL) (Liu et al.,
2000), é inserida durante o processo evolutivo. O CCLONENS, versão coevolu-
cionária do CLONENS, tem por objetivo determinar automaticamente o número
de componentes do comitê.

Nas próximas seções, as três implementações de ensembles desenvolvidas
serão apresentadas e, por fim, serão apresentados os experimentos em proble-
mas de regressão e conclusões do capítulo.

6.2 CLONENS

Uma nova abordagem para construção de ensembles, baseada em Sistemas Imu-
nológicos Artificiais, foi aqui desenvolvida, o CLONENS. A aplicação destas
técnicas em várias áreas de pesquisa tem crescido bastante nos últimos anos.
Embora apenas alguns trabalhos tenham usado AIS na construção de ensem-
bles (García-Pedrajas e Fyfe, 2008; Castro et al., 2005; Zhang et al., 2005; García-
Pedrajas e Fyfe, 2007), esta parece ser uma importante área de aplicação destas
técnicas. Mais detalhes sobre AIS podem ser encontrados em (de Castro et al.,
2002; Dasgupta, 1998).

Dentre as vantagens de utilização do Clonal na construção de ensembles, pode-
se destacar:

• não há operador de cruzamento, assim os indivíduos são isolados de cada
um mantendo diversidade entre eles. Além disso, indivíduos com diferen-
tes topologias podem ser evoluídos na mesma população, possibilitando a
formação de ensembles heterogêneos;

• o operador de hipermutação muta os indivíduos de acordo com sua fitness.
Os melhores indivíduos terão pequenas modificações, procurando por so-
luções mais próximas, e os piores indivíduos sofrerão mutações mais se-
veras, obtendo-se assim um bom compromisso entre busca local e global;

• os melhores indivíduos recebem mais clones, o que ajudará, por exemplo,
os membros do comitê a procurar melhores resultados, em uma busca lo-
cal, por meio do operador de hipermutação;
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Figura 6.1: Algoritmo proposto para evoluir ensembles de redes neurais (CLO-
NENS).

• AIS provêem mais de uma solução para um problema (eles são capazes de
armazenar soluções sub-ótimas juntamente com a solução ótima (de Cas-
tro e Zuben, 2002)), o que é útil na construção de ensembles uma vez que
não se procura apenas uma solução.

No CLONENS, uma população de RNAs é evoluída e os membros do ensem-
ble são obtidos a partir dessa população. Embora qualquer máquina de apren-
dizado poderia ser utilizada, optou-se neste trabalho pela utilização de RNAs
to tipo multi-layer perceptron (MLP), com uma camada não-linear escondida, por
serem muito conhecidas e pelo seus comprovados sucessos de aplicação na lite-
ratura. A Fig. 6.1 apresenta um esquemático desse algoritmo proposto.

A evolução da população é realizada por meio do Clonal. Para evoluir essa
população, a seguinte função-objetivo, erro médio quadrático (MSE) de treina-
mento do ensemble, é utilizada para avaliar seus indivíduos:

J∗ = ( fens −Ψ)2, (6.1)

em que fens, saída do ensemble, é dada por 1
M ΣM

i=1 fi (onde M é o tamanho do
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ensemble e fi a saída do membro do comitê i) e Ψ é a saída desejada no treina-
mento.

Os membros do comitê são, então, fornecidos pela população de redes neu-
rais. Observe que apenas parte da população (os M representantes mostrados
na Fig. 6.1) é usada para construir o ensemble como sugerido em (Zhou et al.,
2002). O número máximo de nodos escondidos Nh é definido pelo usuário, mas
cada RNA pode ter diferente número de conexões ou nodos escondidos. Isso
porque cada conexão da rede possui dois parâmetros: um binário para indicar
se a conexão é ativa ou não e o outro real representando o peso da sinapse.

Durante a inicialização, uma população aleatória de RNAs é gerada e um
subconjunto de indivíduos (chamados representantes) é aleatoriamente selecio-
nado para formar o comitê (o tamanho M deste subconjunto de representantes
é definido como o tamanho desejado do ensemble). Para avaliar os indivíduos da
população, um membro do comitê (subconjunto) é selecionado aleatoriamente
(uma posição das M possíveis) – assumindo que o indivíduo a ser avaliado não
pertença ao ensemble, isto é, ele não pertence ao subconjunto de representantes.
Se o indivíduo a ser avaliado é um clone de um dos representantes, ele deve
substituir o seu próprio representante clonado. Então, o membro selecionado é
temporariamente substituído pelo indivíduo a ser avaliado e a avaliação é feita
pela Eq. (6.1). Se o indivíduo avaliado obtiver melhor desempenho que o subs-
tituído, ele se tornará um novo membro do ensemble e todos os membros do
ensemble (subconjunto) receberão a mesma avaliação.

Após a avaliação, os indivíduos são classificados (indivíduos do ensemble re-
cebem o mesmo rank) e o número de clones e fitness são calculados como apre-
sentado no Alg. 7. Os operadores do Clonal (geração de clones, mutação e avali-
ação) são, assim, aplicados em um número pré-definido de indivíduos.

Existem dois operadores de mutação para as RNAs: mutação paramétrica e
estrutural. Primeiramente, mutação estrutural é realizada (Alg. 13). Por meio
do parâmetro de hipermutação do Clonal, α = γ · e− f itind , em que γ (raio de
mutação do Clonal) é definido pelo usuário, os pesos de entrada dos nodos es-
condidos e os pesos dos bias das redes são probabilisticamente ativados ou não
(por meio de um valor binário) com probabilidade igual a α. Para os pesos de
saída da camada escondida, o limiar de mutação é definido por α = γ · e−2 f itind

– uma vez que este limiar define se um nodo escondido será ativado ou não, ele
foi aqui reduzido de forma a evitar mudanças bruscas na estrutura das redes.

Seguindo a mutação estrutural, a mutação paramétrica é realizada. Para
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isso, parte dos dados de treinamento é aleatoriamente selecionada (como no
amostrador Bagging) e o algoritmo de retro-propagação do erro baseado no
gradiente é aplicado em um número de épocas definido por round(e−2 f itind ·
mutationepochs), em que mutationepochs é o número máximo de épocas permitido
pelo usuário. Embora existam algoritmos mais rápidos do que o gradiente, este
apresenta uma faixa maior (número de épocas) de operação, possibilitando um
ajuste mais fino do algoritmo.

Algoritmo 13 Mutação das RNAs
1: Entradas: indivíduo RNA, parâmetro α (veja Alg. 7)
2: {Mutação estrutural:}
3: Para i = 1, . . . , número de parâmetros binários do indivíduo faça
4: Se Parâmetro está relacionado a conexões entre entradas e nodos escondi-

dos ou bias então
5: Se Random < α então
6: Mudar valor binário
7: Fim Se
8: Senão
9: {Parâmetro relacionado a conexões de saída dos nodos escondidos - ati-

var ou não um nodo escondido}
10: Se Random < α · e− f itind então
11: Mudar valor binário
12: Fim Se
13: Fim Se
14: Fim Para
15: {Mutação paramétrica:}
16: Aplicar algoritmo de retro-propagação do erro no indivíduo em um número

de épocas igual a round(e−2 f itindivduo ·mutationepochs), em parte do conjunto de
treinamento aleatoriamente escolhido

17: Saída: Indivíduo RNA mutado

No CLONENS, a diversidade do ensemble é, portanto, implicitamente obtida
utilizando diferentes inicializações das RNAs, diferentes estruturas das mesmas
e diferentes conjuntos de treinamento.

Diferentemente de outros algoritmos da literatura que utilizam AIS na cons-
trução de ensembles, como, por exemplo, em (Castro et al., 2005; Zhang et al.,
2005), no CLONENS o processo de seleção e geração de componentes são tare-
fas interdependentes (paralelas) e não sequenciais como nesses trabalhos. Além
disso, a fitness dos indivíduos está acoplada ao desempenho do ensemble constru-
ído e não em seus desempenhos individuais como foi implementado em (García-
Pedrajas e Fyfe, 2008, 2007). Ademais, as implementações propostas neste tra-
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balho são testadas em problemas de regressão que não vêm recebendo tanta
atenção quanto em problemas de classificação na literatura sobre ensembles. Isto
pode ser visto como um primeiro passo para resolver problemas de identificação
de sistemas dinâmicos por ensembles.

6.3 NCL-CLONENS

Métodos de construção de ensembles que promovem a diversidade de forma ex-
plícita, com alguma medida de diversidade, foram estudados em alguns traba-
lhos da literatura. No entanto, não é clara a real contribuição dessas técnicas no
aprendizado de comitês. Embora Liu et al. (2000) tenham apresentado um algo-
ritmo com diversidade explícita, o aprendizado por correlação negativa (NCL),
muito utilizado em vários outros trabalhos, como em (Brown et al., 2005b), há
aqueles que defendem a idéia de que o uso de medidas explícitas pode não ser
uma boa alternativa (García-Pedrajas et al., 2005; Kuncheva e Whitaker, 2003).

Dessa forma, o algoritmo NCL-CLONENS foi implementado com o intuito
de estudar o comportamento do CLONENS ao adicionar uma medida de di-
versidade durante o processo de treinamento do comitê. Isso é realizado adi-
cionando um termo de penalidade na função erro dos indivíduos como no
NCL (Liu et al., 2000):

Ei =
1
2
( fi −Ψ)2 + λpi, (6.2)

sendo
pi = ( fi − fens) ∑

i 6=j
( f j − fens), (6.3)

ou, uma vez que a soma dos desvios em torno da média é nula (Brown et al.,
2005b),

pi = −( fi − fens)2. (6.4)

Assim, para promover a diversidade de forma explícita, a seguinte função-
objetivo pode ser usada no lugar de (6.1):

J =
1
M ∑

i
Ei,

=
1
M ∑

i

1
2
( fi −Ψ)2 − λ( fi − fens)2, (6.5)
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que deve ser comparada com a decomposição da ambiguidade (2.4), conside-
rando fens = 1

M ΣM
i=1 fi. Nesse caso, o valor de λ é responsável pelo compromisso

entre o termo de ambiguidade e os erros individuais.

Comparando (6.5) e (6.1) deve ser observado que usando um valor de λ igual
a 0,5, as duas funções-objetivo (J∗ e J) chegarão nos mesmos resultados. O algo-
ritmo NCL-CLONENS é a implementação do CLONENS usando a nova função-
custo (6.5). Assim, em todos os experimentos apresentados neste capítulo ape-
nas J (6.5) será usado e os resultados que seriam obtidos caso J∗ (6.1) fosse apli-
cado podem ser analisados por meio dos resultados do NCL-CLONENS nos
quais λ = 0, 5. Em outras palavras, os resultados do CLONENS são exata-
mente os mesmos obtidos pelo NCL-CLONENS quando este utiliza um valor
de λ = 0, 5.

6.4 CCLONENS

Uma técnica da computação evolucionária que vem obtendo bons resultados na
construção de ensembles é a coevolução cooperativa (Potter, 1997; Potter e Jong,
2000), como mostrado em (García-Pedrajas et al., 2005; Nguyen, 2006; García-
Pedrajas e Ortiz-Boyer, 2007; Yao e Islam, 2008). Na abordagem coevolucionária,
mais de uma população é evoluída e a avaliação de um indivíduo de uma popu-
lação depende de sua interação com os indivíduos das outras populações. As-
sim, mudanças em uma população pode modificar o comportamento das outras
o que é uma importante característica para construir ensembles.

Como descrito na Sec. 3.3.3, a coevolução oferece uma forma natural de mo-
delar a evolução onde a cooperação é encorajada, recompensando os indivíduos
pelo esforço conjunto para resolver o problema (García-Pedrajas et al., 2005).
Portanto, a maior diferença entre algoritmos coevolucionários e evolucionários é
a adaptabilidade da avaliação da fitness dos indivíduos (Wiegand e Potter, 2006).

Essa diferença faz com que o algoritmo coevolucionário explore de forma
mais concisa a natureza composta do aprendizado de ensembles, onde cada indi-
víduo representa um componente de um problema complexo. Ademais, como
o algoritmo coevolucionário procura apenas projeções do espaço de cada vez
(uma projeção por população) ele reduz a busca, em uma determinada geração,
de um espaço conjunto exponencialmente grande para múltiplos e mais simples
sub-espaços (Panait et al., 2006).
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O CCLONENS (CLONENS coevolucionário), assim como o NCL-CLONENS,
utiliza o NCL para promover a diversidade de comitês de forma explícita. No
entanto, diferentemente dos algoritmos CLONENS e NCL-CLONENS, o CCLO-
NENS é capaz de também estimar o tamanho do ensemble, com objetivo de en-
contrar comitês de tamanho reduzido. Poucos trabalhos na literatura apresen-
taram algoritmos que determinam o tamanho do ensemble de forma automática
durante o processo de aprendizagem (Islam et al., 2003; García-Pedrajas e Ortiz-
Boyer, 2007). Tais métodos, porém, definem o tamanho do comitê de forma in-
cremental ou adicionando e reduzindo o número de populações, sempre aguar-
dando algum tipo de estagnação do algoritmo. No algoritmo proposto, a deter-
minação do tamanho do ensemble e a seleção e geração dos membros são tarefas
interligadas e dinâmicas.

Para isso, a coevolução cooperativa é empregada para evoluir duas popu-
lações: População de RNAs e População de Gates. A primeira é responsável por
encontrar bons membros para o comitê e a segunda por definir o tamanho do
ensemble e selecionar os seus membros.

Comparado com o CLONENS, o CCLONENS possui duas principais dife-
renças:

• coevolução de duas populações a fim de obter o tamanho do ensemble de
forma automática;

• uso da função-objetivo (6.5) que considera a diversidade do ensemble para
avaliar os indivíduos das duas populações, como no NCL-CLONENS.

A Fig. 6.2 apresenta o esquemático do CCLONENS. O pseudo código do
processo de coevolução implementado é apresentado no Alg. 14.

Como proposto por Potter (1997), cada população possui seus representan-
tes. No caso da população de RNAs, o número de representantes é o tamanho
máximo do ensemble (M) permitido pelo usuário. No caso da população de gates,
há apenas um representante.

A seleção e combinação dos membros do comitê são determinados pela po-
pulação de gates. Existem duas tarefas a serem resolvidas pelo gate: (i) escolher
as RNAs pertencentes ao conjunto de representantes da população de RNAs que
farão parte do ensemble; (ii) definir os pesos da combinação dos membros do en-
semble. Na primeira tarefa, o gate pode escolher todos os M representantes das
RNAs (tamanho máximo do ensemble definido pelo usuário) ou um mínimo de
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Figura 6.2: Algoritmo proposto para coevoluir ensembles de redes neurais
(CCLONENS). M′ é o tamanho real do ensemble definido pelo gate.

Algoritmo 14 CoEvolução das Populações do CCLONENS
1: Entradas: Máximo tamanho do ensemble M, número de gerações NGen, tamanho

da População de Gates Ng, tamanho da população de RNAs NNN, λ (Eq. 6.5);
Parâmetros ED: probabilidade de cruzamento PC, probabilidade de mutação PM;
Parâmetros Clonal: Taxa de seleção SR, taxa de clonagem CR, raio de mutação γ,
máximo número de épocas do algoritmo de backpropagation para o operador de hiper-
mutação mutationepochs

2: Gerar uma população de Gates aleatoriamente
3: Selecionar o representante da população de Gates aleatoriamente
4: Gerar a população de RNAs aleatoriamente
5: Selecionar os M representantes da população de RNAs aleatoriamente
6: Avaliar indivíduos de cada população
7: Para i = 1, . . . , NGen faça
8: Evoluir a população de RNAs utilizando o Clonal
9: Evoluir a população de Gates utilizando ED

10: Fim Para
11: Saída: Ensemble de RNAs

2. Para a segunda tarefa existem restrições: os pesos devem ser positivos e sua
soma deve ser 1. Embora o algoritmo é implementado de forma a resolver a se-
gunda tarefa, nos resultados a serem apresentados apenas ensembles com pesos
uniformemente distribuídos serão construídos.

Para evoluir a população de gates, Evolução Diferencial (ED) (Storn e Price,
1997), que tem se mostrado um eficiente e robusto método evolucionário de
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otimização (Chakraborty, 2008; Babu e Angira, 2008; Abbass, 2003b), foi imple-
mentado como apresentado no Alg. 6. Os indivíduos são representados por
uma sequência de 2M valores, em que M é o tamanho máximo do ensemble. Os
primeiros M valores são binários, para ativar ou desativar a participação de cada
representante das RNAs no ensemble e os outros M valores são os pesos compos-
tos por valores reais positivos. Como proposto por Abbass (2003b), o operador
de mutação foi adicionado ao ED para os termos binários dos gates.

Para avaliar os indivíduos dessa população, um ensemble é formado usando
os representantes da população de RNAs e o indivíduo gate a ser avaliado. O
ensemble é então avaliado e a avaliação do indivíduo gate é obtida por meio da
Eq. 6.5.

A população de RNAs é evoluída pelo Clonal assim como no CLONENS.
Entretanto, no processo de avaliação de seus indivíduos, o representante da po-
pulação de gates deve ser considerado como mostrado no Alg. 15. A mesma
função de mutação aplicada anteriormente (ver Alg. 13) é utilizada.

Algoritmo 15 Avaliação das RNAs
1: Entradas: indivíduo RNA, representantes das RNAs e dos Gates
2: Selecionar aleatoriamente uma posição do conjunto de representantes das

RNAs
3: Substituir o representante selecionado pelo indivíduo
4: Se Participação do indivíduo RNA no gate = true então
5: Avaliar indivíduo RNA pela Eq. 6.5 usando o representante da população

de gates
6: Se indivíduo é melhor do que o representante da posição selecionada então
7: indivíduo é o novo representante da posição;
8: atualizar avaliações de todos os representantes RNAs
9: Fim Se

10: Senão
11: {Representante RNA selecionado não faz parte do ensemble construído pelo

representante dos gates (peso do representante para a sua posição = 0 )}
12: Avaliação do indivíduo é dada pelo seu desempenho individual que é o

erro médio quadrático no conjunto de treinamento
13: Se indivíduo é melhor do que o representante considerando seus desempe-

nhos individuais então
14: indivíduo é o novo representante da posição
15: Fim Se
16: Fim Se
17: Saída: Avaliação do indivíduo RNA
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6.5 Resultados

Nesta seção, experimentos em problemas de regressão realizados nos três algo-
ritmos propostos (CLONENS, NCL-CLONENS e CCLONENS) são apresenta-
dos. Primeiramente, os primeiros resultados do CLONENS, que foi usado como
algoritmo base para os outros dois, são mostrados a fim de obter uma análise
inicial do algoritmo e seu potencial. Por fim, o NCL-CLONENS e o CCLONENS
são testados em um conjunto maior de problemas de regressão. Vale lembrar
que o NCL-CLONENS, quando λ = 0, 5, equivale ao CLONENS, como discu-
tido na Sec.6.3.

6.5.1 CLONENS

O CLONENS foi primeiramente testado em três problemas sintéticos de re-
gressão sugeridos em (Friedman, 1991). Estes problemas são apresentados na
Tab. 6.1. O objetivo é aproximar essas funções por meio de ensembles. Foram
gerados 200 padrões com ruído para o treinamento e 1000 padrões sem ruído
para a validação dos modelos. Todas as entradas foram uniformemente e aleato-
riamente geradas usando-se os domínios mostrados na Tab. 6.1. O ruído adi-
cionado da primeira equação, ε1, foi gaussiano N(0,1). Os outros, ε2 and ε3, fo-
ram ajustados para manter uma relação sinal-ruído (σ2

f /σ2
ε ) de 3, como sugerido

em (Friedman, 1991). A primeira função possui 10 entradas independentes (em-
bora apenas 5 tenham poder de predição) e as outras duas funções possuem 4
variáveis de entrada.

Tabela 6.1: Funções sintéticas (Friedman) apresentadas por (Friedman, 1991) e
usadas para testar os algoritmos propostos.

Função Domínio
f1(x)=10 sin(πx1x2)+20(x3−0.5)2+10x4+5x5+ε1 xi∈[0,1],i=1...10

f2(x)=
(

x2
1+
(

x2x3− 1
x2x4

)2
) 1

2
+ε2 x1∈[0,100],x2∈[40π,560π],x3∈[0,1],x4∈[1,11]

f3(x)=arctan
(

x2x3−(1/x2x4)
x1

)
+ε3 x1∈[0,100],x2∈[40π,560π],x3∈[0,1],x4∈[1,11]

Os seguintes parâmetros foram fixados em todos os experimentos do CLO-
NENS: tamanho do ensemble (10), tamanho da população de RNAs (200), número
de gerações (200), taxa de seleção (0,8), taxa de clonagem (0,7), raio de mutação
(0,4), número máximo de épocas para aplicar a mutação e o algoritmo de retro-
propagação do erro (100), número de camadas escondidas igual a 1, número de
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Tabela 6.2: Resultados obtidos por 25 execuções do algoritmo proposto em um
conjunto de treinamento (MSE ± Desvio). Desempenhos do ensemble e de seus
membros individualmente.

Treinamento Teste
f1 Ind. 2,0563 ± 0,6396 2,3142 ± 0,8500

Ens. 1,1505 ± 0,0363 1,1161 ± 0,0711
f2 Ind. 42734 ± 2762 7058 ± 3760

Ens. 38922 ± 149,7 2673 ± 135,8
f3 Ind. 0,2359 ± 0,0808 0,0744 ± 0,0860

Ens. 0,1953 ± 0,0021 0,0326 ± 0,0022

neurônios escondidos igual a 5 e função de ativação sigmoidal para todos os no-
dos. Esses parâmetros não foram otimizados. Embora um ajuste nos parâmetros
possa acarretar um melhor desempenho, a análise de sensibilidade do algoritmo
a esses parâmetros torna-se inviável, neste trabalho, devido ao grande número
de parâmetros presentes.

Para uma compreensão da estabilidade do algoritmo, apenas um conjunto
de dados de treinamento e um conjunto de validação foram usados para testar o
algoritmo. O algoritmo foi executado 25 vezes com diferentes inicializações nas
três funções teste. A Tab. 6.2 apresenta os resultados e mostra sua estabilidade
por meio da baixa variância no desempenho do ensemble. Foi possível obter en-
sembles com capacidade de generalização superior aos desempenhos individuais
de seus membros, como esperado.

Com o mesmo conjunto de treinamento do experimento anterior, MLPs fo-
ram treinadas pelo algoritmo de Levenberg-Marquardt para comparar com os
resultados obtidos do CLONENS. A técnica de early-stopping (Weigend et al.,
1990) foi empregada utilizando os dados de teste (que não possui ruído) no
critério de parada. Além disso, houve limiares no erro de teste (3,5, 14000 e
0,1 para cada função respectivamente) para que as redes treinadas pudessem
ser consideradas como uma solução aceitável. No final desse processo, 25 redes
treinadas de 5 nodos escondidos foram obtidas. A Tab. 6.3 apresenta os resul-
tados obtidos empregando-se o early-stopping. Comparando as Tab. 6.5 e 6.3,
um importante resultado do CLONENS foi sua baixa variância em relação ao
early-stopping. Além disso, melhores resultados em dados de teste foram obti-
dos mesmo o procedimento early-stopping ter o benefício de usar o conjunto de
teste sem ruído e ser submetido a um limiar do erro no conjunto de teste.
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Tabela 6.3: Resultados do procedimento early-stopping usando o conjunto de
teste durante o treinamento das 25 redes (MSE ± Desvio).

Treinamento Teste
f1 1,1772 ± 0,2979 1,4167 ± 0,5873
f2 39022 ± 1570 6048 ± 2353
f3 0,2075 ± 0,0108 0,0408 ± 0,0086

Para comparar os resultados do CLONENS com outros apresentados na li-
teratura, ele foi executado em 25 diferentes conjuntos de treinamento aleatoria-
mente obtidos. O algoritmo do early-stopping e a técnica de bagging foram em-
pregados para encontrar 25 redes (ou ensembles no caso do bagging) usando os
mesmos conjuntos de treinamento utilizado pelo CLONENS (os mesmos dados
de teste com 1000 amostras sem ruído foram empregados em todos os experi-
mentos). A comparação entre o algoritmo de construção de ensembles proposto
e outros da literatura deve ser feita com cuidado porque diferentes procedimen-
tos e conjuntos de dados foram utilizados nos artigos disponíveis (ver Tab.6.4).
Porém, pode ser concluído que o algoritmo proposto é bastante competitivo.
Os bons resultados obtidos pelo CLONENS encorajaram a implementação das
novas abordagens NCL-CLONENS e CCLONENS cujos resultados são apresen-
tados na próxima seção.

Tabela 6.4: Comparação entre erros de validação (MSE) de diferentes métodos de
construção de ensembles. A primeira coluna apresenta o CLONENS, a segunda
os resultados do early-stopping (ES), a terceira a implementação do bagging em
25 realizações para 25 conjuntos de dados. Alguns resultados da literatura são
mostrados nas outras colunas: Bagg. A (Breiman, 1996), Bagg. B (Borra e Ciac-
cio, 2002), Bagg. C (Drucker, 1997) e Boost.(Drucker, 1997).

CLONENS ES Bagg. Bagg. A Bagg. B Bagg. C Boost.
f1 1,0380 1,6069 2,8922 6,02 2,922 2,26 1,74
f2 3943 6969 6753 21700 18448 10093 10446
f3 0.0225 0,0482 0,0319 0,0249 0,0196 0,0303 0,0206

Para entender o processo de evolução do algoritmo, o erro de treinamento
durante o processo evolutivo é visualizado para cada problema de regressão
juntamente com as mudanças na população e nos membros do ensemble. As
Fig. 6.3, 6.4 e 6.5 apresentam a evolução do algoritmo para as três funções de
Friedman.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.3: Evolução do treinamento de ensembles em 25 realizações (Tab. 6.5, f1).
(a) erro médio dos ensembles. Mudanças no ensemble por: (b) clone de indivíduo
membro (representante), (c) indivíduo não membro substituindo um membro
do ensemble e (d) mudanças em não-membros. Valores representam a soma das
25 realizações.

Como pode ser observado, durante as primeiras gerações o número de vezes
que um membro do ensemble foi substituído por um indivíduo não membro foi
maior, sugerindo um comportamento de busca global do algoritmo. Após este
período, as principais causas de mudança no ensemble foram pela substituição
dos membros do ensemble pelos seus próprios clones, caracterizando uma busca
local. No entanto, não tão frequente como antes, membros do comitê ainda con-
tinuaram a ser substituídos por clones de não membros durante o processo de
evolução, o que mostra que a população como um todo se mostrou ativa no pro-
cesso de formação do comitê. Essas informações podem ser utilizadas como um
critério de parada do algoritmo ou em uma redução dinâmica do tamanho da
população com o objetivo de reduzir o seu custo computacional.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.4: Evolução do treinamento de ensembles em 25 realizações (Tab. 6.5, f2).
(a) erro médio dos ensembles. Mudanças no ensemble por: (b) clone de indivíduo
membro (representante), (c) indivíduo não membro substituindo um membro
do ensemble e (d) mudanças em não-membros. Valores representam a soma das
25 realizações.

6.5.2 NCL-CLONENS e CCLONENS

Além das três funções sintéticas de regressão apresentadas na Tab. 6.1 o NCL-
CLONENS e o CCLONENS foram testados em três problemas reais: Boston
Housing, Milhas por Galão (Auto MPG) e Servo; disponíveis no repositório de
aprendizagem de máquinas UCI.

O conjunto de dados do Boston Housing possui 506 casos e 14 atributos (13
entradas e uma saída) – 481 casos foram usados durante o processo de treina-
mento e os 25 restantes para testar os modelos. O conjunto de dados do Auto
MPG possui 392 casos e 8 atributos (7 entradas e uma saída) – 314 casos foram
usados durante o treinamento e 78 para teste. No conjunto de dados do Servo
estão disponíveis 167 padrões com 5 atributos (4 entradas e uma saída) – 134
padrões foram usados para o aprendizado e 33 para testar os algoritmos.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.5: Evolução do treinamento de ensembles em 25 realizações (Tab. 6.5, f3).
(a) erro médio dos ensembles. Mudanças no ensemble por: (b) clone de indivíduo
membro (representante), (c) indivíduo não membro substituindo um membro
do ensemble e (d) mudanças em não-membros. Valores representam a soma das
25 realizações.

Os seguintes parâmetros foram utilizados em todos os experimentos para o
NCL-CLONENS e CCLONENS, quando aplicável: tamanho (máximo) do en-
semble (10), tamanho da população de gates (200), tamanho da população de
RNAs (200), número de gerações (400), probabilidade de cruzamento ED (0,2),
probabilidade de mutação ED (0,1), taxa de seleção Clonal (0,8), taxa de clon-
agem Clonal (0,7), raio de mutação Clonal (0,4), número máximo de épocas do
backpropagation da mutação (100), número de camadas escondidas das RNAs
(1), número de neurônios escondidos (5, 10 ou 15), função de ativação sigmoidal
para todos os nodos e λ (0, 0,1, 0,2, . . . , 1,0).

As duas implementações, NCL-CLONENS e CCLONENS, foram testadas 25
vezes em cada conjunto de dados. Não houve diferença significativa do erro de
generalização entre ensembles formados por RNAs com diferentes números de
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neurônios escondidos (5, 10 ou 15). Assim, apenas os resultados de ensembles
compostos por redes com 10 neurônios escondidos serão mostrados nas tabelas
de resultados a seguir. Como discutido anteriormente, o NCL-CLONENS im-
plementado com λ = 0, 5 equivale ao algoritmo CLONENS, portanto, os resul-
tados do CLONENS podem ser acessados diretamente dos resultados do NCL-
CLONENS.

A Fig. 6.6 apresenta os resultados de teste de ambos CCLONENS e NCL-
CLOENS variando-se os valores de λ. A influência do valor de λ (e consequente-
mente da técnica de promoção explícita da diversidade NCL), na generalização
dos ensembles construídos, não é clara como pode ser observado na análise dos
resultados da Fig. 6.6 (para λ ≤ 0, 5).

Em (Brown et al., 2005b) é mostrado que existe um valor ótimo do λ do NCL
para cada problema e que há um limite acima do qual o erro aumenta rapida-
mente. Embora os algoritmos propostos parecem ter esse limiar em torno de
λ = 0, 5, não há evidência da existência de um valor ótimo de λ. Como o erro de
generalização dos ensembles construídos utilizando-se λ = 0 não é significativa-
mente pior do que os construídos com λ = 0, 5, a implementação do NCL não
foi útil. Esse resultado corrobora o trabalho de McKay e Abbass (2001) em que
se discute a qualidade da diversidade produzida pelo NCL. Além disso, esse
resultado é também consistente com (García-Pedrajas et al., 2005; Kuncheva e
Whitaker, 2003), onde foi também argumentado que o uso de termos explícitos
de diversidade durante o aprendizado de ensembles pode não ser uma boa alter-
nativa. É importante observar que há, nos algoritmos implementados, métodos
de obtenção de diversidade de forma implícita, quais sejam: RNAs com dife-
rentes inicializações e estruturas, amostras do conjunto de treinamento aleatori-
amente selecionadas antes da aplicação do backpropagation (Bagging).

Comparando os desempenhos do CCLONENS e NCL-CLONENS na Fig. 6.6
e na Tab. 6.5, o CCLONENS obteve um desempenho apenas marginalmente pior.
Entretanto, como pode ser visto na Tab. 6.5 e Fig. 6.7, os tamanhos dos ensem-
bles construídos são bem menores. Este é um resultado bem interessante porque
o processo de avaliação de grandes ensembles pode ser um obstáculo para sua
aplicação em situações práticas devido ao alto custo computacional. É interes-
sante também observar que há uma relação entre o tamanho do ensemble e o
valor de λ que foi mantido em todos os experimentos, isto é, há um aumento
monotônico virtual no tamanho dos ensembles até um valor de λ = 0, 6 (onde
ocorre o tamanho máximo dos ensembles, com significância estatística de 95% na
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Tabela 6.5: Resultados obtidos pelos algoritmos CCLONENS e NCL-CLONENS
ao contruir ensembles de tamanho 10 (NCL-CLONENS), com λ = 0, 5 e 10
neurônios na camada escondida (MSE ± Desvio). Valores de 25 execuções. Não
houve diferença estatística entre os algoritmos propostos com nível de confiança
de 95%.

NCL-CLONENS CCLONENS
MSE Trein. MSE Teste Tam. MSE Trein. MSE Teste

f1 0,8960 ± 0,0879 0,9297 ± 0,2067 3,96 0,9364 ± 0,0807 0,9965 ± 0,2031
f2 35128 ± 3736 4513 ± 1525 3.08 35430 ± 3727 4648 ± 1671
f3 0,1787 ± 0,0196 0,0223 ± 0,0081 3,16 0,1803 ± 0,0190 0,0246 ± 0,0099
Boston 7,42 ± 0,26 13,70 ± 10,84 3,72 7,71 ± 0,34 13,74 ± 10,60
MPG 8,47 ± 0,50 10,69 ± 2,59 2,64 8,60 ± 0,55 10,86 ± 2,52
Servo 0,0867 ± 0,0137 0,2865 ± 0,1951 3 0,0847 ± 0,0143 0,3034 ± 0,2258

maioria dos problemas) e um decaimento de seus tamanhos para λ > 0, 6.

A Fig. 6.8 mostra o erro de treinamento e teste do ensemble e seu tamanho
durante o processo de evolução do algoritmo. É importante notar que o tamanho
do ensemble está evoluindo, ou variando, durante as gerações, adicionando ou
excluindo redes neurais do comitê.

Nas funções de Friedman 2 e 3 (Fig. 6.8 (b) e (c)), melhor generalização é
encontrada nas primeiras gerações. A técnica de early-stopping provavelmente
aumentaria o desempenho do algoritmo, como já foi apresentado por outros
trabalhos sobre ensembles na literatura (Nguyen et al., 2005). Entretando, os
algoritmos propostos ainda obtiveram bons resultados de generalização como
mostrado na Tab. 6.5. O mesmo problema de sobre-treinamento não foi encon-
trado nos outros problemas de regressão.

A Tab. 6.6 apresenta os resultados (λ = 0, 5) dos algoritmos CCLONENS e
NCL-CLONENS obtidos com ensembles compostos por MLPs com 10 neurônios
escondidos. Para comparar os métodos propostos com outros da literatura,
três técnicas conhecidas para construção de ensembles foram implementadas no
Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) (Witten e Frank, 2005) a fim
de se obter ensembles de MLPs (10 redes cada qual com 10 neurônios escon-
didos) usando-se os mesmos conjuntos de treinamento e teste utilizados com
os CCLONES e NCL-CLONENS. As técnicas implementadas no Weka foram:
i. Bagging (Breiman, 1996), ii. Additive Regression – Stochastic Gradient Boost-
ing (Friedman, 2002) e iii. Rotation Forest (Rodriguez et al., 2006).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.6: Relação entre λ (6.5) e erro de teste dos ensembles. Linhas tracejadas
representam o algoritmo NCL-CLONENS e linhas contínuas o CCLONENS. Va-
lores são definidos pela média em 25 execuções (25 diferentes conjuntos de da-
dos) dos algoritmos para cada valor de λ. Faixa de confiança de 95% é também
apresentada.

Como pode ser observado na Tab. 6.6, o desempenho dos algoritmos propos-
tos foram significativamente melhores (confiança de 95%) na maioria dos pro-
blemas de regressão utilizados. Além disso, o CCLONENS encontrou ensembles
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.7: Relação entre o tamanho final dos ensembles e λ (6.5). São apresenta-
dos as médias (e níveis de confiança de 95%) das 25 execuções do CCLONENS
para cada valor de λ.

menores enquanto manteve uma boa habilidade de generalização.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.8: Erro de teste do ensemble (linha contínua), erro de treinamento (linha
tracejada) e tamanho do ensemble (linha pontilhada) em gerações (CCLONENS).
As funções de erro foram normalizadas. (a) Friedman 1, (b) Friedman 2, (c)
Friedman 3, (d) Boston Housing, (e) Auto MPG e (f) Servo.

6.6 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo, três novos algoritmos para construção de ensembles foram apre-
sentados. Esses algoritmos foram implementados em C++; em que uma média
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Tabela 6.6: Comparação entre erro de teste (MSE) entre diferentes métodos de
construção de ensembles. As primeiras duas colunas apresentam os resultados
dos algoritmos propostos CCLONENS e NCL-CLONENS (λ = 0, 5) e as outras
mostram os algoritmos do Bagging, additive regression e rotation forest disponíveis
no Weka. Todos os ensembles são formados por 10 MLPs com 10 nodos escon-
didos. Resultados de 25 execuções de cada algoritmo. “•”: CCLONENS é sig-
nificativamente melhor (95%). “◦”: CCLONENS é significativamente melhor
(90%). Não houve resultados em que o CCLONENS fosse significativamente
pior.

CCLONENS NCL-CLONENS Bagging Additive Regression Rotation Forest
f1 1, 00± 0, 20 0, 93± 0, 21 1, 63± 0, 39 • 4, 83± 1, 12 • 2, 01± 0, 77 •
f2 4648± 1671 4513± 1525 8231± 3226 • 17408± 11853 • 15985± 12414 •
f3 0, 0246± 0, 0099 0, 0223± 0, 0081 0, 0353± 0, 0125 • 0, 0814± 0, 0619 • 0, 0725± 0, 0623 •
Boston 13, 74± 10, 60 13, 70± 10, 84 14, 48± 11, 70 17, 96± 11, 66 16, 97± 14, 41
MPG 10, 86± 2, 52 10, 69± 2, 59 11, 14± 2, 23 14, 18± 5, 99 • 16, 43± 10, 36 •
Servo 0, 3034± 0, 2258 0, 2865± 0, 1951 0, 4326± 0, 2461 ◦ 0, 5262± 0, 2831 • 0, 5542± 0, 3482 •

de 4000 linhas de código foram necessárias para cada um deles. Nos algoritmos
propostos, o Clonal foi utilizado para a evolução de uma população de RNAs em
que parte dessa população participa ativamente do ensemble. Uma importante
característica dos algoritmos é que geração e seleção (e combinação) dos mem-
bros do comitê são realizadas durante o mesmo processo evolutivo. Ademais,
diferentes componentes, de diferentes estruturas e tipos poderiam ser utilizados
uma vez que não foi utilizado nenhum tipo de troca genética entre os indivíduos
dessa população.

A diversidade foi implicitamente obtida por meio de diversas técnicas como,
por exemplo, o Bagging. A não utilização de troca genética entre indivíduos da
população é, também, uma forma de manter a diversidade da população. Além
disso, uma técnica para obtenção de diversidade de forma explícita foi imple-
mentada, o NCL. Porém, não houve melhora no desempenho dos algoritmos
que justificasse sua utilização.

O tamanho do ensemble foi automaticamente definido pelo algoritmo cha-
mado CCLONENS. Nesse algoritmo, 2 populações foram coevoluídas, uma de
RNAs e outra de Gates. Foi mostrado que é possível obter ensembles com um
número reduzido de modelos sem perda significativa na capacidade de gene-
ralização. Além disso, essa parece ser a primeira vez que uma relação entre
tamanho do ensemble e o valor de λ do NCL seja mostrada na literatura.

Embora a utilização de AIS seja ainda incipiente na literatura de ensembles,
mostrou-se neste trabalho que se trata de uma promissora aplicação dessas téc-
nicas.



CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

FUTURAS

Nesta tese, algoritmos evolucionários e máquinas de comitê foram emprega-
dos em problemas de regressão e, principalmente, na identificação de sistemas
dinâmicos não-lineares. Embora problemas de identificação sejam muitas vezes
vistos como problemas de regressão, isso só é verdade quando se trata de pro-
blemas de identificação de erro na equação, pois, como discutido, tal problema
pode ser resolvido utilizando alguma norma do erro de predição um passo à
frente, J1. Por outro lado, quando se tem em mãos um problema de erro de
medição, ou erro na saída, a função custo J1 produz estimativas tendenciosas.
Uma solução para esse tipo de problema é o uso de erro de simulação livre, Js.

As conclusões apresentadas acima não dependem do estimador empregado,
trata-se de uma constatação mais abrangente por considerar as funções custo.
Assim, qualquer estimador que minimize J1 em problemas de erro na saída será
tendencioso, a menos que o modelo de ruído correto seja juntamente estimado,
como no caso do algoritmo de mínimos quadrados estendido. O uso de Js faz
com que a estimação do modelo de ruído não seja necessária, o que é interes-
sante em modelos de ordem de não-linearidade elevada, onde o número de pa-
râmetros é grande. Além do mais, em casos contínuos um modelo de ruído não
seria diretamente obtido. Porém, observe que erro na saída é um caso particular
de ruído colorido na equação e a solução por Js não pode ser generalizada para
qualquer tipo de ruído colorido na equação.

Embora intuitivamente se pudesse imaginar que o emprego de erro de si-
mulação resolveria qualquer problema de estimação, por ser a simulação livre
uma característica dinamicamente mais representativa de um modelo, mostrou-
se que em problemas de erro na equação tal função custo é tendenciosa. Este
fato é bastante relevante por mostrar que cada problema de estimação de parâ-
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metros requer um tipo de solução: erro na equação por J1 e erro na saída por Js.
No entanto, ficou claro que quando não se sabe ao certo qual a natureza do pro-
blema, optar por Js é, possivelmente, a melhor estratégia, mesmo sabendo que
esta função é mais difícil de ser otimizada, como observado. Esta conclusão só
foi testada em problemas de estimação de parâmetros. No caso de detecção de
estrutura, análises devem ser feitas para observar o comportamento, por exem-
plo, da taxa de redução do erro de predição em problemas de erro na saída e da
taxa de redução do erro de simulação em problemas de erro na equação.

Os algoritmos evolucionários se mostraram uma ferramenta de muito po-
tencial na identificação de sistemas, pois a partir deles foi possível estimar pa-
râmetros de modelos não-lineares nos parâmetros, como os modelos racionais e
as redes neurais. Isso fez com que as entidades J1 e Js pudessem ser compara-
das em diferentes tipos de modelos não-lineares, o que seria difícil, ou mesmo
impossível, por outras técnicas de otimização.

No caso de redes MLPs, o uso de Js obteve resultados superiores à J1 mesmo
em problemas de erro na equação. Nesse caso, deve ser observado que se trata
de um problema duplo de estimação de parâmetros e estrutura.

Um problema de difícil solução é o de erro-nas-variáveis, em que ruído é
também adicionado na entrada. Nesse problema, nem J1 nem Js são capazes de
obter estimativas não-tendenciosas. Essa última com uma vantagem de resolver
parte do problema que é a adição de ruído na saída.

Quando informação a priori do sistema a ser identificado está disponível, por
exemplo a sua característica estática, um problema bi-objetivo pode ser constru-
ído com as funções custo J1 ou Js e uma medida de erro da curva estática do mo-
delo. Uma nova abordagem caixa-cinza com um decisor foi definida neste traba-
lho usando Js. Mostrou-se que é possível obter modelos com boas características
dinâmicas e estáticas em um problema real com o uso dessa função, sendo supe-
rior à abordagem bi-objetivo com J1 no lugar de Js. Acredita-se que no problema
prático apresentado, o ruído de medição é dominante, tornando o problema em
um de erro na saída. Por apresentar dados dinâmicos bem representativos tanto
da dinâmica quanto da característica estática, modelos caixa-preta com estrutura
adequada (nesse caso de ordem mais elevada) foram estimados com boa carac-
terística estática. No entanto, em um modelo sub-parametrizado os resultados
com o uso da função erro de simulação foi bem superior aos resultados obtidos
com o uso do erro um passo à frente, tanto em identificação caixa-preta quanto
caixa-cinza.
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As funções-objetivo J1 e Js foram também analisadas na identificação de
multi-modelos dinâmicos, sistemas híbridos que apresentam tanto estados dis-
cretos como modos contínuos. Esses sistemas podem ser vistos como máquinas
de comitê, mais precisamente como mistura de especialistas. Para isso, um novo
algoritmo baseado nos AGs foi implementado, o AGPWA. Essa é possivelmente
uma das primeiras aplicações de algoritmos evolucionários na identificação de
sistemas híbridos do tipo PWA. Observou-se que, para a obtenção das regiões
de atuação de cada submodelo, a minimização de J1 é mais eficiente computa-
cionalmente e, mesmo em problemas que não sejam de erro na equação, obtém
resultados equivalentes à minimização de Js, embora, em problemas de erro na
saída PWOE esta última apresenta resultados inferiores por não ser um pro-
blema de classificação separável e devido a uma maior dependência entre es-
tados sucessivamente estimados. Na estimação de parâmetros dos submodelos
um estimador chamado MQEP foi apresentado, sendo capaz de estimar os pa-
râmetros de forma não-tendenciosa.

Por fim, novas abordagens para construção de ensembles de MLPs em proble-
mas de regressão foram apresentadas: o CLONENS, NCL-CLONENS e CCLO-
NENS. Embora apenas problemas de regressão tenham sido testados, os algo-
ritmos podem ser diretamente aplicados em problemas de identificação onde J1

possa ser satisfatoriamente utilizado, por ser utilizado o algoritmo de backpropa-
gation com o método do gradiente. Nessas novas abordagens, redes MLPs foram
evoluídas pelo Clonal, que se mostrou um algoritmo com características interes-
santes para construção de ensembles, em que se obteve resultados promissores.
Foi mostrado que o uso de forma explícita de medidas de diversidade durante o
aprendizado não é uma boa alternativa. Com o emprego de algoritmos coevolu-
cionários foi possível obter ensembles de tamanho reduzido sem perda significa-
tiva da habilidade de generalização. Além disso, uma relação entre o tamanho
do ensemble e o fator de compromisso entre erro individual e diversidade foi
verificada em todos os problemas apresentados. Um fato relevante foi a obten-
ção de ensembles com boa generalização em diferentes problemas mesmo com os
mesmos parâmetros de treinamento dos algoritmos em todos os problemas.

Alguns resultados obtidos neste trabalho foram submetidos em periódicos
internacionais, sendo que dois foram aceitos e um se encontra em processo de
revisão (Barbosa et al., 2009a,b; Aguirre et al., 2009).
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7.1 Perspectivas Futuras

A natureza multi-disciplinar deste trabalho abre uma variedade de possíveis
continuidades, que incluem tópicos que ganham importância a partir dos resul-
tados obtidos, a saber:

• o estudo das funções custo J1 e Js no contexto de detecção de estrutura de
modelos polinomiais. Embora encontra-se na literatura estudos similares,
há uma falta de comparação entre essas entidades em problemas adversos
a elas. Por exemplo, Piroddi (2008b) apresenta o uso de erro de simulação
para detecção de estrutura apenas para problemas de erro na saída. Não
se sabe o que ocorre quando tal técnica é aplicada em problemas de erro
na equação.

Além disso, quando não se conhece o tipo de ruído do problema a ser iden-
tificado, soluções bi-objetivo com J1 e Js poderiam ser formuladas, tanto
em problemas de estimação de parâmetros quanto na detecção de estru-
tura. A forma do Pareto obtido poderia mostrar alguma característica do
sistema;

• identificação caixa-cinza pelos métodos bi-objetivo poderia ser realizada
nas redes neurais, por meio de algoritmos evolucionários, ou nos sistemas
dinâmicos PWA. Uma questão seria como a divisão do espaço de cada
submodelo poderia ser influenciada por uma informação a priori, como
por exemplo, da curva estática.

• escolha automática do número de submodelos de um sistema PWA e suas
respectivas ordens;

• o algoritmo AGPWA pode ser implementado de forma a construir modelos
híbridos com não-linearidade tanto nos submodelos quanto na partição.
Nesta última, ao invés de mistura de gaussianas, poderiam ser utilizados
SVM ou mesmo MLPs. Uma boa aplicação seria em reprodução de regimes
dinâmicos caóticos.

• o AGPWA pode ser empregado como um combinador que atribui pesos
aos submodelos e não apenas um classificador;

• diferentes medidas de diversidade poderiam ser comparadas nos algorit-
mos de construção de ensembles apresentados, além do uso de diferentes
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componentes, formando assim ensembles heterogêneos;

• a relação entre o tamanho do ensemble e o valor de λ do aprendizado NCL
deveria ser melhor investigado. Em (Brown et al., 2005b), um limite má-
ximo para valor de λ foi relacionado com o tamanho do ensemble, no en-
tanto, neste trabalho o tamanho do ensemble é variável.





Referências Bibliográficas

Abbass, H. A. (2001). A memetic Pareto evolutionary approach to artificial neu-
ral networks. In Proceedings of the 14th Australian Joint Conference on Artificial
Intelligence, páginas 1–12, London, UK. Springer-Verlag.

Abbass, H. A. (2002). An evolutionary artificial neural networks approach for
breast cancer diagnosis. Artificial Intelligence in Medicine, 25(3):265–281.

Abbass, H. A. (2003a). Pareto neuro-evolution: Constructing ensemble of neural
networks using multi-objective optimization. In The 2003 Congress on Evolu-
tionary Computation, number 8 in 12, páginas 2074 – 2080.

Abbass, H. A. (2003b). Speeding up backpropagation using multiobjective evo-
lutionary algorithms. Neural Computation, 15(11):2705–2726.

Abbass, H. A., Sarker, R., e Newton, C. (2001). PDE: A Pareto-frontier differential
evolution approach for multi-objective optimization problems. In Proceedings
of the 2001 Congress on Evolutionary Computation CEC2001, páginas 971–978,
COEX, World Trade Center, 159 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea.
IEEE Press.

Abbass, H. A. e Sarker, R. A. (2001). Simultaneous evolution of architectures and
connection weights in ANNs. In Artificial Neural Network Conference, páginas
16–21, Dunedin, New Zealand.

Abdelazim, T. e Malik, O. (2005). Identification of nonlinear systems by takagi-
sugeno fuzzy logic grey box modeling for real-time control. Control Engineer-
ing Practice, 13(12):1489 – 1498.

Ablow, C. M. e Kaylor, D. J. (1965). A committee solution of the pattern recogni-
tion problem. IEEE Transaction on Information Theory, 11(3):453–455.



174 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, L. A. (1995). A nonlinear correlation function for selecting the delay
time in dynamical reconstructions. Phys. Lett., 203A(2,3):88–94.

Aguirre, L. A. (2004). Introdução à Identificação de Sistemas - Técnicas Lineares e
Não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais. Editora UFMG, 2 edition.

Aguirre, L. A., Alves, G. B., e Corrêa, M. V. (2007). Steady-state performance
constraints for dynamical models based on RBF networks. Engineering Appli-
cations of Artificial Intelligence, 20:924–935.

Aguirre, L. A., Barbosa, B. H. G., e Braga, A. P. (2009). Prediction and simulation
errors in parameter estimation for nonlinear systems. (em revisão)

Aguirre, L. A., Barroso, M. F. S., Saldanha, R. R., e Mendes, E. M. A. M. (2004).
Imposing steady-state performance on identified nonlinear polynomial mod-
els by means of constrained parameter estimation. Proc. IEE Part D: Control
Theory and Applications, 151(2):174–179.

Aguirre, L. A., Donoso-Garcia, P. F., e Santos-Filho, R. (2000). Use of a priori
information in the identification of global nonlinear models — A case study
using a Buck converter. IEEE Trans. Circuits Syst. I, 47(7):1081–1085.

Aguirre, L. A. e Furtado, E. C. (2007). Building dynamical models from data and
prior knowledge: the case of the first period-doubling bifurcation. Physical
Review E, 76(046219).

Aguirre, L. A., Furtado, E. C., e Tôrres, L. A. B. (2006). Evaluation of dynamical
models: Dissipative synchronization and other techniques. Physical Review E,
74(019612).

Aksela, M. e Laaksonen, J. (2006). Using diversity of errors for selecting mem-
bers of a committee classifier. Pattern Recognition, 39(4):608–623.

Alur, R. e Dill, D. (1992). The theory of timed automata. In Real-Time: Theory in
Practice, volume 600 of Lecture Notes in Computer Science, páginas 45–73.

Amaral, G. F. V., Letellier, C., e Aguirre, L. A. (2006). Piecewise affine models of
chaotic attractors: The Rössler and Lorenz systems. Chaos, 16:artigo 013115.

Ando, S. (2007). Heuristic speciation for evolving neural network ensemble. In
GECCO ’07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary
computation, páginas 1766–1773, New York, NY, USA. ACM Press.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 175

Babu, B. V. e Angira, R. (2008). Soft Computing Applications in Industry, volume
226, capítulo Optimization of Industrial Processes Using Improved and Mod-
ified Differential Evolution, páginas 1–22. Springer Berlin / Heidelberg.

Baker, J. E. (1987). Reducing bias and inefficiency in the selection algorithm. In
Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms on Genetic
algorithms and their application, páginas 14–21, Mahwah, NJ, USA. Lawrence
Erlbaum Associates, Inc.

Balbis, L., Ordys, A. W., Grimble, M. J., e Pang, Y. (2007). Tutorial introduction to
the modelling and control of hybrid systems. International Journal of Modelling,
Identification and Control, 2(4):259–272.

Barbosa, B. H. (2006). Instrumentação, Modelagem, Controle e Supervisão de
um Sistema de Bombeamento de Água e Módulo Turbina–Gerador. Dissertação
de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica.

Barbosa, B. H., Aguirre, L. A., e Martinez, C. B. (2006a). Instrumentação e
controle de uma bancada para ensaio de turbinas hidráulicas. In Congresso
Brasileiro de Automática, Salvador.

Barbosa, B. H., Aguirre, L. A., e Martinez, C. B. (2006b). Modelos NARMAX
neurais na identificação de um sistema de bombeamento de água. In Congresso
Brasileiro de Automática, Salvador.

Barbosa, B. H. G., Aguirre, L. A., Martinez, C. B., e Braga, A. P. (2009a). Black
and gray-box identification of a hydraulic pumping system. IEEE Transactions
on Control Systems Technology. (aceito)

Barbosa, B. H. G., Bui, L. T., Abbass, H. A., Aguirre, L. A., e Braga, A. P. (2008).
Evolving an ensemble of neural networks using artificial immune systems. In
Proceedings of the 7th Int. Conf. on Simulated Evolution and Learning, volume 5361
of Lecture Notes in Computer Science, páginas 121–130, Melbourne. Springer
Berlin / Heidelberg.

Barbosa, B. H. G., Bui, L. T., Abbass, H. A., Aguirre, L. A., e Braga, A. P. (2009b).
The use of coevolution and the artificial immune system for ensemble learn-
ing. Soft Computing. (aceito)



176 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barroso, M. S. F., Takahashi, R. H. C., e Aguirre, L. A. (2007). Multi-objective pa-
rameter estimation via minimal correlation criterion. J. Proc. Cont., 17(4):321–
332.

Bastes, J. M. e Granger, C. W. J. (1969). The combination of forecasts. Operations
Research Quartely, 20:451–468.

Bauer, E. e Kohavi, R. (1999). An empirical comparison of voting classification
algorithms: Bagging, boosting, and variants. Machine Learning, 36(1-2):105–
142.

Bemporad, A., Ferrari-Trecate, G., e Morari, M. (2000). Observability and con-
trollability of piecewise affine and hybrid systems. IEEE Transactions on Auto-
matic Control, 45(10):1864–1876.

Bemporad, A., Garulli, A., Paoletti, S., e Vicino, A. (2005). A bounded-error
approach to piecewise affine system identification. IEEE Transactions on Auto-
matic Control, 50(10):1567–1580.

Bemporad, A., Heemels, W. P. M. H., e Schutter., B. D. (2002). On hybrid sys-
tems and closed-loop MPC systems. IEEE Transactions on Automatic Control,
57(5):863–869.

Bemporad, A. e Morari, M. (1999). Control of systems integrating logic dynamics
and constraints. Automatica, 35:407–427.

Billings, S. A., Chen, S., e Korenberg, M. J. (1989). Identification of MIMO non-
linear systems using a forward-regression orthogonal estimator. Int. J. Control,
49(6):2157–2189.

Billings, S. A. e Mao, K. Z. (1997). Rational model data smoothers and identifi-
cation algorithms. International Journal of Control, 68(2):297–310.

Billings, S. A. e Voon, W. S. F. (1984). Least squares parameter estimation algo-
rithms for nonlinear systems. Int. J. Systems Sci., 15(6):601–615.

Billings, S. A. e Voon, W. S. F. (1987). Piecewise linear identification of nonlinear
systems. Int. J. Control, 46(1):215–235.

Borra, S. e Ciaccio, A. D. (2002). Improving nonparametric regression methods
by bagging and boosting. Comput. Stat. Data Anal., 38(4):407–420.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 177

Braga, A. P., Ludermir, T. B., e Carvalho, A. C. P. L. F. (2000). Redes Neurais
Artificiais: Teoria e aplicações. Editora LTC.

Branicky, M. S., Borkar, V. S., e Mitter, S. K. (1998). A unified framework for
hybrid control: model and optimal control theory. IEEE Trans. Automat. Contr.,
43:31–45.

Breiman, L. (1996). Bagging predictors. Machine Learning, 24(2):123–140.

Breiman, L. (1998). Arcing classifiers. The Annals of Statistics, 26(3):801–823.

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., e Stone, C. J. (1984). Classification on
regression Trees. Wadsworth International Group, Belmont, CA.

Brown, G. (2004). Diversity in Neural Networks Ensembles. Tese de Doutorado,
School of Computer Science, University of Birmingham.

Brown, G., Wyatt, J., Harris, R., e Yao, X. (2005a). Diversity creation methods: A
survey and categorisation. Journal of Information Fusion, 6(1):5–20.

Brown, G., Wyatt, J., e Tino, P. (2005b). Managing diversity in regression ensem-
bles. Journal of Machine Learning Research, 6:1621–1650.

Canuto, A. M. P., Abreu, M. C. C., de Melo Oliveira, L., Jr., J. C. X., e de M. Santos,
A. (2007). Investigating the influence of the choice of the ensemble members
in accuracy and diversity of selection-based and fusion-based methods for
ensembles. Pattern Recognition Letters, 28(4):472–486.

Carvalho, A. X. e Tanner, M. A. (2005). Mixtures-of-experts of autoregressive
time series: Asymptotic normality and model specification. IEEE Transactions
on Neural Networks, 16(1):39–56.

Castro, P. D., Coelho, G. P., Caetano, M. F., e Zuben, F. J. V. (2005). Designing
ensembles of fuzzy classification systems: an immune approach. Lecture Notes
in Computer Science, 3627:469–482.

Cavazzana, E., Barbosa, B. H., Torres, L. A. B., e Martinez, C. B. (2007). Compar-
ison of white-box and black-box models of a real hydraulic pumping system
using a variable speed drive. In Proceedings of 19th International Congress of
Mechanical Engineering, Brasília.



178 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cezayirli, A. e Ciliz, M. K. (2008). Indirect adaptive control of non-linear systems
using multiple identification models and switching. International Journal of
Control, 81(9):1434–1450.

Chakraborty, U. K. (2008). Advances in Differential Evolution. Springer.

Chandra, A. (2004). Evolutionary framework for the creation of diverse hybrid en-
sembles for better generalisation. Dissertação de Mestrado, School of Computer
Science, University of Birmingham.

Chandra, A. e Yao, X. (2004). Divace: diverse and accurate ensemble learning
algorithm. In Proceedings of the Fifth International Conference on Intelligent Data
Engineering and Automated Learning.

Chandra, A. e Yao, X. (2006a). Ensemble learning using multi-objective evolu-
tionary algorithms. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, 5(4):417–
445.

Chandra, A. e Yao, X. (2006b). Evolving hybrid ensembles of learning machines
for better generalisation. Neurocomputing, 69(7-9):686–700.

Chankong, V. e Haimes, Y. Y. (1983). Multiobjective decision making: theory and
methodology. New York: North-Holland (Elsevier).

Chen, L. e Narendra, K. S. (2001). Nonlinear adaptive control using neural net-
works and multiple models. Automatica, 37(8):1245 – 1255.

Christensen, S. W. (2003). Ensemble construction via designed output distortion.
Lecture Notes in Computer Science, 2709:286–295.

Coelho, A. L. V. (2004). Evolução, simbiose e hibridismo aplicados à engenharia de
sistemas inteligentes modulares: investigaçãoo em redes neurais, comitês de máquinas
e sistemas multi-agentes. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica
e Computaçãoo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

Coelho, A. L. V., Lima, C. A. M., e Zuben, F. J. V. (2003). Hybrid genetic train-
ing of gated mixtures of experts for nonlinear time series forecasting. IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 5(5-8):4625–4630.

Coello-Coello, C. A. (2006). Evolutionary multi-objective optimization: a histor-
ical view of the field. IEEE Computational Intelligence Magazine, 1(1):28–36.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 179

Cohon, J. L. (1983). Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. New
York : Academic Press.

Collette, Y. e Siarry, P. (2003). Multiobjective Optimization. Springer.

Connally, P., Li, K., e Irwing, G. W. (2007). Prediction- and simulation-error
based perceptron training: Solution space analysis and a novel combined
training scheme. Neurocomputing, 70:819–827.

Corrêa, M. V., Aguirre, L. A., e Saldanha, R. R. (2002). Using steady-state prior
knowledge to constrain parameter estimates in nonlinear system identifica-
tion. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 49(9):1376–1381.

Corrêa, M. V., Aguirre, L. A., e Saldanha, R. R. (2002). Using prior knowledge to
constrain parameter estimates in nonlinear system identification. IEEE Trans.
Circuits Syst. I, 49(9):1376–1381.

Costa, M. A., Braga, A. P., e Menezes, B. R. (2003). Training neural networks with
a multi-objective sliding mode control algorithm. Neurocomputing, 51:467–473.

Cunningham, P., Carney, J., e Jacob, S. (2000). Stability problems with artificial
neural networks and the ensemble solution. Artificial Intelligence in Medicine,
20(3):217–225.

Darwin, C. (1859). The Origin of Species. John Murray.

Dasgupta, D., editor (1998). Artificial Immune Systems and Their Applications.
Springer.

David, R. e Alla, H. (1992). Petri Nets and Grafcet: Tools for modelling discrete event
systems. Prentice-Hall.

de Best, J. J. T. H., Bukkems, B. H. M., van de Molengraft, M. J. G., Heemels, W.
P. M. H., e Steinbuch, M. (2008). Robust control of piecewise linear systems: A
case study in sheet flow control. Control Engineering Practice, 16:991–1003.

de Castro, C. L., de Pádua Braga, A., e Andrade, A. V. (2005). Aplicação de um
modelo ensemble de redes neurais artificiais para previsão de séries temporais
não estacionárias. In XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, São
leopoldo, RS.



180 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

de Castro, L. N., , e Timmis, J. (2002). Artificial Immune Systems: A New Computa-
tional Intelligence Approach. Springer, London.

de Castro, L. N. (2001). Engenharia Imunológica: Desenvolvimento de Ferra-
mentas Computacionais Inspiradas em Sistemas Imunológicos Artificiais. Tese de
Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

de Castro, L. N. e Zuben, F. J. V. (2002). Learning and optimization using
the clonal selection principle. IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
6(3):239–251.

Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A., e Meyarivan, T. (2002). A fast elitist non-
dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimisation: NSGA-
II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2):182–197.

Decarlo, R. A., Branicky, M., Pettersson, S., e Lennartson, B. (2000). Perspectives
and results on the stability and stabilizability of hybrid systems. Proceeding of
the IEEE, 88:1069–1082.

Dempster, A. P., Laird, N. M., e Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood from
incomplete data via the EM algorithm. Journal of the Royal Statistical Society,
39(1):1–38.

Dietterich, T. G. (2000). Ensemble methods in machine learning. Lecture Notes in
Computer Science, 1857:1–15.

Dietterich, T. G. (2002). Ensemble learning. In Arbib, M. A., editor, The Handbook
of Brain Theory and Neural Networks. The MIT Press, Cambridge, MA, second
edition.

Draper, N. R. e Smith, H. (1998). Applied Regression Analysis. New York: Wiley, 3
edition.

Drucker, H. (1997). Improving regressors using boosting techniques. In ICML
’97: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning,
páginas 107–115, San Francisco, CA, USA. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Drucker, H., Cortes, C., Jackel, L. D., LeCun, Y., e Vapnik, V. (1994). Boosting
and other ensemble methods. Neural Computation, 6(6):1289–1301.

Eiben, A. E. e Smith, J. E. (2003). Introduction to Evolutionary Computing. Springer.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 181

Engell, S. (1998). Modelling and analysis of hybrid systems. Math. Comp. Simul.,
46:445–464.

Ezzine, J. e Haddad, A. H. (1989). Controllability and observability of hybrid
systems. nternational Journal of Control, 49:2045–2055.

Fantuzzi, C., Simani, S., Beghelli, S., e Rovatti, R. (2002). Identification of
piecewise affine models in noisy environment. International Journal of Control,
75(18):1472–1485.

Faria, M. T. C., Paulino, O. G., Oliveira, F. H., Barbosa, B. H., e Martinez, C. B.
(2007). Experimental investigation of the influence of draft tube flow restric-
tions on the axial hydraulic force on francis turbines. In Proceedings of 19th
International Congress of Mechanical Engineering, Brasília.

Ferrari-Trecate, G., Muselli, M., Liberati, D., e Morari, M. (2003). A cluster-
ing technique for the identification of piecewise affine systems. Automatica,
39:205–217.

Fieldsend, J. E. (2005). Pareto evolutionary neural networks. IEEE Transactions
on Neural Networks, 16(2):338–354.

Fogel, L. J., Owens, A. J., e Walsh, M. J. (1965). Biophysics and Cybernetic Systems,
capítulo Artificial intelligence through a simulation of evolution, páginas 131–
156.

Fonseca, C. M. e Fleming, P. J. (1993). Genetic algorithms for multiobjective
optimization: Formulation, discussion and generalization. In Proceedings of the
Fifth International Conference on Genetic Algorithms, páginas 416–423. Morgan
Kaufmann.

Fonseca, C. M. e Fleming, P. J. (1995). An overview of evolutionary algorithms
in multiobjective optimization. Evolutionary Computation, 3(1):1–16.

Freund, Y. e Schapire, R. E. (1996). Experiments with a new boosting algorithm.
In International Conference on Machine Learning, páginas 149–156.

Friedman, J. H. (1991). Multivariate adaptive regression splines. The Annals of
Statistics, 19:1–141.



182 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Friedman, J. H. (2002). Stochastic gradient boosting. Computational Statistics and
Data Analysis, 38(4):367–378.

Fritz, M., Liefeldt, A., e Engell, S. (1999). Recipe-driven batch processes: event
handling in hybrid system simulation. Computer Aided Control System Design,
1999. Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on, páginas 138–143.

Gagné, C., Sebag, M., Schoenauer, M., e Tomassini, M. (2007). Ensemble learning
for free with evolutionary algorithms? In GECCO ’07: Proceedings of the 9th
annual conference on Genetic and evolutionary computation, páginas 1782–1789,
New York, NY, USA. ACM Press.

Gallinari, P. (1995). Training of modular neural net system. In Arbib, M. A., edi-
tor, The Handbook of Brain Theory and Neural Networks, páginas 582–585. Brand-
ford Books, MIT Press.

García-Pedrajas, N., Hervás-Martínez, C., e Ortiz-Boyer, D. (2005). Cooperative
coevolution of artificial neural network ensembles for pattern classification.
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 9(3):271–302.

García-Pedrajas, N. e Ortiz-Boyer, D. (2007). A cooperative constructive method
for neural networks for pattern recognition. Pattern Recognition, 40(1):80–98.

García-Pedrajas, N. e Fyfe, C. (2007). Immune network based ensembles. Neuro-
computing, 70(7-9):1155–1166.

García-Pedrajas, N. e Fyfe, C. (2008). Construction of classifier ensembles by
means of artificial immune systems. Journal of Heuristics, 14(3):285–310.

Garcia-Pedrajas, N., Hervás-Martinez, C., e Muñoz-Pérez, J. (2003). Covnet:
A cooperative coevolutionary model for evolving artificial neural networks.
IEEE Transactions on Neural Networks, 14(3):575–596.

García-Pedrajas, N. e Ortiz-Boyer, D. (2008). Boosting random subspace method.
Neural Netw., 21(9):1344–1362.

Gegúndez, M., Aroba, J., e Bravo, J. (2008). Identification of piecewise affine
systems by means of fuzzy clustering and competitive learning. Engineering
Applications of Artificial Intelligence, 21(8):1321–1329.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 183

Geman, S., Bienenstock, E., e Doursat, R. (1992). Neural networks and the
bias/variance dilemma. Neural Computation, 4(1):1–58.

Ghiaus, C., Chicinas, A., e Inard, C. (2007). Grey-box identification of air-
handling unit elements. Control Engineering Practice, 15(4):421 – 433.

Giacinto, G. e Roli, F. (2001). An approach to the automatic design of multiple
classifier systems. Pattern Recognition Letters, 22(1):25–33.

Goebel, R., Sanfelice, R., e Teel, A. (2009). Hybrid dynamical systems. IEEE
Control Systems Magazine, 29(2):28–93.

Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization and machine learn-
ing. Addison-Wesley, New York.

Haimes, Y. Y., Lasdon, L. S., e Wismer, D. A. (1971). On a bicriterion formulation
of the problems of integrated system identification and system optimization.
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1(3):296–297.

Hampshire, J. B. e Waibel, A. (1989). The meta-pi network: Building distributed
knowledge representations for robust multisource pattern recognition. IEEE
Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 14(7):751–769.

Hansen, J. (1999). Combining predictors: Comparison of five meta machine
learning methods. Information Sciences, 119(1-2):91–105.

Hansen, L. K. e Salamon, P. (1990). Neural networks ensembles. IEEE Tran.
Patterns Anal. Machine Intelligence, 12(10):993–1001.

Hao, J. e Li, G. (2007). An efficient controller structure with minimum roundoff
noise gain. Automatica, 43(5):921–927.

Harb, H., Chen, L., e Auloge, J.-Y. (2004). Mixture of experts for audio classifi-
cation: an application to male female classification and musical genre recog-
nition. IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 2:1351–1354.

Hashem, S. (1997). Optimal linear combinations of neural networks. Neural
Networks, 10(4):599–614.

Hashem, S. e Schmeiser, B. (1995). Improving model accuracy using optimal
linear combinations of trained neural networks. IEEE Transactions on Neural
Networks, 6(3):792–794.



184 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Haykin, S. S. (1999). Neural networks: a comprehensive foundation. Prentice-Hall.

Heemels, W. P. M. H., Schutter, B. D., e Bemporad, A. (2001). Equivalence of
hybrid dynamical models. Automatica, 37(7):1085 – 1091.

Henzinger, T. (1996). The theory of hybrid automata. páginas 278–292.

Hibon, M. e Evgeniou, T. (2005). To combine or not to combine: selecting among
forecasts and their combinations. International Journal of Forecasting, 21:15–24.

Holland, J. H. (1973). Genetic algorithms and the optimal allocation of trial.
SIAM Journal of Computing, 2:88–105.

Hong, X., Mitchell, R. J., Chen, S., Harris, C. J., Li, K., e Irwin, G. W. (2008).
Model selection approaches for non-linear system identification: a review. Int.
J. Systems Sci., 39(10):925–946.

Huerta, G., Jiang, W., e Tanner, M. A. (2003). Time series modeling via hierarchi-
cal mixtures. Statistica Sinica, 13:1097–1118.

Inoue, H. e Narihisa, H. (2000). Ensemble self-generating neural networks for
chaotic time series prediction. In 8th International Conference on Information Pro-
cessing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, volume 3,
páginas 1524–1531, Madrid, Spain.

Ishii, H. e Francis, B. A. (2002). Stabilizing a linear system by switching control
with dwell time. IEEE Transactions on Automatic Control, 47(12):1962–1973.

Ishii, H. e Tempo, R. (2009). Probabilistic sorting and stabilization of switched
systems. Automatica, 45(3):776 – 782.

Islam, M., Yao, X., e Murase, K. (2003). A constructive algorithm for training
cooperative neural network ensembles. IEEE Transactions on Neural Networks,
14(4):820–834.

Jacobs, R. A. (1995). Methods of combining experts’ probability assessments.
Neural Computation, 7(5):867–888.

Jacobs, R. A. (1999). Computational studies of the development of functionally
specialized neural modules. Trend in Cognitive Sciences, 3(1):31–38.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 185

Jacobs, R. A., Jordan, M. I., e Barto, A. G. (1991a). Task decomposition through
competition in a modular connectionist architecture: The what and wherevi-
sion tasks. Cognitive Science, 15:219–250.

Jacobs, R. A., Jordan, M. I., Nowlan, S. J., e Hinton, G. E. (1991b). Adaptive
mixtures of local experts. Neural Computation, 3:79–87.

Jakubek, S., Hametner, C., e Keuth, N. (2008). Total least squares in fuzzy system
identification: An application to an industrial engine. Engineering Applications
of Artificial Intelligence, 21:1277–1288.

Johansen, T. A. e Foss, B. A. (1993). Constructing NARMAX models using AR-
MAX models. International Journal of Control, 58(5):1125–1153.

Jordan, M. I. e Jacobs, R. A. (1994). Hierarchical mixtures of experts and the EM
algorithm. Neural Computation, 6:181–214.

Juloski, A., Weiland, S., e Heemels, W. (2005). A bayesian approach to identifi-
cation of hybrid systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(10):1520–
1533.

Juloski, A. L., Heemels, W. P. M. H., e Ferrari-Trecate, G. (2004). Data-based
hybrid modelling of the component placement process in pick-and-place ma-
chines. Control Engineering Practice, 12(10):1241–1252. Analysis and Design of
Hybrid Systems.

Juloski, A. L., Paoletti, S., e Roll, J. (2006). Current Trends in Nonlinear Systems and
Control, capítulo Recent techniques for the identification of piecewise affine
and hybrid systems, páginas 79–99. Birkhauser Boston.

Kasabov, N. (2001). Evolving fuzzy neural network for super-
vised/unsupervised on-line, knowledge-based learning. IEEE Transactions on
Man, Machine and Cybernetics, 31(6):902–918.

Koza, J. R. (1992). Genetic Programming. MIT Press, Cambridge, MA.

Krogh, A. e Vedelsby, J. (1995). Neural network ensembles, cross validation, and
active learning. In Tesauro, G., Touretzky, D. S., e Leen, T. K., editors, Advances
in Neural Information Processing Systems 7, páginas 231–238, Cambridge MA.
The MIT Press.



186 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kullback, S. e Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. Annal of
Mathematical Statistic, 22:79–86.

Kuncheva, L. I. (2002a). Switching between selection and fusion in combining
classifiers: An experiment. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,
Part B, 32(2):146–156.

Kuncheva, L. I. (2002b). A theoretical study on six classifiers fusion strategies.
IEEE Tran. Patterns Anal. Machine Intelligence, 24(2):281–286.

Kuncheva, L. I. (2004). Combining pattern classifiers: methods and algotithms. John
Wiley and Sons, 1 edition.

Kuncheva, L. I. e Whitaker, C. J. (2003). Measures of diversity in classifier en-
sembles and their relationship with the ensemble accuracy. Machine Learning,
51(2):181–207.

Leontaritis, I. J. e Billings, S. A. (1985a). Input-output parametric models for
non-linear systems part II: sthocastic non-linear systems. International Journal
of Control, 41(2):329–344.

Leontaritis, I. J. e Billings, S. A. (1985b). Input-output parametric models for
nonlinear systems part I: Deterministic nonlinear systems. Int. J. Control,
41(2):303–328.

Lewin, D. R. e Parag, A. (2003). A constrained genetic algorithm for decen-
tralized control system structure selection and optimization. Automatica,
39(10):1801–1807.

Li, X. R., Zhao, Z., e Li, X.-B. (2005). General model-set design methods for
multiple-model approach. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(9):1260–
1276.

Lima, C. A., Coelho, A. L., e Zuben, F. J. V. (2007). Hybridizing mixtures of
experts with support vector machines: investigation into nonlinear dynamic
systems identification. Information Sciences, 177:2049–2074.

Lima, C. A. M. (2004). Comitê de Máquinas: uma abordagem unificada empregando
máquinas de vetores-suporte. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia
Elétrica e Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 187

Lin, H. e Antsaklis, P. J. (2009). Stability and stabilizability of switched linear
systems: A survey of recent results. IEEE Transactions on Automatic Control,
54(2):308–322.

Liu, Y. e Yao, X. (1999). Ensemble learning via negative correlation. Neural Net-
works, 12(10):1399–1404.

Liu, Y., Yao, X., e Higuchi, T. (2000). Evolutionary ensembles with negative
correlation learning. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 4(4):380–
387.

Ljung, L. (1987). System Identification - Theory of the User. New Jersey: Prentice
Hall.

Magill, D. T. (1965). Optimal adaptive estimation of sampled stochastic pro-
cesses. IEEE Transactions on Automatic Control, 10:434–439.

Mangeas, M., Weigend, A. S., e Muller, C. (1995). Forecasting electricity demand
using nonlinear mixture of experts. In Proc. WCNN’95, World Congress on Neu-
ral Networks, volume II, páginas 48–53.

Maqsood, I., Khan, M. R., e Abraham, A. (2004). An ensemble of neural networks
for weather forecasting. Neural Computing and Applications, 13(2):112–122.

Martínez-Estudillo, A., Martínez-Estudillo, F., Hervás-Martínez, C., e García-
Pedrajas, N. (2006). Evolutionary product unit based neural networks for re-
gression. Neural Networks, 19(4):477–486.

Martínez-Muñoz, G. e Suárez, A. (2007). Using boosting to prune bagging en-
sembles. Pattern Recognition Letters, 28(1):156–165.

Möbus, R., Baotic., M., e Morari, M. (2003). Multi-object adaptive cruise control.
In Hybrid systems: Computation and Control, volume 2623 of Lecture Notes in
Computer Science, páginas 359–374. Springer Verlag.

McKay, R. e Abbass, H. A. (2001). Anti-correlation: a diversity promotion mech-
anisms in ensemble learning. The Australian Journal of Intelligent Information
Processing Systems, 7(3):139–149.

Melville, P. e Mooney, R. J. (2003). Constructing diverse classifier ensembles
using artificial training examples. In Proceedings of the Eighteenth International
Joint Conference on Artificial Intelligence, volume 18, páginas 505–510.



188 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mendes, E. M. A. M., Barroso, M. F. S., Takahashi, R. H., e Aguirre, L. A. (2009).
Using multi-objective approach to obtain unbiased rational models from noisy
data.(em preparação)

Merler, S., Caprile, B., e Furlanello, C. (2007). Parallelizing adaboost by weights
dynamics. Computational Statistics and Data Analysis, 51(5):2487–2498.

Milanese, M. e Novara, C. (2005). Model quality in identification of nonlinear
systems. IEEE Trans. Automat. Contr., 50(10):1606–1611.

Minku, F. L. e Ludermir, T. B. (2006). Efunn ensembles construction using cone
with multi-objective ga. Ninth Brazilian Symposium on Neural Networks, 0:9.

Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.

Moerland, P. (1997a). Mixture of experts estimate a posteriori probabilities. Tech-
nical Report 97–07, IDIAP.

Moerland, P. (1997b). Some methods for training mixture of experts. Technical
Report 97–05, IDIAP.

Moerland, P. (1999). Classification using localized mixture of experts. In Inter-
national Conference on Artificial neural Networks, volume 2, páginas 838–843.

Moriarty, D. E. e Miikkulainen, R. (1996). Efficient reinforcement learning
through symbiotic evolution. Machine Learning, 22:11–33.

Murray-Smith, R. e Johansen, T. A., editors (1997). Multiple Model Approaches to
Modeling and Control. Taylor and Francis, New York.

Nakada, H., Takaba, K., e Katayama, T. (2005). Identification of piecewise affine
systems based on statistical clustering technique. Automatica, 41:905 –913.

Nandola, N. N. e Bhartiya, S. (2008). A multiple model approach for predictive
control of nonlinear hybrid systems. Journal of Process Control, 18:131–148.

Nandola, N. N. e Bhartiya, S. (2009). Hybrid system identification using a struc-
tural approach and its model based control: An experimental validation. Non-
linear Analysis: Hybrid Systems, 3(2):87–100.

Narendra, K. e Balakrishnan, J. (1997). Adaptive control using multiple models.
IEEE Transactions on Automatic Control, 42(2):171–187.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 189

Narendra, K. S., Driollet, O. A., Feiler, M., e George, K. (2003). Adaptive control
using multiple models, switching and tuning. International Journal of Adaptive
Control and Signal Processing, 17(2):87–102.

Narendra, K. S. e Parthasarathy, K. (1990). Identification and control of dynam-
ical systems using neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks,
1(1):4–27.

Nepomuceno, E. G., Takahashi, R. H. C., e Aguirre, L. A. (2007). Multiobjective
parameter estimation: Affine information and least-squares formulation. Int.
J. Control, 80(6):863–871.

Nguyen, M. H. (2006). Cooperative Coevolutionary Mixture of Experts: A neuro
ensemble approach for automatic decomposition of classification problems. Tese de
Doutorado, School of Information Thecnology and Electrical Engineering,
University of New South Wales.

Nguyen, M. H., Abbass, H. A., e McKay, R. I. (2005). Stopping criteria for ensem-
ble of evolutionary artificial neural networks. Applied Soft Computing, 6:100–
107.

Nguyen, M. H., Abbass, H. A., e Mckay, R. I. (2006). A novel mixture of experts
model based on cooperative coevolution. Neurocomputing, 70:155–163.

Nievergelt, Y. (2000). A tutorial history of least squares with applications to
astronomy and geodesy. Journal of Computational and Applied Mathematics,
121:37–72.

Norgaard, M. (1997). Neural network based system identification - TOOLBOX.
Thecnical report 97-E-851, Thecnical University of Denmark.

Norton, J. P. (1986). An Introduction to Identification. Academic Press, London.

Oliveira, D. M. N., Martinez, C. B., Gonzalez, M. L., e Barbosa, B. H. (2007).
Metodologia para levantamento da eficiência energética de uma instalação de
bombeamento de Água. In XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e 8
Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa,
São Paulo.

Opitz, D. e Maclin, R. (1999). Popular ensemble methods: An empirical study.
Journal of Artificial Intelligence Research, 11:169–198.



190 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Opitz, D. e Shavlik, J. (1999). Combining Articial Neural Nets, capítulo A genetic
algorithm approach for creating neural network ensembles, páginas 79–99.
Springer-Verlag.

Opitz, D. W. e Shavlik, J. W. (1996). Generating accurate and diverse members
of a neural-network ensemble. In Touretzky, D. S., Mozer, M. C., e Hasselmo,
M. E., editors, Advances in Neural Information Processing Systems, volume 8,
páginas 535–541. The MIT Press.

Pan, Y. e Lee, J. H. (2008). Modified subspace identification for long-range pre-
diction model for inferential control. Control Engineering Practice, 16(12):1487
– 1500.

Panait, L., Luke, S., e Wiegand, R. P. (2006). Biasing coevolutionary search for
optimal multiagent behaviors. IEEE Transactions on evolutionary computation,
10(6):629–645.

Paoletti, S., Juloski, A. L., Ferrari-Trecate, G., e Vidal, R. (2007). Identification of
hybrid systems: a tutorial. European Journal of Control, 13:242–260.

Paredis, J. (1995). Coevolutionary computation. Artificial Life Journal, 2(3):355–
375.

Pepyne, D. e Cassandras, C. (2000). Optimal control of hybrid systems in man-
ufacturing. Proceedings of the IEEE, 88(7):1108–1123.

Perrone, M. P. e Cooper, L. N. (1993). When networks disagree: ensemble meth-
ods for hybrid neural network. In Mammone, R. J., editor, Neural Networks for
Speech and Image Processing, páginas 126–142. Chapman Hall.

Piroddi, L. (2008b). Simulation error minimization methods for NARX model
identification. Int. J. Modeling, Identification and Control, 3(4):392–403.

Piroddi, L. e Spinelli, W. (2003). An identification algorithm for polyno-
mial NARX models based on simulation error minimization. Int. J. Control,
76(17):1767–1781.

Potter, M. (1997). The Design and Analysis of a Computational Model of Cooperative
CoEvolution. Tese de Doutorado, George Mason University, Fairfax, Virginia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 191

Potter, M. A. e Jong, K. A. D. (2000). Cooperative coevolution: An architecture
for evolving coadapted subcomponents. Evolutionary Computation, 8(1):1–29.

Pratt, L. Y., Mostow, J., e Kamm, C. A. (1991). Direct transfer of learned in-
formation among neural networks. In Ninth National Conference on Artificial
Intelligence, páginas 584–589. AAAI.

Raviv, Y. e Intrator, N. (1999). Variance reduction via noise and bias constraints.
In Sharkey, A., editor, Combining Artificial Neural Nets: Ensemble and Modular
Multi-Net Systems, capítulo 7, páginas 163–175. Springer Verlab.

Rechenberg, I. (1973). Evolutionstrategie: Optimierung Technisher Systeme nach
Prinzipien des Biologishen Evolution. Fromman-Hozlboog Verlab.

Rodrigues, M., Theilliol, D., Adam-Medina, M., e Sauter, D. (2008). A fault detec-
tion and isolation scheme for industrial systems based on multiple operating
models. Control Engineering Practice, 16(2):225–239. Special Issue on Advanced
Control Methodologies for Mining, Mineral and Metal (MMM) Processing In-
dustries, The 11th Mining, Mineral and Metal (MMM) Symposium.

Rodriguez, J., Kuncheva, L., e Alonso, C. (2006). Rotation forest: A new classifier
ensemble method. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions
on, 28(10):1619–1630.

Roll, J. (2003). Local and Piecewise Affine Approaches to System Identification. Tese
de Doutorado, Department of Electrical Engineering, Linkoping University.

Roll, J., Bemporad, A., e Ljung, L. (2004). Identification of piecewise affine sys-
tems via mixed-integer programming. Automatica, 40(1):37–50.

Rosen, B. (1996). Ensemble learning using decorrelated neural networks. Con-
nection Science - Special Issue on Combining Artificial Neural Networks: Ensemble
Approaches, 8(3 and 4):373–384.

Rosenqvist, F. e Karlström, A. (2005). Realisation and estimation of piecewise-
linear output-error models. Automatica, 41(3):545 – 551. Data-Based Modelling
and System Identification.

Rosenqvist, F., Tan, A. H., Godfrey, K., e Karlstrom, A. (2006). Direction-
dependent system modeling approaches exemplified through an electronic
nose system. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 14(3):526–531.



192 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Schapire, R. E. (1990). The strength of weak learnability. Machine Learning,
5(2):197–227.

Schapire, R. E. (1999). A brief introduction to boosting. In Proceedings of the
Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, páginas 1401–
1406. Morgan Kaufmann.

Söderström, T. e Stoica, P. (1982). Some properties of the output error method.
Automatica, 18(1):93 – 99.

Sharkey, A. (1999). Combining Artificial Neural Nets: Ensemble and Modular Multi-
Net Systems, capítulo Multi-Net Systems, páginas 1–30. Springer-Verlag.

Sharkey, A. e Sharkey, N. (1997). Combining diverse neural networks. The
Knowledge Engineering Review, 12(3):231–247.

Sharkey, A. J. C. (1996). On combining artificial neural nets. Connection Science,
8(3):299–314.

Sharkey, A. J. C., Chandroth, G. O., e Sharkey, N. E. (2000a). A multi-net system
for the fault diagnosis of a diesel engine. Neural Computing and Applications,
9(2):152–160.

Sharkey, A. J. C., Sharkey, N., Gerecke, U., e Chandroth, G. O. (2000b). The
“test and select” approach to ensemble combination. In MCS ’00: Proceedings
of the First International Workshop on Multiple Classifier Systems, páginas 30–44,
London, UK. Springer-Verlag.

Simon, G. e Peceli, G. (1995). A new composite gradient algorithm to achieve
global convergence. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and
Digital Signal Processing, 42(10):681–684.

Sjöberg, J., Zhang, Q., Ljung, L., Beneviste, A., Delyon, B., Glorennec, P., Hjal-
marsson, H., e Juditsky, A. (1995). Non-linear black-box modeling in system
identification: A unified overview. Automatica, 31(12):1691–1724.

Soderstrom, T. e Stoica, P. (1988). On some system identification techniques for
adaptive filtering. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 35(4):457–461.

Sontag, E. D. (1981). Nonlinear regulation: The piecewise linear approach. IEEE
Transactions on Automatic Control, 26(2):346–358.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 193

Stearns, S. (1981). Error surfaces of recursive adaptive filters. Circuits and Sys-
tems, IEEE Transactions on, 28(6):603–606.

Stoica, P. e Nehorai, A. (1987). On the uniqueness of prediction error models for
systems with noisy input-output data. Automatica, 23:541–543.

Storn, R. e Price, K. (1997). Differential evolution - a simple and efficient heuristic
for global optimization. Journal of Global Optimization, 11:341–359.

Stursberg, O., Fehnker, A., Han, Z., e Krogh, B. H. (2004). Verification of a cruise
control system using counterexample-guided search. Control Engineering Prac-
tice, 12(10):1269 – 1278. Analysis and Design of Hybrid Systems.

Sun, Z. e Ge, S. S. (2005). Analysis and synthesis of switched linear control
systems. Automatica, 41(2):181–195.

Takahashi, R. H. C., Peres, P. L. D., e Ferreira, P. A. V. (1997). Multi-objective
H2/H∞ guaranteed cost PID design. IEEE Control Systems Magazine, 17(5):37–
47.

Takahashi, R. H. C., Vasconcelos, J. A., Ramirez, J. A., e Krahenbuhl, L. (2003).
A multiobjective methodology for evaluating genetic operators. IEEE Transac-
tions on Magnetics, 39(3):1321–1324.

Teixeira, R. A. (2001). Treinamento de redes neurais artificiais através de otimização
multi-objetivo: uma nova abordagem para o equilíbrio entre a polarização e a variân-
cia. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Minas Gerais.

Thomason, R. e Soule, T. (2007). Novel ways of improving cooperation and
performance in ensemble classifiers. In GECCO ’07: Proceedings of the 9th an-
nual conference on Genetic and evolutionary computation, páginas 1708–1715, New
York, NY, USA. ACM Press.

Titsias, M. K. e Likas, A. (2002). Mixture of experts classification using a hierar-
chical mixture model. Neural Comput., 14(9):2221–2244.

Tomlin, C., Pappas, G., e Sastry, S. (1998). Conflict resolution for air traffic man-
agement: a study in multiagent hybrid systems. IEEE Transactions on Auto-
matic Control, 43:509–521.



194 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tsymbal, A. e Puuronen, S. (2000). Bagging and boosting with dynamic integra-
tion of classifiers. In Proceedings of the 4th European Conference on Principles of
Data Mining and Knowledge Discovery, páginas 116–125.

Tumer, K. e Gosh, J. (1996). Error correlation and error reduction in ensembles
classifiers. Connection Science, 8(3-4):385–403.

Ueda, N. e Nakano, R. (1996). Generalization error of ensemble estimators.
In IEEE International Conference on Neural Networks, volume 1, páginas 90–95,
Washington, DC, USA.

Valentini, G. e Dietterich, T. G. (2002). Bias-variance analysis and ensembles of
SVM. In Proc. Int. Workshop on Multiple Classifier Systems, páginas 222–231,
Calgiari, Italy. Springer.

Valentini, G. e Masulli, F. (2002). Ensembles of learning machines. In Mari-
naro, M. e Tagliaferri, R., editors, Neural Nets: 13th Italian Workshop on Neu-
ral Nets, WIRN VIETRI 2002, Vietri sul Mare, Italy,May 30–June 1, 2002, Re-
vised Papers, volume 2486 of Lecture Notes in Computer Science, páginas 3–19,
Berlin/Heidelberg. Springer.

Vidal, R. (2008). Recursive identification of switched arx systems. Automatica,
44(9):2274–2287.

Vidal, R., Chiuso, A., e Soatto, S. (2007). Applications of hybrid system identifi-
cation in computer vision. In Proceedings of the European Control Conference.

Wahba, G., Lin, X., Gao, F., Xiang, D., Klein, R., e Klein, B. (1999). Advances in
Neural Information Processing Systems, capítulo The bias-variance tradeoff and
the randomized GACV, páginas 620–626. Number 11. MIT Press. Editor:M.
Kearns and S. Solla and D. Cohn.

Wang, W., Jones, P., e Partridge, D. (2000). Diversity between neural networks
and decision trees for building multiple classifier systems. Lecture Notes in
Computer Science, 1857:240–249.

Waterhouse, S. R. (1998). Classification and Regression using Mixtures of Experts.
Tese de Doutorado, Department of Engineering, University of Cambridge.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 195

Waterhouse, S. R. e Robinson, A. J. (1994). Classification using hierarchical mix-
tures of experts. In IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing,
páginas 177–186.

Wedding, D. K. e Cios, K. J. (1996). Time series forecasting by combining
RBF networks, certainty factors, and the Box-Jenkins model. Neurocomputing,
10(2):149–168.

Wei, H. L. e Billings, S. A. (2008). Model structure selection using an integrated
forward orthogonal search algorithm interfered with squared correlation and
mutual information. Int. J. Modelling, Identification and Control, 3(4):341–356.

Weigend, A. S., Huberman, B. A., e Rumelhart, D. E. (1990). Predicting the fu-
ture: a connectionist approach. International Journal of Neural Systems, 1:193–
209.

Weigend, A. S., Mangeas, M., e Srivastava, A. N. (1995). Nonlinear gated experts
for time-series: Discovering regimes and avoiding overfitting. International
Journal of Neural Systems, 6(4):373–399.

Wen, C., Wang, S., Jin, X., e Ma, X. (2007). Identification of dynamic systems
using piecewise-affine basis function models. Automatica, 43(10):1824–1831.

Wichard, J., Merkwirth, C., e Ogorzalek, M. (2003). Building ensembles with
heterogeneous models.

Wichard, J. e Ogorzalek, M. (2004). Time series prediction with ensemble mod-
els. In Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, páginas
1625–1629, Budapest.

Wiegand, R. P., Liles, W. C., e Jong, K. A. D. (2001). An empirical analysis of
collaboration methods in cooperative coevolutionary algorithms. In Spector,
L., Goodman, E. D., Wu, A., Langdon, W. B., Voigt, H.-M., Gen, M., Sen, S.,
Dorigo, M., Pezeshk, S., Garzon, M. H., e Burke, E., editors, Proceedings of the
Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2001), páginas 1235–
1242, San Francisco, California, USA. Morgan Kaufmann.

Wiegand, R. P. e Potter, M. A. (2006). Robustness in cooperative coevolution. In
GECCO ’06: Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary
computation, páginas 369–376, New York, NY, USA. ACM Press.



196 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Wilson, P. B. e Macleod, M. D. (1993). Low implementation cost iir digital filter
design using genetic algorithms. In Proceedings of the IEE/IEEE Workshop on
Natural Algorithms in Signal Processing, páginas 1–8.

Witten, I. H. e Frank, E. (2005). Data Mining: Practical machine learning tools and
techniques. Morgan Kaufmann, San Francisco, 2 edition.

Wolpert, D. H. (1992). Stacked generalization. Neural Networks, 5(2):241–259.

Wong, C. e Worden, K. (2007). Generalised NARX shunting neural network
modelling of friction. Mechanical Systems and Signal Processing, 21:553–572.

Woods, K., Kegelmeyer, W., e Bowyer, K. (1997). Combination of multiple classi-
fiers using local accuracy estimates. IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence, 19:405–410.
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