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Competição e Cooperação entre Partı́culas
Caio Carneloz,
Fabricio Breve
IGCE Unesp
Rio Claro, Brasil
caio.carneloz@fc.unesp.br, fabricio@rc.unesp.br

Resumo—Este projeto de pesquisa tem como objetivo utilizar
técnicas de aprendizado de máquina para obter um classificador
capaz de auxiliar profissionais da área da saúde a melhor
identificarem a doença de Alzheimer. Primeiro, serão coletadas
imagens médicas rotuladas e não-rotuladas de uma base de
dados pública. O segundo passo será obter informações importantes presentes nessas imagens. Com as informações coletadas, o método de aprendizado semi-supervisionado chamado
Competição e Cooperação entre Partı́culas será responsável por
analisar os dados de forma a classificá-los como uma imagem de
um cérebro com ou sem a doença de Alzheimer.
Área: Inteligência Computacional

I. I NTRODUÇ ÃO
A doença de Alzheimer, chamada internacionalmente de
Alzheimer’s Disease ou abreviada por AD, é uma disfunção
cerebral neurodegenerativa associada à perda de conexões
cerebrais [1]. A doença de Alzheimer é também o tipo mais
comum de demência [2] e atinge principalmente pessoas com
mais de 65 anos de idade [3].
Um dos principais problemas que envolvem o tratamento
da doença está logo nos primeiros passos, em seu diagnóstico,
que é de intensa dificuldade, como Hyman aborda [4].
É conhecido que tal enfermidade está diretamente relacionada à perda da massa cinzenta presente no cérebro humano
[5] e também a algumas outras mudanças cerebrais que
poderiam ter seus padrões identificados através de Imagens
de Ressonância Magnética (Magnetic Resonance Imaging ou
MRI) exemplificada na Figura 1. Partindo deste pressuposto,
diversos autores utilizaram métodos computacionais para classificarem automaticamente, através de MRI’s, cérebros com ou
sem a doença de Alzheimer [6] [7] [8] [9] [10].
Desde o inı́cio da utilização de máquinas para realização
de trabalhos humanos houve uma constante evolução e cada
vez mais tarefas podem ser executadas por computadores. Um
bom exemplo de como este aperfeiçoamento evoluiu é a possibilidade de utilizar métodos computacionais para reconhecer
padrões, como Turk [11] demonstra em seu trabalho no reconhecimento de faces humanas. A área de reconhecimento de
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Figura 1. Exemplo de Imagem de Ressonância Magnética, onde na esquerda
tem-se o cérebro de um paciente saudável e na direita o cérebro de um paciente
com Alzheimer.
Fonte: bbc.com/news/health-31807961

padrões está diretamente ligada ao Aprendizado de Máquina,
sub-campo da Ciência da Computação. No Aprendizado de
Máquina, existem dois grandes métodos, o Aprendizado Supervisionado e o Aprendizado Não-Supervisionado. Cada um
dos métodos utiliza técnicas de forma a possibilitarem a
classificação automática de dados com uma boa taxa de
precisão.
Baseado nas premissas anteriores, foi possı́vel observar
a possibilidade de aplicação do método de Competição e
Cooperação entre Partı́culas para a classificação de imagens de
ressonância magnética de forma a auxiliar no diagnóstico da
doença de Alzheimer. O método a ser utilizado neste trabalho
engloba caracterı́sticas das duas técnicas citadas anteriormente
e é categorizado como um método de aprendizado semisupervisionado [12]. Espera-se obter uma ferramenta confiável
que possa ser utilizada por médicos de forma a diminuir o
número de diagnósticos errôneos.
II. C ONCEITOS E T ÉCNICAS
A. Aprendizado de Máquina
Esta área da Inteligência Artificial aborda o desenvolvimento de métodos computacionais que possam reproduzir a
forma de aprender dos seres humanos [13]. Muitas vezes, o
principal motivo dessa busca não é imitar sistematicamente
os seres humanos a ponto de substituı́-los em tarefas, mas
sim, auxiliá-los [14]. Um dos maiores focos da área está
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em alcançar métodos que sejam capazes de reconhecerem
padrões complexos [15]. No aprendizado supervisionado, são
fornecidas ao método, entradas com rótulos que indicam sua
classe ou tipo, de forma a ensinar ao algoritmo o padrão
de cada um desses tipos. A abordagem não-supervisionada
não recebe dados rotulados, portanto, a partir de padrões
identificados nas entradas, o algoritmo faz um agrupamento
das semelhantes.
B. Aprendizado Semi-Supervisionado
O aprendizado semi-supervisionado faz uso tanto de dados
rotulados quanto de dados não rotulados [16], ou seja, é
um meio termo entre o aprendizado supervisionado e nãosupervisionado [17]. O maior motivo desta caracterı́stica se
deve ao fato de que a quantidade de dados não rotulado que
encontra-se disponı́vel é grande e rotular os mesmos não é algo
viável. Portanto, o aprendizado semi-supervisionado proporciona a possibilidade da utilização de uma grande quantidade
de dados não-rotulados e apenas uma pequena quantia de
rotulados, obtendo uma boa classificação e utilizando menos
trabalho humano nas rotulagens [15].
III. M ETODOLOGIA DE D ESENVOLVIMENTO
O modelo de competição e cooperação entre partı́culas
a ser aplicado neste trabalho utiliza o aprendizado semisupervisionado e se baseia em uma busca por território em um
grafo. O grafo representa o conjunto de dados onde as arestas
conectam nós semelhantes. Os nós, por sua vez, representam as
amostras utilizadas. Durante a execução do método, partı́culas
competem e cooperam entre si para propagarem sua classe e
determinarem as bordas das demais classes.
Inicialmente, tem-se uma certa quantidade de nós que possui
rótulo. Partı́culas são geradas na posição desses nós rotulados
e caminham através do grafo cooperando com outras partı́culas
que possuem o mesmo rótulo para classificarem amostras que
ainda não estão rotuladas. Em contrapartida, partı́culas de
rótulos diferentes, competem para possuir a maior quantidade
de nós e também para evitarem que seus territórios sejam
invadidos [12]. As amostras necessárias para a geração do
grafo serão obtidas após a extração de caracterı́sticas das
MRI’s de pacientes. Diferente da maioria dos modelos baseados em grafo, que possuem complexidade cúbica (O(n3 ))
[18], o modelo de competição e cooperação entre partı́culas
tem complexidade linear (O(n)) no laço principal [19].
IV. C ONSIDERAÇ ÕES F INAIS
Como foi abordado neste resumo, encontrar uma maneira
de auxiliar médicos no diagnóstico da doença de Alzheimer
é extremamente necessário e de suma importância para os
futuros casos da doença. Espera-se que através dos métodos
computacionais aqui citados, seja possı́vel trazer uma ferramenta com utilidade para o meio.
O próximo passo para o andamento do projeto consiste
em utilizar um extrator de caracterı́sticas para obter uma
boa extração dos dados presentes nas imagens de ressonância
magnética. Desta forma, será obtida uma base de dados

consistente para que o modelo de competição e cooperação
entre partı́culas possa realizar a classificação dos dados.
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