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Resumo Redes complexas é um campo de pesquisa cientı́fica recente e
ativo que estuda redes de larga escala com estruturas topológicas não
triviais, tais como redes de computadores, redes de telecomunicações,
redes de transporte, redes sociais e redes biológicas. Muitas destas redes são naturalmente divididas em comunidades ou módulos e, portanto,
descobrir a estrutura dessas comunidades é um dos principais problemas
abordados no estudo de redes complexas. Tal problema está relacionado
com o campo de aprendizado de máquina, que tem como interesse projetar e desenvolver algoritmos e técnicas que permitem aos computadores
“aprender”, ou melhorar seu desempenho através da experiência. Alguns
dos problemas identificados nas técnicas tradicionais de aprendizado incluem: dificuldades em identificar formas irregulares no espaço de atributos; descobrir estruturas sobrepostas de grupos ou classes, que ocorre
quando elementos pertencem a mais de um grupo ou classe; e a alta complexidade computacional de alguns modelos, que impedem sua aplicação
em bases de dados maiores. Na tese correspondente a este resumo tais
problemas são tratados através do desenvolvimento de novos modelos de
aprendizado de máquina utilizando redes complexas e dinâmica espaçotemporal, com capacidade para tratar grupos e classes sobrepostas, além
de fornecer graus de pertinência para cada elemento da rede com relação
a cada cluster ou classe. Os modelos desenvolvidos tem desempenho similar aos algoritmos do estado da arte, ao mesmo tempo em que apresentam
baixa ordem de complexidade computacional.
Keywords: aprendizado de máquina, dinâmica espaço-temporal, redes
complexas, aprendizado semi-supervisionado
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Introdução

Esta é um resumo da tese de doutorado intitulada Aprendizado de máquina
em redes complexas, de autoria de Fabricio Aparecido Breve, sob orientação
do Prof. Dr. Zhao Liang. A tese foi defendida e aprovada em 23 de agosto de
2010, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade
de São Paulo - ICMC-USP, como parte dos requisitos para obtenção do tı́tulo
?
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Os membros da banca avaliadora foram:
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– Profa . Dra . Roseli Aparecida Francelin Romero - Instituto de Ciências Matemática e de Computação, Universidade de São Paulo (USP), São CarlosSP;
– Prof. Dr. Jose Roberto Castilho Piqueira, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle, Universidade de São Paulo (USP), São
Paulo-SP;
– Prof. Dr. Nei Yoshihiro Soma, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
CTA/ITA/IEC, São José dos Campos-SP;
– Prof. Dr. Renato Tinós, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto-SP.
Uma versão online da tese completa pode ser encontrada em http://www.
teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21092010-104722/.
Durante o desenvolvimento desta tese, o autor produziu vários artigos, como
autor ou co-autor, incluindo quatro artigos publicados em periódicos internacionais [1,2,3,4], sendo um no periódico IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering [4], um no periódico Neural Networks, e dois no periódico Neurocomputing, todos classificados no nı́vel A1 do Qualis-CAPES. Além disso, 10 artigos
foram publicados em conferências nacionais e internacionais [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14].
No desenvolvimento da tese, foram estudadas diversas formas de aprendizado de máquina, com foco nas categorias de aprendizado não supervisionado
e semi-supervisionado, com o objetivo de criar novas técnicas que pudessem ser
aplicadas em redes complexas, e que pudessem contornar algumas limitações dos
modelos existentes, como a detecção de classes ou grupos de formas irregulares,
e a detecção de classes ou grupos sobrepostos. Modelos fı́sicos e biológicos foram utilizados como inspiração para os modelos gerados e bons resultados foram
obtidos.
Nas próximas seções são apresentadas as principais etapas do desenvolvimento da tese, com breves descrições dos modelos desenvolvidos e suas correspondentes publicações. Na seção 4 são apresentadas as principais conclusões e
contribuições obtidas com esta tese.
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Modelos baseados em Redes de Osciladores Acoplados

Dentre os modelos baseados em redes de osciladores acoplados, podemos destacar
dois modelos baseados em sistemas dinâmicos e sincronização por fase entre osciladores caóticos organizados em reticulado, os quais foram aplicados em tarefas
de atenção visual, que são parte essencial de muitos sistemas de visão computacional. Iniciamos com o estudo do modelo dinâmico de agrupamento de dados
proposto em [15], que utiliza sincronização completa entre osciladores acoplados.
Com base em tal estudo foi construı́do um modelo de segmentação de imagens
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[3] utilizando sincronização completa entre osciladores Wilson-Cowan acoplados
e dispostos em uma grade bi-dimensional, cada oscilador representando um pixel
da imagem. Este modelo foi posteriormente estendido para realizar tarefas de
atenção visual [13,14]. Tal modelo tem capacidade de selecionar um de vários
objetos de interesse em uma imagem de entrada e de trocar o foco de um objeto
para outro. Ele se utiliza das propriedades do caos e da sincronização caótica para
separar os objetos que compõe a cena de entrada, e também inclui um mecanismo
de inibição responsável por destacar o objeto mais saliente. Outra caracterı́stica
interessante deste modelo é a mudança de comportamento quando o objeto recebe o foco de atenção. Neste caso, o comportamento previamente caótico dá
lugar a uma trajetória com fase fixa, que já foi observada em experimentos de
reconhecimento de padrões feitos com coelhos [16]. Simulações computacionais
foram realizadas para checar a viabilidade do mecanismo de seleção e mostraram
que este é um mecanismo promissor para sistemas de atenção visual.
O próximo passo foi substituir a sincronização completa pela sincronização
por fase, que é mais robusta e requer uma força de acoplamento menor. Para
isso estudamos os osciladores de Rössler [17] e suas condições de sincronização.
Além disso, tal substituição é particularmente interessante porque vários modelos de atenção visual já foram propostos utilizando sincronização completa entre
osciladores para representar objetos [18,19,20], mas o fenômeno de sincronização
observado em experimentos reais raramente representa uma sincronização completa, pois esta só é possı́vel entre subsistemas idênticos, o que não acontece
na natureza. Por outro lado, a sincronização por fase pode ser observada entre
subsistemas não idênticos, e acredita-se que ela possa ser o mecanismo chave
para integração de neurônios no cérebro [21]. Tal estudo resultou em um modelo
(apresentado na Seção 3.2 da tese) que utiliza uma grade de osciladores Rössler
acoplados, cada um representando um pixel da imagem. Os osciladores estão
inicialmente em regime caótico, sendo que osciladores pertencendo ao mesmo
objeto sincronizam por fase entre si, podendo manter amplitudes não correlacionadas, ao mesmo tempo em que osciladores de objetos diferentes diferem em fase.
A atenção é caracterizada por uma mudança de comportamento nos osciladores
correspondentes ao objeto selecionado, passando do regime caótico para um regime periódico, ao mesmo tempo em que a freqüência é aumentada. Este modelo
tem como vantagem requerer uma força de acoplamento menor, sem risco de divergência para o infinito que ocorre quando uma força de acoplamento muito
alta é usada. Por outro lado, na sincronização completa os diferentes objetos são
identificados rapidamente devido às diferentes trajetórias caóticas, mas na sincronização por fase a amplitude não é levada em consideração, então é necessário
mais tempo para detectar que os objetos se dessincronizaram em fase.
Com o objetivo de resolver este problema, além de introduzir outras melhorias para aperfeiçoar o método, foi desenvolvido um novo modelo [1,9]. Porém,
neste caso a segmentação ocorre em paralelo com o processo de atenção. Do
ponto de vista biológico, este modelo é mais plausı́vel, pois apenas o objeto que
recebe atenção terá seus correspondentes osciladores sincronizados, enquanto que
os demais objetos terão seus correspondentes osciladores dessincronizados. Além
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disso, o objeto considerado saliente é aquele que tem maior contraste de cores
e intensidade com relação a outras partes da imagem, ao contrário dos modelos anteriores que utilizavam apenas a intensidade absoluta. Esta melhoria tem
suporte direto de experimentos biológicos que mostram que o contraste entre
atributos é mais importante que o valor absoluto dos mesmos quando tarefas de
busca visual são realizadas em sistemas visuais biológicos [22,23]. Este modelo
foi desenvolvido em duas etapas, sendo que o modelo preliminar [9] não incluı́a
o mecanismo de mudança de foco, que foi implementado posteriormente [1]. O
modelo utiliza uma grade de osciladores de Rössler acoplados localmente aos
seus respectivos vizinhos em um modelo governado pelas seguintes equações:
ẋi,j = −ωi,j yi,j − zi,j + k∆xi,j ,
ẏi,j = ωi,j xi,j + ayi,j ,
żi,j = b + zi,j (xi,j − c).

(1)

onde (i, j) é um ponto da grade com 1 ≤ i ≤ N , 1 ≤ j ≤ M . k é a força
de acoplamento. ω é utilizado para codificar a intensidade dos pixels. ∆xi,j é o
termo de acoplamento, que é definido por:
∆xi,j = γi−1,j−1;i,j (xi−1,j−1 − xi,j ) + γi−1,j;i,j (xi−1,j − xi,j ) +
γi−1,j+1;i,j (xi−1,j+1 − xi,j ) + γi,j−1;i,j (xi,j−1 − xi,j ) +
γi,j+1;i,j (xi,j+1 − xi,j ) + γi+1,j−1;i,j (xi+1,j−1 − xi,j ) +
γi+1,j;i,j (xi+1,j − xi,j ) + γi+1,j+1;i,j (xi+1,j+1 − xi,j ),
onde


γi,j;p,q =

1, se o elemento (i, j) está acoplado com (p, q),
0, caso contrário.

(2)

(3)

As conexões positivas em ∆+ entre pares de osciladores vizinhos com cores
similares serão mantidas, enquanto que que as conexões entre osciladores com
cores muito diferentes serão cortadas. As conexões negativas em ∆− estão sempre
ligadas.
Dada a imagem de entrada, a rede é organizada de forma que cada oscilador
representa um pixel da imagem, ou seja, ele recebe um estı́mulo do seu pixel
correspondente na imagem. Neste modelo, o estı́mulo é representado pelo contraste relativo do pixel Ri,j . Para determiná-lo é preciso primeiramente calcular
o contraste absoluto Ci,j para cada pixel:
P d d
d
|
w |Fi,j − Favg
,
(4)
Ci,j = d P d
dw
d
onde (i, j) é o ı́ndice do pixel, Fi,j
é o valor do atributo d do pixel (i, j) normad
d
lizado no intervalo [0, 1], w é o peso do atributo d, e Favg
é o valor médio para
o atributo d, o qual é dado por:
d
Favg
=

i=N j=M
1 X X d
F .
N.M i=1 j=1 i,j

(5)
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Finalmente, o contraste relativo é definido da seguinte forma:
Ri,j

!
(1 − Ci,j )2
= exp −
,
2σ 2

(6)

onde σ é definido de acordo com o problema.
Uma vez que o contraste relativo esteja obtido, ele é usado para modelar os
parâmetros do oscilador, de forma que o oscilador que corresponde ao objeto mais
saliente (com maior contraste) será sincronizado devido ao acoplamento positivo
+
−
ki,j
forte e ao acoplamento negativo ki,j
fraco. Ao mesmo tempo, os osciladores
que correspondem a objetos não salientes terão acoplamento positivo fraco e
acoplamento negativo forte, de forma que não sincronizarão.
Mais simulações foram realizadas com imagens artificiais e reais e bons resultados foram obtidos, tanto com o mecanismo de mudança de foco ativado,
quanto com ele desativado. Este modelo e seus antecessores são pioneiros na
utilização de sincronização por fase entre osciladores caóticos acoplados para
tarefas de atenção visual, aproveitando a caracterı́stica de requerer uma menor
força de acoplamento para obter a sincronização, tornando possı́vel a sincronização de uma maior quantidade de osciladores sem que o sistema diverja para
o infinito. Destaca-se também a possibilidade de sincronizar osciladores nãoidênticos, como acontece em sistemas biológicos. Estas caracterı́sticas permitem
lidar com imagens do mundo real relativamente complexas. Outra contribuição
importante é a combinação do sistema de segmentação das imagens e do sistema
de atenção visual em um único sistema, diferentemente do que ocorre em vários
outros modelos de atenção visual onde as etapas são separadas.
Na Figura 1, é exibido um exemplo de aplicação do mecanismo de atenção visual, com o mecanismo de mudança de foco ativado, em uma imagem do mundo
real (Figura 1a). O objeto saliente é o “cachorro”, o qual tem uma forma irregular e é cercado pela “grama”, que também tem forma irregular. A Figura 1b
mostra o comportamento de 300 osciladores (pixels) escolhidos aleatoriamente da
imagem, onde o nı́vel de cinza representa o valor da variável x de cada oscilador.
As primeiras 150 linhas correspondem à “grama” e as outras 150 linhas correspondem ao “cachorro”. Podemos observar que a Figura 1b pode ser dividida
em três estágios: o primeiro estágio acontece do tempo zero até aproximadamente 200, onde nenhum objeto está saliente (nenhuma sincronização por fase
é observada); o segundo estágio acontece aproximadamente do tempo 200 até
aproximadamente o tempo 350, onde os osciladores que correspondem ao objeto
“cachorro” estão sincronizados por fase e portanto o objeto “cachorro” é o saliente neste estágio; o terceiro estágio começa aproximadamente no tempo 350 e
vai até o tempo 500, onde os osciladores correspondendo ao objeto “cachorro”
perdem a sincronização e, ao mesmo tempo, os osciladores que correspondem ao
objeto “grama” se tornam sincronizados. A Figura 1c mostra o desvio padrão do
crescimento de fase acumulada através do tempo, onde podemos observar que
o sistema entrega a atenção primeiramente ao “cachorro”, e após algum tempo,
muda para a “grama”.
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Figura 1: Atenção visual em imagem real - “Cachorro”: (a) Imagem fonte; (b)
Comportamento dos osciladores; (c) Séries temporais do desvio padrão de fase
de cada objeto.

3

Modelos baseados em Movimentação de Partı́culas em
Redes Complexas

Durante o desenvolvimento deste projeto, uma nova abordagem de detecção
de comunidades foi proposta por integrantes do mesmo grupo de pesquisa [24].
Neste modelo, partı́culas caminham em uma rede competindo entre si pela posse
dos vértices, e evitando a invasão de outras partı́culas nos vértices que já foram
possuı́dos. Após um número de iterações é possı́vel separar os grupos através
da informação de posse de cada vértice. Tal abordagem pareceu bastante promissora, pois poderia ser utilizada em outros tipos de modelos que são o objetivo deste trabalho, como a detecção de comunidades sobrepostas, não apenas
no âmbito do aprendizado não supervisionado, onde o modelo original foi proposto, como também no âmbito do aprendizado semi-supervisionado. Conseqüentemente, optou-se por fazer um estudo mais aprofundado dessa abordagem com
o objetivo de criar novos modelos.
A partir de estudos da abordagem utilizada no modelo original [24], foram
criados novos modelos baseados em movimentação de partı́culas. Inicialmente foi
criada uma nova técnica de agrupamento de dados [11], apresentada na Seção
4.1 da tese, combinando caminhada determinı́stica e aleatória e competição en-
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tre partı́culas, onde cada partı́cula corresponde a uma classe do problema. O
algoritmo fornece como saı́da não apenas rótulos com valores absolutos, mas
também valores nebulosos para cada nó da rede, que correspondem aos nı́veis
de pertinência daquele nó com relação a cada comunidade da rede. Para tanto
foram utilizados mecanismos que medem o potencial dos vértices de maneira
independente para cada partı́cula, e foram utilizadas informações extraı́das da
dinâmica temporal do modelo para compor as saı́das do algoritmo. Simulações
computacionais foram realizadas em dados sintéticos e reais, e os resultados
mostram que este modelo é um mecanismo bastante promissor para descobrir a
estrutura sobreposta de comunidades em redes complexas.
Em seguida, o modelo anterior foi modificado para permitir sua utilização no
âmbito do aprendizado semi-supervisionado [8], onde apresentou bons resultados,
comparáveis aos de métodos tradicionais, ao mesmo tempo em que apresentava
um tempo de execução mais baixo. No segundo semestre de 2009, foi realizado
um estágio de doutorado no exterior, junto ao Department of Electrical and
Computer Engineering da University of Alberta, Edmonton, AB, Canadá, sob
supervisão do Prof. Dr. Witold Pedrycz. Com a colaboração do Dr. Pedrycz,
o modelo foi modificado incluindo não apenas competição entre partı́culas, mas
também a cooperação. Além disso, o novo modelo incluiu a possibilidade de obter
saı́das contı́nuas, revelando a estrutura de sobreposição das classes. Na Seção 4.2
da tese é apresentado este novo método de classificação, que utiliza cooperação
e competição entre partı́culas de forma combinada [4]. Foi utilizado um conceito
de caminhada aleatório-gulosa de partı́culas, onde cada uma delas corresponde a
um ponto de dado rotulado. Iniciando em um pequeno território que corresponde
aos poucos nós rotulados, estas partı́culas expandem seu domı́nio caminhando
na rede, colaborando com outras partı́culas da mesma classe, e competindo com
partı́culas de outras classes para evitar que elas invadam seu território. Devido
ao mecanismo de competição, há um efeito de dividir-e-conquistar embutido no
método proposto. Desta forma, evita-se que partı́culas visitem uma quantidade
considerável de nós que definitivamente pertencem a outros times de partı́culas.
Em outras palavras, modelos de aprendizado semi-supervisionado baseados em
grafos tradicionais espalham seus rótulos de uma maneira global, enquanto que
o modelo proposto espalha seus rótulos de maneira local. Conseqüentemente, o
método proposto tem uma complexidade de tempo menor que outros modelos
baseados em grafos. Foi realizada uma análise, e o modelo proposto tem ordem
de complexidade de no máximo O(n2 ), enquanto a maioria dos métodos baseados
em grafos tem ordem de complexidade cúbica (O(n3 )) [25]. Portanto, o método
proposto pode ser usado para classificar bases de dados maiores, sendo mais
adequado ao estudo de redes complexas.
A caminhada aleatório-gulosa funciona da seguinte forma: em cada iteração,
cada partı́cula tem probabilidade pgrd de escolher o movimento guloso e probabilidade 1 − pgrd de escolher o movimento aleatório, com 0 ≤ pgrd ≤ 1. Uma vez
que a escolha pelo movimento aleatório ou guloso é determinada, o nó vizinho a
ser visitado será escolhido com as probabilidades definidas pela Equação (7) ou
pela Equação (8), respectivamente, como mostrado a seguir.
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Na caminhada aleatória a partı́cula ρj tenta se mover para qualquer nó vi
com as mesmas probabilidades definidas por:
Wqi
,
p(vi |ρj ) = Pn
µ=1 Wqµ

(7)

onde q é o ı́ndice do nó atual da partı́cula ρj , portanto Wqi = 1 se existe uma
aresta entre o nó atual e qualquer nó vi , e Wqi = 0 caso contrário. No movimento guloso, a partı́cula tentará se mover para um vizinho com probabilidade
`
definida pelo nı́vel de domı́nio de seu time naquele vizinho, ρω
j , e pelo inverso
da distância (ρdj i ) daquele vizinho, vi , para seu nó-casa, vj , de acordo com a
seguinte expressão:
Wqi viω`

p(vi |ρj ) =

1
d
(1+ρj i )2
Pn
ω`
1
µ=1 Wqµ vi (1+ρdi )2
j

,

(8)

onde, novamente, q é o ı́ndice do nó atual da partı́cula ρj e ` = ρfj , onde ρfj
é o rótulo da classe da partı́cula ρj . A Figura 2 ilustra algumas probabilidades
calculadas usando estas regras.
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Figura 2: Probabilidades de nós serem escolhidos por uma partı́cula com o movimento guloso e o movimento aleatório.

Simulações computacionais mostram que o método proposto é promisor para
o aprendizado semi-supervisionado, resultando em boa taxa de classificação tanto
para dados sintéticos quanto para dados do mundo real, especialmente em casos onde poucos dados estão disponı́veis. Como citado, assim como no modelo
de agrupamento, o modelo semi-supervisionado também pode gerar uma saı́da
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nebulosa para cada nó na rede. A saı́da nebulosa corresponde ao nı́vel de pertinência de cada nó da rede com relação a cada classe. Uma medida de sobreposição é derivada dessa saı́da e pode ser considerada como um grau de confidência no rótulo fornecido. Este mecanismo também permite detectar outliers
na base de dados. A saı́da nebulosa e a detecção de outliers realizadas pelo algoritmo proposto fornecem mecanismos para ajudar a impedir a propagação de
erros durante o processo de aprendizado semi-supervisionado, evitando o risco
da propagação de rótulos em um certo nı́vel.
Na Figura 3 é realizada uma demonstração da capacidade de impedir a propagação de erros oferecida pelo algoritmo de aprendizado semi-supervisionado
com competição e cooperação entre partı́culas. Na imagem da Figura 3a há 2.000
elementos distribuı́dos em duas classes em forma de banana (1.000 elementos
por classe), 100 (5%) deles são rotulados (cı́rculos vermelhos e quadrados azuis),
porém, 10 destes nós rotulados têm o rótulo errado, representando outliers. A Figura 3b mostra o resultado da classificação obtida a partir das saı́das nebulosas.
É possı́vel observar que os nós com rótulos errados não afetam a classificação de
seus vizinhos, e os próprios outliers são eventualmente reclassificados para suas
respectivas classes corretas.
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Figura 3: (a) Conjunto de dados artificiais com alguns nós com rótulo errado;
(b) Classificação obtida pelo modelo de partı́culas.

Na Figura 4, observa-se o resultado da aplicação do algoritmo de partı́culas
com saı́da nebulosa em uma base de dados do mundo real: a Rede do Clube
de Caratê de Zachary [26]. A base de dados é apresentada ao algoritmo com
apenas dois nós rotulados: 1 e 34, cada um representando uma classe diferente.
O ı́ndice de sobreposição de cada nó é indicado por seus respectivos tamanhos
e cores. É possı́vel observar que apesar dos dois nós rotulados exibirem algum
grau de sobreposição, o algoritmo ainda produz um bom resultado, até mesmo
detectando os graus de sobreposição nos próprios nós rotulados (note o tamanho
um pouco maior e o tom azul um pouco mais claro). Esta é uma caracterı́stica

10

Fabricio Breve e Liang Zhao

desejável, pois não é necessário escolher nós não-sobrepostos para representar
uma classe.
6
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Figura 4: A Rede do Clube de Caratê de Zachary [26]. Tamanhos e cores dos nós
representam seus respectivos ı́ndices de sobreposição detectados pelo método
proposto.

Este modelo de partı́culas também foi aplicado em 7 bases de dados padrões
em aprendizado semi-supervisionado1 e obteve resultados comparáveis aos obtidos por 11 algoritmos do estado da arte. Além disso, o modelo proposto se
mostrou o mais balanceado, apresentando-se dentre os melhores em todas as
bases de dados testadas, enquanto os demais se alternavam nos grupos com
melhores e piores desempenhos, dependendo da base de dados avaliada.

4

Conclusões

A combinação de dinâmica e estrutura topológica se mostrou uma abordagem adequada para tratamento dos problemas computacionais abordados. Conseqüentemente, a continuidade deste estudo poderá trazer novas soluções para
outros problemas computacionais e outros problemas relacionados com sistemas
complexos.
Nos modelos baseados em osciladores, o uso da sincronização por fase - mais
robusta - além de biologicamente plausı́vel, pode oferecer uma boa contribuição
em sistemas de análise de dados (padrões) baseados em sincronização de sistemas
caóticos acoplados. Além disso, a abordagem inédita de construção de um sistema
que combina tarefas de segmentação e atenção visual em um único passo, tem
1

Disponı́veis em http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/ssl-book/benchmarks.html
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importância teórica e prática, pois oferece um novo caminho no desenvolvimento
de sistemas de visão computacional.
O mecanismo de competição e cooperação entre partı́culas em redes complexas oferece um caminho alternativo para o desenvolvimento de redes neurais
artificiais, que considera a estrutura dos dados de entrada, diminuindo o efeito
de “caixa preta”. Tal abordagem se mostrou eficaz na detecção de nós sobrepostos, oferecendo novas formas de tratamento de dados que apresentem tais
estruturas. A estratégia de competição e cooperação entre partı́culas é diferente
das técnicas tradicionais de aprendizado semi-supervisionado, apresentando bom
desempenho de classificação (comparável ao estado da arte), baixa complexidade
computacional (menor do que muitos algoritmos da mesma categoria), e possibilidade de detectar outliers e evitar a propagação de erros vinda dos mesmos,
mostrando ser uma abordagem de aprendizado promissora, e abrindo caminho
para o desenvolvimento de outras técnicas inspiradas pela natureza.
Com base no desenvolvimento realizado e descrito acima, podemos destacar
como principais contribuições deste projeto o desenvolvimento de: novos modelos de atenção visual, utilizando pela primeira vez a sincronização por fase entre
sistemas caóticos; novos modelos de atenção visual que realizam a segmentação
de um objeto ao mesmo tempo em que direcionam a ele o foco de atenção; nova
técnica de agrupamento de dados, com capacidade de detectar sobreposição entre grupos e fornecer graus de pertinência à cada grupo por cada elemento; nova
técnica de aprendizado semi-supervisionado, com desempenho comparável ao de
técnicas do estado da arte, além de complexidade computacional inferior a de
muitos outros modelos baseados em grafos, e abordagem fundamentalmente diferente das demais; e nova técnica de aprendizado semi-supervisionado capaz de
detectar sobreposição entre classes e minimizar a propagação de erros provenientes de outliers.
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11. Breve, F.A., Zhao, L., Quiles, M.G.: Uncovering overlap community structure in
complex networks using particle competition. In: Int. Conf. on Artificial Intelligence and Computational Intelligence (AICI’09). Volume 5855. (2009) 619–628
12. Quiles, M.G., Breve, F., Romero, R.A.F., Zhao, L.: Visual selection with feature
contrast-based inhibition in a network of integrate and fire neurons. Int. Conf. on
Natural Computation 3 (2008) 601–605
13. Zhao, L., Breve, F.A., Quiles, M.G., Romero, R.A.: Visual selection and shifting
mechanisms based on a network of chaotic wilson-cowan oscillators. In: ICNC 2007:
Third Int. Conf. on Natural Computation. Volume 5. (2007) 754–762
14. Quiles, M., Breve, F., Zhao, L., Romero, R.: A visual selection mechanism based
on network of chaotic wilson-cowan oscillators. In: ISDA ’07: Proceedings of the
Seventh Int. Conf. on Intelligent Systems Design and Applications, Washington,
DC, USA, IEEE Computer Society (2007) 919–924
15. Zhao, L., de Carvalho, A., Li, Z.: Pixel clustering by adaptive moving and chaotic
synchronization. IEEE Transactions on Neural Networks 15(5) (Sep 2004) 1176–
1185
16. Skarda, C.A., Freeman, W.J.: How brain make chaos in order to make sense of the
world. Behavioral and Brain Sciences 10 (1987) 161–195
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