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Resumo 
Este trabalho propõe a aplicação dos Algoritmos Genéticos para a busca de 

uma configuração ótima de alguns parâmetros de uma Rede Neural Piramidal 

(Pyramidal Neural Network - PyraNet).  Redes Neurais Piramidais são uma classe de 

redes neurais utilizadas para identificação de padrões de imagens, cuja estrutura é 

composta por camadas sucessivas de neurônios, formando uma estrutura piramidal, 

e cada uma dessas camadas representa uma versão compactada da camada que a 

precede, sendo a entrada da rede uma imagem. Algoritmos Genéticos, por sua vez, 

são uma classe de algoritmos inteligentes inspirados na teoria da Seleção Natural, e 

compreendem uma heurística de busca normalmente utilizada para fins de 

otimização. Esses conceitos são utilizados na identificação de padrões em regiões 

de florestas e áreas urbanas em imagens de satélite. Os resultados mostram que é 

viável a utilização de abordagens inteligentes a fim de que se obtenha uma 

configuração de uma PyraNet que gere índices de erro satisfatórios. 
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Abstract 
This work proposes the aplication of Genetic Algorithms to search for an 

Optimal Configuration of some parameters of a Pyramidal Neural Network. Pyramidal 

Neural Networks are a sort neural networks used to identify patterns of image, whose 

structure is composed of sucessive layers of neurons, forming a pyramidal structure, 

in which each of these layers represents a compressed version of the layer that 

precedes it, where the network input is an image. Genetic Algorithms, in turn, are a 

sort of intelligent algorithms inspired by the theory of Natural Selection, and are a 

search heuristic usually used for optimization purposes. These concepts are used to 

identify patterns in forest regions and urban areas in satellite images. The results 

show that it is feasible to use intelligent approaches in order to obtain a configuration 

that generates a PyraNet satisfactory error rates. 



 

ix 

Sumário 

Introdução ...................................................................................... 2 
1.1 Motivação e Problema .......................................................................... 2 
1.2 Objetivos e Metas .................................................................................. 3 

1.2.1 Objetivos Gerais ............................................................................... 3 
1.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................... 4 

1.3 Organização do Documento ................................................................ 4 
1.3.1 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica ...................................................... 4 
1.3.2 Capítulo 3: Modelo Proposto ............................................................ 4 
1.3.3 Capítulo 4: Experimentos ................................................................. 4 
1.3.4 Capítulo 5: Conclusão e Trabalhos Futuros ..................................... 5 

Revisão Bibliográfica .................................................................... 6 
2.1 Redes Neurais ....................................................................................... 6 

2.1.1 Histórico ............................................................................................ 6 
2.1.2 Rede Neural Perceptron ................................................................... 7 
2.1.3 MLP .................................................................................................. 7 

2.2 PyraNet ................................................................................................... 8 
2.2.1 Campos Receptivos ......................................................................... 8 
2.2.2 Arquitetura ........................................................................................ 9 
2.2.3 Treinamento ................................................................................... 11 

2.3 Algoritmos Genéticos ......................................................................... 14 
2.3.1 Representação dos Indivíduos ....................................................... 15 
2.3.2 Operadores ..................................................................................... 18 

Modelo Proposto ......................................................................... 22 
3.2 Configuração da PyraNet ................................................................... 22 

3.1.1 Entradas ......................................................................................... 22 
3.1.2 Saídas ............................................................................................ 24 
3.1.3 Classificação .................................................................................. 25 
3.1.4 Minimização do Erro ....................................................................... 27 
3.1.5 Algoritmo de Aprendizado .............................................................. 28 

3.2 Algoritmo Genético ............................................................................. 28 



 

x 

3.2.1 Representação Individual ............................................................... 28 
3.2.2 Operadores ..................................................................................... 29 

Experimentos .............................................................................. 32 
4.1 Base de Dados .................................................................................... 32 
4.2 Execução do AG .................................................................................. 34 

4.2.1 Parâmetros ..................................................................................... 34 
4.2.2 Espaço de busca ............................................................................ 34 
4.2.3 Cálculo do Fitness .......................................................................... 34 
4.2.4 Resultados do AG .......................................................................... 35 

Conclusão e Trabalhos Futuros ................................................ 42 
5.1 Conclusão ............................................................................................ 42 
5.2 Trabalhos Futuros ............................................................................... 42 

Bibliografia .................................................................................. 44	  

 



 

xi 

Índice de Figuras 
Figura 1. Rede Neural Perceptron .............................................................................. 7	  

Figura 2. Campos receptivos, regiões de sobreposição e gap. ................................. 9	  

Figura 3. Arquitetura da PyraNet. ............................................................................. 10	  

Figure 4. Saída de um neurônio pertinente a uma camada piramidal ...................... 11	  

Figura 5. Arquitetura proposta da PyraNet. .............................................................. 25	  

Figura 6. Exemplo de imagem a ser classificada de dimensões !×!, dividada em 

segmentos de tamanho !, com sobreposições de tamanho !, 0 ≤ ! < !. ........... 27	  

Figura 7. Vetor representativo de um indivíduo. ....................................................... 29	  

Figura 8. Imagens utilizadas para o treinamento da PyraNet: a) região de floresta e 

b) região de área urbana. .................................................................................... 32	  

Figura 9. Imagens originais (à esquerda) e segmentadas manualmente (à direita) 

utilizadas para busca pelo AG e para verificação: (a) Jundiai-1, (b) Jundiai-2, (c) 

Jundiai-3, (d) Manaus-1, (e) Manaus-2, (f) Manaus-3, (g) Manaus-4, (h) Recife-1, 

(i) Recife-2. .......................................................................................................... 33	  

 

  

 

 



 

xii 

Tabela de Símbolos e Siglas 
 

AG – Algoritmo Genético 

ASCII – American Standard Code For Information Interchange 

CE – Cross Entropy 

DNA – Deoxyribonucleic Acid 

IA – Inteligência Artificial 

MLP – Multilayer Perceptron 

OCR – Optical Character Recognition 

PyraNet – Pyramidal Neural Network 

RNA – Redes Neurais Artificiais 

 

 

 

  



 

2 

Introdução 
Redes Neurais Artificiais (RNA) são uma técnica computacional de 

Inteligência Artificial desenvolvida com base no funcionamento de sua contraparte 

biológica. Desse modo, as Redes Neurais Artificiais vem sendo utilizadas como 

dispositivos de aprendizado computacionais tendo como inspiração o conhecimento 

sobre os mecanismos de aprendizado da malha de neurônios do sistema nervoso de 

organismos biológicos. 

Assim, as RNA tem tido muita importância tanto como uma alternativa à 

abordagem computacional tradicional baseada em processamento sequencial e 

algorítmico (NASCIMENTO JR., 1994) quanto por suas inúmeras aplicações, como 

reconhecimento óptico de caracteres (OCR), análise de pesquisa de mercado, 

controle de processos industriais, aplicações climáticas e identificação de fraude de 

cartão de crédito (MARINGÁ). 

Algoritmos Genéticos (AG), por sua vez, são outra técnica de IA inspirada na 

evolução biológica e composta por no mínimo os seguintes elementos: população de 

cromossomos, seleção de cromossomos baseada em aptidão, cruzamento para 

produzir novas gerações de cromossomos e mutação aleatória para a produção de 

novas gerações de cromossomos (MITCHELL, 1996). Os AG apresentam-se como 

uma técnica de otimização e busca estocástica, poderosa e amplamente aplicável 

(GEN & CHENG, 2000). 

1.1 Motivação e Problema 
Assim como muitas das demais técnicas de IA, como aquelas baseadas em 

computação evolucionária e em Inteligência de Enxames, o funcionamento das 

RNAs depende de uma série de parâmetros que tem influência direta sobre sua 

eficiência e sua eficácia na resolução dos problemas a que se propõem resolver e, 

assim como no caso daquelas técnicas, não há até o momento algoritmos 

determinísticos a partir dos quais podemos encontrar os parâmetros ótimos de 

RNAs. 

. 
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1.2 Objetivos e Metas 
 

A proposta deste trabalho compreende a utilização de um Algoritmo Genético 

para a busca de parâmetros ótimos de uma PyraNet (Pyramidal Neural Network) que 

será aplicada à classificação de regiões de florestas e áreas urbanas em imagens de 

satélite. 

Uma PyraNet é uma RNA que se propõe à classificação de padrões visuais e 

que é motivada pelos conceitos de pirâmides de imagem e campos receptivos 

locais, cuja arquitetura tem uma estrutura hierárquica com dois tipos de camadas de 

processamento: camadas piramidais e camadas unidimensionais. Os neurônios das 

camadas piramidais são treinados para realizar a extração de características e a 

redução de dimensão da imagem, que representa a entrada para a rede (PHUNG & 

BOUZERDOUM, 2007). 

Selecionaremos certos parâmetros cujos valores serão buscados pelo 

Algoritmo Genético, como os valores dos campos receptivos e das sobreposições de 

tais campos em cada camada piramidal, para que estes sejam buscados pelo 

Algoritmo Genético. 

Aplicando técnicas de Computação Natural, como o AG, esperamos obter 

resultados melhores que aqueles encontrados empiricamente sobre redes PyraNet. 

Note-se que mesmo o Algoritmo Genético possui seu próprio conjunto de 

parâmetros, que, neste trabalho, serão configurados com base em valores 

notadamente utilizados na literatura e nos resultados obtidos a partir de nossa 

própria análise quando do resultado dos nossos experimentos. 

1.2.1 Objetivos Gerais 

• Otimizar os parâmetros de uma rede PyraNet utilizando Algoritmos 

Genéticos. 

• Aplicar a rede PyraNet resultante ao treinamento de imagens de 

satélite para a identificação de padrões de cidade e floresta. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar a melhor configuração do AG obtida a partir dos testes 

preliminares. 

• Comparar os resultados de parâmetros obtidos pelo AG com aqueles 

encontrados na literatura sobre a PyraNet. 

• Fazer uma análise do impacto do Algoritmo Genético para a busca dos 

parâmetros da PyraNet aplicada a uma base de dados de imagens de 

satélite de floresta e de cidade. 

1.3 Organização do Documento 
Este trabalho está dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo foi iniciada a 

introdução ao tema Busca dos Parâmetros Ótimos de uma Rede Neural Piramidal 

Utilizando Algoritmos Genéticos, assim como a motivação e a caracterização do 

problema. 

1.3.1 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo, abordaremos o conteúdo teórico necessário para desenvolver 

o tema proposto, a saber: Redes Neurais e Algoritmos Genéticos. 

1.3.2 Capítulo 3: Modelo Proposto 

Neste capítulo, abordaremos a aplicação de um Algoritmo Genético para a 

busca de uma configuração ótima para uma Rede Neural Piramidal (PyraNet), que 

será utilizada para a classificação de regiões de floresta e de áreas urbanas em 

imagens de satélite, pressupostos alguns parâmetros fixos da rede bem como certas 

restrições. 

1.3.3 Capítulo 4: Experimentos 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da execução do Algoritmo 

Genético tomando como referência a base de dados apresentada no Capítulo 3. 

Além disso, esses resultados serão comparados com os de trabalhos anteriores 

sobre a utilização da PyraNet para  classificação de regiões de floresta e áreas 

urbanas utilizando a mesma base de treinamento e verificação.  
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1.3.4 Capítulo 5: Conclusão e Trabalhos Futuros 

Neste capítulo, abordaremos uma visão geral do que foi visto, dificuldades 

encontradas, discussões e conclusões obtidas, além de melhorias e trabalhos 

futuros. 

 

  



 

6 

Revisão Bibliográfica 
Neste capítulo abordaremos o conteúdo teórico necessário para solucionar o 

problema descrito na introdução. A seção 2.1 mostra como funcionam as Redes 

Neurais Artificiais, uma técnica de Inteligência Computacional para solucionar vários 

problemas de classificação e predição. Em seguida, a seção 2.2 apresenta o que 

são Algoritmos Genéticos, um algoritmo de otimização baseado na Teoria da 

Evolução dos seres vivos. 

2.1 Redes Neurais 
As Redes Neurais Artificiais (RNAs) constituem-se de um modelo matemático 

do funcionamento do cérebro humano, utilizado para a resolução de problemas na 

área da Inteligência Artificial (IA). A inspiração das RNAs veio da maneira como as 

células do sistema nervoso (neurônios) trabalham em conjunto para o 

processamento do aprendizado humano. Diz-se que o conjunto dessas células 

formam uma rede de neurônios interligados, ou Rede Neural. Nesse sentido, as 

RNAs são modelos matemáticos simplificados dessa rede de neurônios biológicos. 

Haykin define uma Rede Neural como sendo “um processador maciçamente e 

paralelamente distribuído constituído de unidades de processamento simples, que 

tem a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo 

disponível para uso.” (HAYKIN, 1999). 

2.1.1 Histórico 

A primeira aparição das RNAs deu-se na década de 1940, quando McCulloch, 

neurofisiologista, e Pitts, matemático, propuseram um modelo artificial para o 

neurônio biológico, em um artigo entitulado A Logical Calculus of the Ideas 

Immanent in Nervous Activity (MCCULLOCH & PITTS, 1943). 

Em 1949, Donald Hebb propõe a regra de aprendizagem em seu livro The 

Organization of Behavior (HEBB, 1994), tentando encontrar um mecanismo que 

explicasse o fluxo de informações nos neurônios (VALENÇA, 2009). 
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Apenas em 1958 foi realizada a primeira aplicação prática das RNAs  por 

Rosenblatt, que desenvolveu uma rede neural Perceptron que era capaz de realizar 

reconhecimento de padrões através de uma regra de aprendizagem (VALENÇA, 

2009). 

Em 1960, Widrow e Hoff introduziram a rede ADALINE, uma extensão da rede 

Perceptron, e foi seguida pela rede auto-organizável de Kohonen bem como outras 

classes de redes neurais. 

2.1.2 Rede Neural Perceptron 

Uma Rede Neural Perceptron é um modelo de RNA em que vários neurônios, 

que representam as entradadas da rede, estão ligados a uma ou mais saídas 

mediante valores numéricos os quais chamamos de pesos. A saída da rede é dada 

pela aplicação de uma função degrau sobre a entrada líquida da rede, que é obtida 

pelo somatório do produto das entradas pelos respectivos pesos. O aprendizado da 

Rede Neural Perceptron dá-se pelo ajustamento desses pesos à medida em que são 

apresentadas amostras à rede cujas saídas são conhecidas. A Figura 1 ilustra 

graficamente uma Rede Neural Perceptron. 

 

Figura 1. Rede Neural Perceptron 

2.1.3 MLP 

Em 1969 Minsky e Papert mostraram que a Rede Neural Perceptron 

apresenta uma série de limitações, dentre elas a incapacidade de resolver 

problemas não linearmente separáveis. 
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MLP (Multilayer Perceptron) é uma classe de rede neural que tem como 

característica principal a utilização de uma estrutural neural de pelo menos três 

camadas, a saber: uma camada de entrada, uma camada de saída e uma camada 

intermediária ou escondida. A introdução de camadas intermediárias provê à rede a 

capacidade de lidar com problemas não linearmente separáveis. Além disso, uma 

rede MLP, diferentemente da Rede Neural Perceptron, utliza funções contínuas 

como funções de ativação dos neurônios que a compõem. 

As Redes Neurais são caracterizadas pela sua capacidade de aprendizado. 

Há diversos algoritmos que podem ser utilizados para o treinamento de Redes 

Neurais, ou seja, algoritmos que definem como seus pesos são ajustados. No caso 

de redes MLP, um dos algoritmos mais utilizados é Backpropagation, que teve sua 

origem no trabalho desenvolvido por Pul Werbos, em 1974 (VALENÇA, 2009). 

2.2 PyraNet 
PyraNet é uma RNA que se propõe à classificação de padrões visuais e que é 

caracterizada pelos conceitos de pirâmides de imagem e campos receptivos locais, 

apresentando uma estrutura hierárquica composta por dois tipos sucessivos de 

camadas de processamento: camadas piramidais e camadas unidimensionais. Os 

neurônios das camadas piramidais são treinados para realizar a extração de 

características e a redução de dimensão da imagem, que representa a entrada para 

a PyraNet; Já as camadas unidimensionais formam basicamente uma rede MLP 

conectada à ultima camada piramidal e serve para classificação (PHUNG & 

BOUZERDOUM, 2007). 

A quantidade ! de camadas de uma PyraNet, portanto, é dada pela 

quantidade de camadas piramidais, !!, e pela quantidade de camadas 

unidimensionais, !!, ou seja, ! = !! + !!. 

2.2.1 Campos Receptivos 

Cada neurônio em uma camada piramidal !, 0 < ! ≤ !!, está ligado à camada 

anterior através de seu campo receptivo, uma região da camada ! − 1 formada por 
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!!×!! neurônios, onde !! é o tamanho do campo receptivo do respectivo neurônio da 

camada !. 

Um campo receptivo relativo a uma camada possui regiões de interseção com 

os campos receptivos vizinhos. Portanto, cada camada piramidal !, 0 < ! ≤ !!, possui 

um valor !! de sobreposição, que representa a região de neurônios que são 

compartilhados entre 2 campos receptivos adjacentes; além disso, é definido o 

conceito de gap a partir dos valores dos campos receptivos e de sobreposição 

relativos a uma dada camada piramidal; o gap !! relativo a uma camada 

piramidal  !, 0 < ! ≤ !!, é dado pera diferença !! − !!. A Figura 2 ilustra como a 

disposição dos campos receptivos, bem como das regiões de sobreposição e gap. 

 

Figura 2. Campos receptivos, regiões de sobreposição e gap. 

2.2.2 Arquitetura 

Como foi dito anteriormente, uma PyraNet é composta por camadas 

piramidais e por camadas unidimensionais de neurônios. A Figura 3 ilustra a 

arquitetura da PyraNet composta por uma camada de entrada (a próprio imagem), 
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duas camadas piramidais e 3 camadas unidimensionais, a última sendo a camada 

de saída da rede. 

 

Figura 3. Arquitetura da PyraNet. 

A camada ! = 0 representa a entrada da rede, que é a própria imagem, isto é, 

cada neurônio dessa camada está ligado diretamente a um pixel da imagem; essa 

camada está conectada à primeira camada piramidal (camada ! = 1). A última 

camada piramidal, ! = !!, está conectada à primeira camada unidimensional. Os 

neurônios das camadas piramidais estão dispostos em uma estrutura de neurônios 

bidimensional e estão ligados à camada anterior mediante outras estruturas 

bidimensionais de menor tamanho, os campos receptivos, que são subconjuntos dos 

neurônios que formam aquela camada anterior. 

A entrada líquida !!,!!  de um neurônio !, !  de uma camada piramidal 

!, 0 < ! ≤ !! é dada pelo somatório ponderado das saídas de cada neurônio !, !  

pertinente ao campo receptivo daquele neurônio !, ! , incluindo um valor de limiar 

(bias), onde os pesos desse somatório são os pesos associados a cada um dos 

neurônios que compõem o respectivo campo receptivo. A esse somatório é aplicada 

uma função de ativação, que representará a saída !!,!!  do neurônio !, !  da camada 

!. A Figura 4 ilustra a saída de um neurônio particular de uma camada piramidal. 
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Figure 4. Saída de um neurônio pertinente a uma camada piramidal 

2.2.3 Treinamento 

Vários algoritmos de treinamento podem ser utilizados para o aprendizado de 

uma PyraNet; entretanto, seja qual for o algoritmo, o objetivo será minimizar uma 

função de erro que é definida em termos das saídas obtidas pela rede para um dado 

conjunto de entrada e as saídas desejadas conhecidas para esse cojunto. 

O Método de treinamento que utilizaremos aqui será baseado na função de 

erro cross-entropy (entropia cruzada), que é definida como: 

!!"(!) = − !!! ln!!!
!!

!!!

!

!!!

 

Em que: 

• !!! ≥ 0 são as probabilidades estimadas, sendo ! = 1,2,… ,!! e 

!!! = 1!!
!!! . 
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• !!! ,! = 1,2,… ,!! são as probabilidades desejadas para a amostra de 

treinamento !!, sendo  !!! =
1, !"  !!   é  !"#$%&"&$"  à  !"#$$%  !

0, !"#$  !"#$%á!"#
 

Além disso, o valor dos !!! são dados por: 

!!! =
!!!

!,!

!!!
!,!!!

!!!

, ! = 1,2,… ,!! . 

Onde !!
!,! é a saída da PyraNet relativa ao neurônio !. 

O cálculo dos gradientes de erro dos pesos são obtidos a partir das 

sensibilidades calculadas para cada neurônio; tais sensibilidades são definidas como 

as derivadas parciais da função de erro ! em relação ao somatório ponderado da 

entrada líquida daquele neurônio, como segue: 

Para as camadas unidimensionais, as sensibilidades são dadas por: 

!!
!,! =

!"
!!!

!,! , ! > !! 

Em que !!
!,! é a entrada líquida do neurônio ! na camada unidimensional ! 

com relação à amostra ! apresentada à rede. No caso deste trabalho, como ! =

!!", temos, para os neurônios da camada de saída (! = !): 

!!
!,! = !!!!′! !!

!,! , ! = 1,2,… ,!! 

Onde !!! = !!! − !!!, e para os neurônios das demais camadas 

unidimensionais (!! < ! < !): 

!!
!,! = !′! !!

!,! !!
!!!,!

!!!!

!!!

!!,!!!!, ! = 1,2,…!! 

Para as camadas piramidais, as sensibilidades são dadas por: 

!!,!
!,! =

!"
!!!,!

!,! , ! ≤ !! 

Em que !!,!
!,!  representa a entrada líquida do neurônio !, !  da camada 

piramidal ! com relação à amostra ! apresentada à rede. De modo semelhante ao 

cálculo anterior, aplique-se a equação acima à função de erro cross entropy, isto é, 
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faça-se ! = !!". O cálculo das sensibilidades dos neurônios da última camada 

piramidal (! = !!) é dado pela mesma equação utilizada para o cálculo das 

sensibilidades dos neurônios das camadas unidimensionais !, !! < ! < !, sendo 

necessário realizar a seguinte transformação: 

(!!,!
!!,! ,! = 1,2,… ,!!!; ! = 1,2,… ,!!!) → (!!

!!,! ,! = 1,2,… ,!!!) 

Assim, realizamos a transformação inversa para o cálculo das sensibilidades 

dos neurônios das demais camadas piramidais (! < !!), consoante a equação 

seguinte: 

!!,!
!,! = !′!(!!,!!.! )!!,!!!! !!,!

!!!,!

!!!"!

!!!!"#

!!!"!

!!!!"#

 

Onde ! = 1,2,… ,!!; ! = 1,2,… ,!!, além disso: 

!!"# =
! − !!!!
!!!!

+ 1 

!!!"! =
! − 1
!!!!

+ 1 

!!"# =
! − !!!!
!!!!

+ 1 

!!!"! =
! − 1
!!!!

+ 1 

Finalmente, o gradiente dos pesos é obtido como segue. 

Para as camadas unidimensionais (!! < ! ≤ !), o grandiente de cada peso 

!!,!!  da respectiva camada ! que liga o neurônio ! da camada ! − 1 ao neurônio ! 

na camada ! é dado por: 

!"
!!!,!! = !!

!,!!!
!!!,!

!

!!!

, ! = 1,2,… ,!!!!;! = 1,2,… ,!! 

E o gradiente dos bias !!!  do neurônio ! da camada ! por: 

!"
!!!!

= !!
!,!

!

!!!
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Para as camadas piramidais (! ≤ !!), o gradiente de cada peso !!,!!  que é 

conectado ao neurônio (!, !) da camada ! − 1 é dado por: 

!"
!!!,!!

= !!,!
!!!,! !!,!

!,!

!!!"!

!!!!"#

!!!"!

!!!!"#

!

!!!

 

Onde ! = 1,2,… ,!!!!; ! = 1,2,… ,!!!!, além disso: 

!!"# =
! − !!
!!

+ 1 

!!!"! =
! − 1
!!

+ 1 

!!"# =
! − !!
!!

+ 1 

!!!"! =
! − 1
!!

+ 1 

Notando-se que !!,!
!,! refere-se ao elemento (!, !) de entrada da rede. O 

gradiente dos bias !!,!!  associado ao neurônio (!, !) da camada ! é dado por: 

!"
!!!,!!

= !!,!
!,!

!

!!!

, ! = 1,2,… ,!!; ! = 1,2,… ,!! 

Após calculados os gradientes, vários algoritmos de treinamento podem ser 

utilizados para minimizar a função !. Neste trabalho é utilizado o método do 

gradiente descendente, regido pelo seguinte algoritmo: 

Δ! ! = −!∇! ! , ! > 0 

Em que ! é a taxa de aprendizado da rede. 

2.3 Algoritmos Genéticos 
AG foi derivado a partir do conceito de evolução biológica usando operações 

baseadas na sobrevivência do mais apto, cruzamento, mutação e seleção, imitando 

o processo genético (SHAPIRO & WU, 2000; UNNIKRISHNAN & HEBERT, 2005). 

Os AG são, pois, uma técnica de IA que tem como metáfora a evolução biológica e é 

composta por no mínimo os seguintes elementos: uma população de indivíduos, aos 
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quais podemos nos referir como cromossomos, um mecanismo de seleção baseada 

na aptidão dos indivíduos, um mecanismo de cruzamento por meio do qual novas 

gerações de indivíduos são formadas e um mecanismo de mutação aleatória para a 

produçãoo de novas gerações de cromossomos. Nesse sentido, há dois aspectos 

fundamentais para a definição de um AG, a saber: a representação (ou codificação) 

dos indivíduos e as operações sobre tais indivíduos. 

2.3.1 Representação dos Indivíduos 

Os algoritmos genéticos encontram sua inspiração nas teorias de Charles 

Darwin sobre a evolução das espécies por meio da seleção natural, e de Gregor 

Mendel sobre a herança de características mediante cruzamento genético. 

Na Biologia, cada célula tem um mesmo conjunto de cromossomos, e cada 

cromossomo carrega consigo um conjunto de genes, que são blocos de DNA (ácido 

desoxirribonucléico); dizemos que cada gene é responsável por uma característica 

do indivíduo (por exemplo, cor dos olhos) e nos referimos ao conjunto dos genes de 

um indivíduo como o seu genótipo. Da interação do genótipo com o ambiente deriva 

o fenótipo do indivíduo. 

Em AG, cada indivíduo é um cromossomo e, assim como no cromossomo 

biológico, cada característica de um indivíduo do AG é codificada em um gene, 

codificação esta que dependerá da natureza do problema. 

Indivíduos são gerados, recombinados, sofrem mutação, são avaliados e 

selecionados, cada uma dessas operações tendo sua contraparte biológica. Assim, 

ao implementarmos um AG, devemos projetar uma representação de indivíduos de 

modo que estes suportem esse conjunto de operações. 

Um indivíduo pode ser represnetado de diversas maneiras, mas desde já 

ressaltamos que a representação de um indivíduo em AG depende de sua 

conveniência em representar soluções para um dado problema. Por exemplo, em 

problemas de otimização de funções, uma das aplicações mais clássicas dos AGs, é 

interessante que representemos indivíduos como entidades numéricas, onde cada 

solução candidata (indivíduo) será dada possivelmente por um conjunto de valores 

que satisfaçam a função. 
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Os três tipos de representação numérica mais utilizados em AG são: 

representação binária, representação inteira e representação real (ou representação 

de ponto flutuante). 

Em muitos problemas, todavia, a representação de indivíduos torna-se mais 

conveniente pela utilização de um modo denominado permutação, no qual 

normalmente é levado em conta a ordem em que os atributos considerados 

aparecem na representação do indivíduo. 

Representação Binária 

Este tipo de representação é amplamente utilizado em Algoritmos Genéticos. 

Sua implementação é normalmente muito simples e pode ser aplicada em diversas 

situações. 

Consiste na representação de um cromossomo (indivíduo) como uma cadeia 

de bits, na qual cada bit ou conjunto de bits na cadeia representa um gene 

(característica) particular. Na representação binária de indivíduos para um problema 

particular, é importante que todas as representações possíveis do padrão de bits 

utilizado esteja dentro do domínio de possíveis soluções e que, equivalentemente, 

tal padrão de bits escolhido possa representar todos os elementos desse domínio 

(espaço de busca). 

A representação binária é ideal para a codificar atributos binários de 

indivíduos, por exemplo, se o  indivíduo é alto ou baixo, se é gordo ou magro, se é 

feminino ou masculino, se é terrestre ou marinho etc. Por outro lado, também é 

possível representar atributos que estejam dentro de uma faixa de valores (inteiros 

ou reais), como idade, altura, peso, ou até mesmo dentro de um conjunto de classes 

possíveis, como por exemplo, se o indivíduo em questão é peixe, ave, réptil, anfíbio 

ou mamífero. 

Nos casos em que temos representações binárias para atributos não 

essencialmente binários (valores inteiros, reais, ou conjunto de classes), algum tipo 

de codificação extra deve ser utilizada. Por exemplo, para a representação de 

inteiros poderíamos utilizar a notação de complemento de dois, para reais, a notação 

de ponto flutuante e para as diferentes classes de um indivíduo poderíamos utilizar 

um caractere ASCII para cada uma das classes ou formar nosso próprio padrão de 
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codificação. Entretanto, nos casos em que atributos inteiros ou reais precisem ser 

representados, as representações inteiras e de ponto flutuante devem ser utilizadas, 

respectivamente. 

Representação Inteira 

A representação inteira de indivíduos é mais adequada quando precisamos 

representar soluções que estão dentro de um intervalo inteiro de valores ou mesmo 

quando nosso espaço de busca é representado por valores enumerados, por 

exemplo, os valores {1,2,3,4,5,6,7} representando {Segunda, Terça, Quarta, Quinta, 

Sexta, Sábado}. Genericamente, utilizamos a representação individual inteira 

quando os atributos de um indivíduo pertencem a qualquer conjunto inteiro de 

valores. 

Representação Real 

Esse tipo de representação é também chamado de representação de ponto 

flutuante, devido ao tipo de codificação utilizada para a representação de números 

reais nos computadores. Semelhantemente ao que ocorre na representação inteira, 

a representação real é utilizada quando os indivíduos a serem representados estão 

dentro de um conjunto real de valores, ou quando tais valores estão dispostos em 

uma distribuição contínua. Claro que essa representação contínua é hipotética para 

fins de representação computacional, dado que o conjunto de valores reais capazes 

de serem representados pela máquina é bastante limitado. 

Representação por Permutação 

Utilizamos representação por permutação quando a sequência de atributos na 

representação de indivíduos importa. Uma outra particularidade da representação 

por permutação é que não é permitido a um mesmo valor aparecer mais de uma vez 

na sequência. Um problema que poderia ser resolvido utilizando-se esse tipo de 

representação é o conhecido problema do caixeiro viajante, de acordo com o qual 

precisamos encontrar o menor caminho entre duas cidades de maneira que 

passemos por cada cidade no caminho exatamente uma vez. 
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2.3.2 Operadores 

Além da representação individual, a implementação adequada dos 

operadores do AG é determinante para o sucesso na resolução de um problema.  As 

principais operações definidas sobre indivíduos em um AG são o cruzamento, a 

mutação e a seleção, os quais são descritos a seguir. 

Cruzamento 

No algoritmo genético canônico, como é conhecida a versão clássica do 

modelo proposto por Holland (HOLLAND, 1975), o operador de cruzamento utilizado 

é uma analogia direta ao mecanismo de recombinação genética usado na natureza: 

o crossover, o qual determina uma única posição que será usada como referência 

para troca de material genético entre dois indivíduos, quando estes estiverem 

reproduzindo e gerando descendentes em comum. Por exemplo, se a posição 

escolhida for entre o quarto e o quinto gene, os quatro primeiros genes do primeiro 

filho poderão vir do primeiro pai, e o restante do segundo; enquanto que o segundo 

filho herda os segmentos que o irmão não herdou: os quatro primeiros alelos do 

segundo pai, e do quinto ao último alelo do primeiro pai. A determinação de que, 

durante a reprodução entre dois pais, devem ser gerados exatamente dois filhos é 

outra restrição do algoritmo genético canônico para, de maneira simples, conservar o 

tamanho da população fixa. 

Quando o problema requer a operação de cruzamento pode sofrer variações. 

É possível realizá-lo em múltiplos pontos. Um ponto para realizar o crossover pode 

ser entre o primeiro e o último gene, por exemplo, se visualizarmos a cadeia de 

genes como um anel. Podemos imaginar problemas envolvendo parâmetros que 

podem ser divididos em classes não relacionadas como possíveis candidatos para a 

utilização de um operador crossover de vários pontos. Podemos imaginar também 

que para efetuar reprodução entre três indivíduos, por exemplo, pode-se usar 

crossover de três pontos (gerando três segmentos no cromossomo apresentado em 

anel). Embora o crossover simples possa não ser o mais adequado a um 

determinado problema, é importante salientar que aumentar demais o número de 

pontos é de pouca utilidade prática (mas são usados em situações especiais). 

A probabilidade de cruzamento Pc determina a probabilidade de um casal 

selecionado para reprodução gerar descendentes com recombinação genética. 
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Geralmente essa probabilidade é alta, mas quando não ocorre recombinação, os 

descendentes são cópias idênticas dos pais. 

Mutação 

A mutação é uma operação capaz de gerar diversidade e que geralmente 

desconsidera a informação crítica passada durante a evolução. Como a 

probabilidade de mutação deve ser relativamente baixa em relação à probabilidade 

de cruzamento, é possível criar uma estratégia de mutação adaptativa como função 

do tempo (número de gerações), e diferenciado para o gene (posição) associado. 

Por exemplo, a taxa de mutação deveria decair com o tempo para garantir que o 

algoritmo convirja apropriadamente em determinado momento. Além disso, é natural 

que a probabilidade de mutação em genes de alta sensibilidade (para os quais 

alterações de valor afetam com mais intensidade o fitness do indivíduo) seja menor, 

como ocorre na natureza. 

No GA canônico, que tem codificação binária, a mutação é um operador que 

simplesmente altera o valor do alelo para o complementar. Assim que gerado um 

novo indivíduo, para cada gene é dada a chance de sofrer mutação. A probabilidade, 

como já dito, é baixa e pode ser não-uniforme em relação às posições dos genes. 

Assim como na operação de cruzamento, também é possível usar uma 

abordagem aritmética, na qual a mutação pode consistir de simplesmente adicionar 

um pequeno valor ao alelo de um determinado gene. 

Seleção 

Assim como na natureza segundo o princípio da seleção natural, os mais 

aptos ao meio sobrevivem, no Algoritmo Genético os indivíduos (ou potenciais 

soluções) de uma determinada geração com melhor avaliação na função de aptidão 

(fitness) serão selecionados e poderão gerar novos indivíduos passando suas 

características, após a recombinação entre eles, para a geração seguinte. Espera-

se, dessa forma, que a geração seguinte apresente melhores soluções, em média, 

para o problema. A solução é dada pelo melhor indivíduo, o mais apto, da última 

geração produzida. 

Embora existam diversas abordagens para o operador de seleção, a mais 

popular é a roleta, que tenta atribuir chances de reprodução para cada indivíduo, 
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mesmo os menos aptos, proporcionalmente ao seu nível de adaptação. Ou seja, 

uma roleta é simulada de modo que cada indivíduo é associado a uma região 

proporcional à sua aptidão. No algoritmo genético canônico, a roleta é rodada tantas 

vezes quanto for a quantidade de indivíduos na população original, gerando uma 

população intermediária para a reprodução. Esses indivíduos formam pares entre si 

escolhidos aleatoriamente. Cada par deve então sofrer recombinação se a chance 

de recombinação ocorrer e gerar exatamente dois descendentes. Caso contrário, 

eles são copiados para a geração seguinte sem crossover. Dessa forma, o tamanho 

da população permanece fixo após a reprodução. Nessa etapa, ocorre mutação nos 

novos indivíduos e a população recém-criada estará pronta para ser avaliada e, se a 

condição de parada não for alcançada, selecionada para reprodução. 

Outros mecanismos de seleção serão citados, e é importante destacar que 

eles diferenciam-se entre si pela forma de induzir variação na aptidão média da 

população, a chamada pressão seletiva. 

A seleção por roleta é proporcional a aptidão. Esse tipo de seleção pode 

apresentar problemas em situações com ocorrência de super-indivíduos, que atraem 

a convergência do processo evolucionário prematuramente; ou, no outro extremo, de 

competição próxima, quando a pressão seletiva é baixa demais devido a grande 

semelhança de aptidão dos indivíduos. 

Para a seleção por torneios, um grupo de quantidade fixa de indivíduos é 

aleatoriamente selecionado da população, e os melhores no grupo são 

selecionados. Nota-se que quanto maior o tamanho desse grupo, maior pressão 

seletiva. 

Para uma seleção com truncamento, os indivíduos serão selecionados com 

igual probabilidade entre o grupo dos melhores indivíduos da população. Quando o 

tamanho desse grupo cresce, a pressão diminui. 

A normalização linear é uma técnica de seleção que consiste em distribuir 

linearmente os valores de aptidão dos indivíduos entre os valores máximo e mínimo 

definidos pelo usuário. Ajustando os coeficientes, é possível controlar a pressão 

seletiva em casos nos quais a seleção proporcional apresenta problemas. A 

normalização exponencial também é utilizada como técnica de seleção. 
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Independentemente do tipo de operador aplicado, deve-se ter em mente que 

sua utilização não deve destruir as regras inerentes ao problema incorporadas à 

estratégia de representação do indivíduo. É necessário também que, ao se usar 

operadores geradores de diversidade na população não se destrua informação 

crítica para a solução do problema, da qual os indivíduos da população são 

portadores. 

 A semântica dos operadores deve, pelas razões já mencionadas, ser 

criada para adequar-se ao problema. Resumindo, os operadores de recombinação e 

mutação devem ser consistentes e manipular os genes dos indivíduos de maneira 

sensata. 
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Modelo Proposto 
Para a realização dos experimentos, foi utilizado um Algoritmo Genético para 

realizar a busca pelos melhores parâmetros da Rede Neural Piramidal, aplicada ao 

treinamento de imagens de satélite para o reconhecimento de regiões de florestas e 

áreas urbanas; as configurações da PyraNet e do AG, bem como da base de dados 

utilizada neste trabalho, são descritas nas seções seguintes. 

3.2 Configuração da PyraNet 
Para os experimentos é utilizada uma arquitetura de Rede Neural Piramidal 

composta por duas camadas piramidais e 1 camada unidimensional. Além disso, é 

utilizado apenas 1 camada unidimensional, composta por dois nerônios, um para 

cada classe a ser reconhecida pela rede. Adota-se aqui essa configuração pois é a 

mesma utilizada em (FERNANDES B. J., 2009), trabalho em que são utilizados 

valores de parâmetros definidos empiricamente; portanto, comparamos os 

resultados dos experimentos obitidos naquele trabalho com aqueles encontrados 

aqui pela utilização do Algoritmo Genético para definir os parâmetros 

correspondentes. 

3.1.1 Entradas 

As entradas para a rede neural constituem-se das próprias imagens, isto é, 

cada pixel de uma amostra de entrada é associado a um neurônio de entrada da 

rede na camada ! = 0; além disso, as entradas de tais neurônios são os próprios 

valores numéricos dos pixels em tons de cinza, normalizados para o intervalo −1,1 , 

em que −1 é o valor normalizado representativo do pixel de valor 0 (cor preta) e 1 o 

valor normalizado representativo do pixel com valor 255 (cor branca) sendo esses 

valores também as próprias saídas desses neurônios e utilizados para o cálculo da 

entrada líquida da camada seguinte (! = 0). Essa entrada líquida é dada por: 

!!,!
!,! = !!,!! !!,! + !!,!!

(!,!)∈!!,!!
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sendo !!,!
!,! a entrada líquida para o neurônio (!, !) da primeira camada 

piramidal e relativa à amostra ! apresentada à rede neural; !!,!!  representa o 

conjunto de todos os neurônios !, !  pertinentes ao campo receptivo do neurônio 

(!, !); !!,! é o valor normalizado do pixel ligado ao neurônio (!, !); !!,!!  é o valor do 

bias correspondente ao neurônio (!, !) da camada ! = 1; e, finalmente, !!,!!  é o peso 

associado à primeira camada piramidal (! = 1), mas ligado ao neurônio (!, !) da 

camada de entrada ! = 0. 

De modo geral, as entradas líquidas dos neurônios das camadas piramidais 

!, 1 < ! ≤ !!, são obtidas mediante a seguinte equação: 

!!,!
!,! = !!,!! !!,!!!! + !!,!!

(!,!)∈!!,!!
 

Em que !!,!!!! é a saída emitida pelo neurônio (!, !) da camada ! − 1; as saídas 

de cada neurônio em uma camada !, 0 < ! ≤ !, são obtidas pela aplicação de uma 

função de ativação !!(. ); !!,!!  é obtido como segue: 

!!,!! = !, ! | ! − 1 !! + 1 ≤ ! ≤ ! − 1 !! + !! , ! − 1 !! + 1 ≤ ! ≤ ! − 1 !! + !!  

As entradas líquidas dos neurônios das camadas unidimensionais são obtidas 

assim: 

!!
!,! = !!,!! !!!!! + !!!

!!!!

!!!

 

Onde !!
!,! é a entrada líquida do neurônio ! da camada !, !! < ! ≤ !; !!!!! é a 

saída do neurônio ! na camada ! − 1; !!,!!  é o peso associado à ligação sináptica 

que parte do neurônio ! da camada ! − 1 ao neurônio ! da camada !; finalmente, !!!  

é o valor do bias associado ao neurônio !. 

Cada imagem possui dimensões fixas !!×!!, sendo que, para o propósito 

dos experimentos descritos neste trabalho, !! = !!. Conforme veremos mais 

adiante, as imagens de entrada são obtidas a partir da segmentação de imagens 

maiores, cujas dimensões são 900×450 pixels. 

A restrição !! = !! presente neste trabalho é motivada apenas pela 

simplificação do problema; não consideramos, portanto, o impacto causado pela 
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utilização de imagens cujas dimensões não atendam à tal restrição. Além disso, a 

quantidade de segmentos utilizados, bem como suas dimensões, são tais que não é 

necessária a realização de nenhum tratamento adicional nas amostras resultantes, 

isto é, são mantidas as proporções e a resolução dos segmentos relativas à imagem 

original. 

Cada camada piramidal ! constitui-se de uma versão compactada do quadro 

representativo da imagem na camada ! − 1, para 0 < ! ≤ !!. Cada versão 

compactada possui dimensões !!×!!, definidas como: 

!! =
!!!! − !!

!!
 

!! =
!!!! − !!

!!
 

3.1.2 Saídas 

As funções de ativação utilizadas pelos neurônios da rede são a Sigmóide 

Logística (! ! = !
!!!!!

), para os neurônios das camadas unidimensionais, e a 

Tangente Hiperbólica (! ! = tanh !), para os neurônios das camadas piramidais. 

Portanto, as saídas dos neurônios das camadas piramidais são obtidas como 

sendo: 

!!,!! = !! !!,!
!,! = tanh !!,!

!,! , 0 < ! ≤ !! 

Enquanto que as saídas dos neurônios das camadas unidimensionais são 

obtidas por: 

!!! = !! !!
!,! =

1

1+ !!!!
!,! , !! < ! ≤ ! 

A saída da da última camada piramidal, isto é, !!,!
!! , é rearranjada em um 

vetor coluna e utilizado para o cálculo da entrada da camada unidimensional 

seguinte: 

!!,!
!! |! = 1,2,… ,!!!; ! = 1,2,… ,!!! → !!

!!|! = 1,2,… ,!!!  
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A saída dos neurônios da última camada,  !!! ,! = 1,2,… ,!! , representam a 

saída final da PyraNet. 

A Figura 5 apresenta uma ilustração da arquitetura da PyraNet consoante o 

modelo proposto neste trabalho. 

 

Figura 5. Arquitetura proposta da PyraNet. 

3.1.3 Classificação 

A parte MLP da PyraNet possui apenas 1 camada; esta camada é dotada 

aqui de dois neurônios, conforme arquitetura encontrada em (FERNANDES B. J., 

2009), trabalho cujos resultados serão comparados com aqueles encontrados no 

capítulo Experimentos desta monografia; esses dois neurônios são responsáveis 

apenas por fornecer a saída da rede, em que cada um dos dois neurônios 

representa uma classe; para este trabalho, portanto, um neurônio é responsável pela 

representação da classe Floresta e o segundo, pela representação da classe 

Cidade. A partir das saídas da rede, são calculadas as probabilidades de uma dada 
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imagem apresentada à rede ser Floresta ou Cidade de acordo com a seguinte 

equação: 

!!! =
!!!

!,!

!!!
!,!!!

!!!

, ! = 1,2,… ,!! . 

Em que !!
!,! representa a saída do neurônio ! da última camada (! = !) e 

relativa à amostra ! apresentada à rede. 

As imagens de verificação utilizadas para classificação são imagens de 

satélite que possuem dimensões de 900×450 pixels. A classificação de uma imagem 

é realizada mediante a sua segmentação em partes menores sobrepostas, utilizando 

o método Segmentation and Classification with Receptive Fields – SCRF 

(FERNANDES & CAVALCANTI, 2009); as dimensões de cada segmento são as 

mesmas dimensões das imagens apresentadas à rede para treinamento; por 

exemplo, treinando uma PyraNet com amostras de imagens de dimensões fixadas 

em 20×20 pixels, essas serão as dimensões de cada segmento utilizado na 

classificação da imagem de verificação; dessa forma, no momento da classificação, 

cada a cada segmento será associada uma probabilidade de pertencer a umas das 

duas classes, Floresta ou Cidade. 

Apesar das classificações serem realizadas independentemente para cada 

segmento particular, a classificação resultante de cada pixel da imagem dependerá 

do quão provável ele pertence a uma das duas classes, isto é, dependerá da 

influência resultante das probabilidades de todos os segmentos vizinhos, o que é 

conseguido mediante sobreposição desses segmentos. A Figura 6 ilustra como 

estão dispostos esses segmentos e suas regiões de sobreposição. 

Para cada pixel (!,!) da imagem, é associado um par de probabilidades 

(!!!,! ,!!!,!), sendo !!!,! a probabilidade de o pixel (!,!) pertencer à classe Floresta e 

!!!,! a probabilidade desse pixel percentecer à classe Cidade; além disso, !!!,! +

!!!,! = 1. (!!!,! ,!!!,!) é definido como: 

!!!,! ,!!!,! =
!!!

!!,!
!!!
!!,!

,
!!!

!!,!
!!!
!!,!
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Onde !!! é a probabilidade do segmento ! pertencer à classe Floresta, !!! a 

probabilidade desse segmento pertencer à classe Cidade e !!,! é a quantidade de 

segmentos que contém o pixel (!,!). 

Diz-se, portanto, que o pixel (!,!) tem maior ou menor probabilidade de 

pertence à classe cuja probabilidade resultante for respectivamente maior ou menor. 

Caso !!!,! > !!!,!, o pixel (!,!) é rotulado como Floresta; semelhantemente, caso 

!!!,! > !!!,!, o pixel (!,!) é rotulado Cidade. 

 

Figura 6. Exemplo de imagem a ser classificada de dimensões !×!, dividada em 

segmentos de tamanho !, com sobreposições de tamanho !, 0 ≤ ! < !. 

3.1.4 Minimização do Erro 

Além disso, a função de erro utilizada para fins de minimização do erro geral 

da rede é a Cross Entropy (Entropia Cruzada), dada por: 

!!"(!) = − !!! ln!!!
!!

!!!

!

!!!

 

Conforme descrito anteriormente. 
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3.1.5 Algoritmo de Aprendizado 

O algoritmo de aprendizado utilizado nos experimentos  é o Gradiente 

Descendente, definido como: 

Δ! ! = −
!(!)∇! !

! , !(!) > 0 

Em que ! é a quantidade de amostras apresentadas à rede em cada época 

de treinamento e !(!), a taxa de aprendizagem para o treinamento e que, neste 

trabalho, é definida por: 

! ! = !!!!
!
!""" 

Sendo !! a taxa de aprendizagem inicial fornecida à rede. Para o treinamento 

da PyraNet nos experimentos foi utilizado !! = 0.5. 

Todos os pesos iniciais da rede são gerados aleatoriamente dentro do 

intervalo (−0,1), (0,1) . 

3.2 Algoritmo Genético 
A seguir, apresentamos detalhes do Algoritmo Genético utilizado nos 

experimentos. 

3.2.1 Representação Individual 

Nos experimentos realizados para este trabalho, utiliza-se o tipo de 

representação inteira. Cada indivíduo é, pois, representado como um array de 

inteiros em que cada posição do array, isto é, cada gene de um indivíduo, é 

responsável por determinar um dos seguintes parâmetros da PyraNet: 

• Dimensão da imagem de entrada para treinamento; 

• Tamanho do campo receptivo; 

• Tamanho da sobreposição do campo receptivo; e 

• Tamanho da sobreposição do segmento utilizado na classificação da 

imagem de validação. 

A Figura 7 ilustra como são representados os indivíduos pelo AG. 
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A primeira posição, !, representa a dimensão das imagens de entrada para o 

treinamento da PyraNet. Como foi dito anteriormente, cada imagem utilizada para 

treinamento possui dimensões 900×450 pixels; sendo assim, o gene ! do indivíduo 

diz respeito às dimensões das amostras de imagens que serão obtidas a partir da 

imagem de teste maior, por exemplo, para ! = 20 temos imagens de entrada de 

dimensões 20×20 pixels. 

As duas posições seguintes do vetor, !1 e !2, são responsáveis por 

representar os tamanhos dos campos receptivos relativos às primeira e segunda 

camadas piramidais (! = 1 e ! = 2, respectivamente). Note-se que esse valores são 

limitados pelas dimensões de suas respectivas camadas precedentes, respeitando o 

cálculo desses valores previstos pela PyraNet. 

As duas posições seguintes, !1 e !2, representam respectivamente os 

valores das sobreposições dos campos receptivos das camadas piramidais primeira 

e segunda (! = 1 e ! = 2). Assim como os valores de !1 e !2 são limitados pela 

dimensão das camadas precedentes, os valores de !1 e !2 são limitados pelo 

tamanho dos campos receptivos de suas respectivas camadas, de modo que 

tenhamos 0 ≤ !1 < !1 e 0 ≤ !2 < !2. 

Finalmente, a posição 5 do vetor representa o tamanho, em pixels, da 

sobreposição para os segmentos quando da classificação da Imagem de acordo 

com o método SCRF, conforme explicado na seção precedente. 

 

Figura 7. Vetor representativo de um indivíduo. 

3.2.2 Operadores 

Neste trabalho utilizamos um AG que possui os operadores canônicos de 

seleção, cruzamento e mutação, implementados como descrito a seguir. 
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Seleção 

A seleção dos indivíduos  é realizada utilizando o método Roleta, de acordo 

com o qual os indivíduos tem maiores ou menores chances de serem selecionados 

conforme sua apitidão for respectivamente menor ou maior. Um indivíduo menos 

apto ter maiores chances de ser selecionado é justificado pelo fato de que damos 

maiores chances de serem selecionados para cruzamento ou mutação indivíduos 

não tão bons, na esperança de que a mistura ou alteração genética desses 

indivíduos menos aptos gere indivíduos melhores. De maneira semelhante, um 

indivíduo mais apto ter menores chances de ser selecionado (para cruzamento ou 

mutação) justifica-se pelo interesse de se manter tais indivíduos entre gerações, 

uma vez que são indivíduos candidatos à solução ótima. 

Cruzamento 

O cruzamento é realizado entre dois indivíduos selecionados a partir da 

geração então corrente; é escolhida aleatoriamente uma posição do vetor 

representativo do indivíduo que representará o ponto de cruzamento; com isso, um 

novo indivíduo é gerado composto pelos materiais genéticos dos seus geradores e 

as porções genéticas desse novo indivíduo serão herdadas de cada um dos 

geradores com base no ponto de cruzamento. 

Mutação 

A mutação é feita da seguinte forma: um indivíduo é selecionado mediante o 

operador de seleção; em seguida, é escolhido um índice aleatório do vetor, 

representando a posição do vetor que sofrerá a mutação; finalmente, um valor 

aleatório é escolhido (no domínio do espaço de busca) substituindo o valor anterior. 

Caso na mutação ou cruzamento sejam formados indivíduos cujo conjunto de 

genes esteja fora do domínio da busca, esses indivíduos são simplesmente 

descartados. 

Para a execução do Algoritmo Genético, são especificados os percentuais de 

cruzamento e de mutação, bem como o tamanho e a quantidade máxima de 

gerações. Definimos a taxa de cruzamento em 50% e a taxa de mutação em 10%; 

esses valores foram definidos de forma inteiramente empírica, mediante a execução 

de experimentos preliminares. O tamanho de cada geração em 10 indivíduos e a 
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quantidade de gerações em 20; tais valores foram definidos de forma a tornar a 

execução dos testes mais simplificada. Testes preliminares com uma quantidade 

maior de indivíduos e de gerações não mostraram ter uma eficácia 

significativamente maior para o objetivo deste trabalho, que é a obtenção de uma 

configuração ótima de uma PyraNet cujo percentual de erro na classificação de 

imagens de satélite seja menor que o percentual obtido por uma PyraNet com 

valores de parâmetros definidos empiricamente conforme (FERNANDES B. J., 

2009). 

 

  



 

32 

 

Experimentos 
Este capítulo expõe os resultados obtidos mediante a aplicação do Modelo 

Proposto apresentado no capítulo 3. 

4.1 Base de Dados 
A base de dados utlizada no treinamento constitui-se de imagens de satélite 

extraídas do Google Earth e utillizadas em (FERNANDES B. J., 2009) para a 

segmentação e classificação de padrões visuais baseadas em campos receptivos 

inibitórios. São utilizadas imagens das cidades brasileiras de Jundiaí, Manaus e 

Recife. Todas as imagens tem dimensões de 900×450 pixels e são consideraos 

apenas seus tons de cinza. 

Para treinamento da PyraNet, são utilizadas duas imagens respectivamente 

para o treinamento de padrões de floresta e de cidade. Essas duas imagens são 

apresentadas na Figura 8. Essas imagens são as mesmas utilizadas em 

(FERNANDES B. J., 2009) para o treinamento da PyraNet. 

 

Figura 8. Imagens utilizadas para o treinamento da PyraNet: a) região de floresta e 

b) região de área urbana. 

Também são utilizadas 9 imagens para o cálculo do fitness pelo AG e para a 

posterior verificação. Para cada uma dessas 9 imagens há também uma imagem 

segmentada manualmente. A Figura 9 apresentada cada uma das imagens ao lado 

de sua segmentação manual. 
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Figura 9. Imagens originais (à esquerda) e segmentadas manualmente (à direita) 

utilizadas para busca pelo AG e para verificação: (a) Jundiai-1, (b) Jundiai-2, (c) 

Jundiai-3, (d) Manaus-1, (e) Manaus-2, (f) Manaus-3, (g) Manaus-4, (h) Recife-1, (i) 

Recife-2. 
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4.2 Execução do AG 
Foram realizadas execuções do AG para cada uma das imagens 

apresentadas na Figura 6, conforme detalhado a seguir. 

4.2.1 Parâmetros 

A escolha dos parâmetros do AG, bem como aqueles da PyraNet que não são 

buscados pelo AG, foram escolhidos empiricamente ou com base em valores 

praticados na literatura sobre os temas. 

Os parâmetros adotados para as instâncias do AG foram os seguintes: 

• População inicial: 10 indivíduos 

• Número de gerações: 20 

• Percentual de cruzamento: 50% 

• Percentual de mutação: 10% 

Conforme dito anteriormente, tais valores de parâmetros foram escolhidos 

com base nos experimentos preliminares. A Quantidade de indíviduos e o número 

de gerações foram escolhidos de forma a minimizar o tempo de processamento do 

AG. 

4.2.2 Espaço de busca 

Para os experimentos realizados, foram definidas algumas restrições para o 

espaço de busca; essas restrições foram realizadas com base em experimentos 

preliminares, ou para eliminar do domínio de busca valores que através de análise 

empirica não trariam sucesso nos resultados, ou para reduzir o tempo de 

processamento para o AG. 

4.2.3 Cálculo do Fitness 

O fitness foi calculado com base nas imagens segmentadas manualmente, 

conforme exposto na seção anterior e ilustrado na Figura 6. O valor do fitness foi 

adotado como sendo a frequência de pixels classificados corretamente, dada uma 

imagem de satélite em tons de cinza, em relação ao total de pixels da imagem, 

tomando como referência sua equivalente segmentada manualmente. 
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4.2.4 Resultados do AG 

A seguir, apresentamos na Tabela 1 os resultados obtidos da execução do 

AG para cada uma das imagens da Figura 6.  A primeira coluna da tabela identifica 

as imagens utilizadas como referência para o cálculo do fitness para cada execução 

do AG, isto é, a imagem utilizada para o treino das instâncias de PyraNet geradas a 

partir dos parâmetros encontrados para os indivíduos; a segunda coluna da Tabela 1 

apresenta o valor do fitness do indivíduo para cada imagem de referência; 

finalmente, são apresentados os valores do vetor correspondente ao melhor 

indivíduo para cada imagem de referência utilizada. 

Tabela 1. Melhores resultados obtidos pelo AG para cada imagem de 

referência. 

Referência Melhor Fitness Obtido 
Configuração do Indivíduo 

i r1 r2 o1 o2 so 

Jundiai-1 0,930642 25 9 4 5 3 24 

Jundiai-2 0,9080519 11 6 1 2 0 2 

Jundiai-3 0,9200198 14 7 1 3 0 12 

Manaus-1 0,9521432 15 5 4 3 0 4 

Manaus-2 0,9538741 11 3 4 1 3 6 

Manaus-3 0,9485827 14 4 3 2 1 13 

Manaus-4 0,9274938 15 3 2 1 0 13 

Recife-1 0,9794395 17 3 2 0 0 7 

Recife-2 0,9756988 22 8 2 2 0 12 

Aplicados cada um dos resultados da Tabela 1 sobre as demais imagens, 

utilizadas para verificação, foram obtidos os resultados encontrados em Tabela 2, 

Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10. A 

primeira coluna de cada tabela identifica as imagens utilizadas para fins de 

verificação; a segunda coluna apresenta a taxa de erro, em percentual, gerada a 

partir da aplicação dos parâmetros correspondentes aos indivíduos listados na 

Tabela 1; sendo assim, para cada um dos indivíduos da Tabela 1, obtidos para cada 
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imagem de referência, apresentamos uma tabela com os testes de classificação 

sobre as demais imagens; finalmente, a terceira coluna de cada uma das tabelas 

apresenta o desvio padrão. O cálculo do erro médio e seu desvio padrão foram 

obtidos executando-se 5 vezes a PyraNet para cada imagem de verificação. 

Tabela 2. Percentual de erro para a imagem Jundiai-1 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-2 15,22 7,16 

Jundiai-3 14,91 4,22 

Manaus-1 9,21 0,35 

Manaus-2 5,99 1,43 

Manaus-3 7,02 2,45 

Manaus-4 10,53 2,01 

Recife-1 2,87 0,69 

Recife-2 3,33 2,78 

! 9,08 4,44 

Tabela 3. Percentual de erro para a imagem Jundiai-2 tomada como referência. 

Imagem Usada Para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 8,14 1,36 

Jundiai-3 9,47 0,51 

Manaus-1 8,3 1,43 

Manaus-2 10,03 2,18 

Manaus-3 11,28 0,56 

Manaus-4 9,03 0,36 

Recife-1 3,63 0,77 

Recife-2 4,47 0,35 

! 8,04 2,49 
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Tabela 4. Percentual de erro para a imagem Jundiai-3 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 8,46 1,14 

Jundiai-2 9,31 0,24 

Manaus-1 6,97 1,02 

Manaus-2 9,91 3,75 

Manaus-3 9,88 1,26 

Manaus-4 8,01 0,43 

Recife-1 2,73 0,35 

Recife-2 3,49 0,39 

! 7,35 2,62 

 

Tabela 5. Percentual de erro para a imagem Manaus-1 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 16,41 8,75 

Jundiai-2 12,17 0,87 

Jundiai-3 8,85 0,22 

Manaus-2 5,36 0,13 

Manaus-3 7,61 1,27 

Manaus-4 11,16 2,50 

Recife-1 2,6 0,18 

Recife-2 5,26 3,48 

! 8,68 4,17 
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Tabela 6. Percentual de erro para a imagem Manaus-2 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 19,68 0,07 

Jundiai-2 14,67 0,09 

Jundiai-3 9,36 0,04 

Manaus-1 4,63 0,01 

Manaus-3 6,25 0,01 

Manaus-4 9,74 0,04 

Recife-1 2,26 0,01 

Recife-2 3,9 0,01 

! 8,81 5,53 

 

Tabela 7. Percentual de erro para a imagem Manaus-3 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 16,94 5,76 

Jundiai-2 12,71 2,84 

Jundiai-3 8,05 1,06 

Manaus-1 10,48 3,09 

Manaus-2 10,29 2,18 

Manaus-4 8,14 0,81 

Recife-1 4,14 2,90 

Recife-2 4,07 1,52 

! 9,35 4,02 
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Tabela 8. Percentual de erro para a imagem Manaus-4 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 10,32 0,59 

Jundiai-2 10,51 0,85 

Jundiai-3 8,24 0,14 

Manaus-1 5,06 0,37 

Manaus-2 5,62 0,68 

Manaus-3 8,47 0,46 

Recife-1 2,2 0,08 

Recife-2 3,00 0,11 

! 6,68 2,98 

 

Tabela 9. Percentual de erro para a imagem Recife-1 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 12,54 1,24 

Jundiai-2 11,34 0,53 

Jundiai-3 8,92 0,13 

Manaus-1 5,32 0,08 

Manaus-2 5,18 0,09 

Manaus-3 7,74 0,52 

Manaus-6 8,86 0,53 

Recife-2 2,85 0,15 

! 7,84 3,06 
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Tabela 10. Percentual de erro para a imagem Recife-2 tomada como referência. 

Imagem Usada para Verificação Erro Médio (%) Desvio Padrão (%) 

Jundiai-1 9,93 0,14 

Jundiai-2 10,17 0,08 

Jundiai-3 5 0,03 

Manaus-1 6,5 0,07 

Manaus-2 5,75 0,06 

Manaus-3 8,62 0,10 

Manaus-4 8,91 0,05 

Recife-1 2,41 0,01 

! 7,16 2,54 

 

Observe-se, na Tabela 11, um comparativo entre os resultados das 

classificações realizadas pela PyraNet cujos valores dos parâmetros 

(15, 3, 2, 1, 0, 13) foram obtidos pelo AG conforme modelo proposto neste trabalho e 

cuja imagem de referência corresponde a Manaus-4, e os resultados 

correspondentes obtidos em (FERNANDES B. J., 2009)  utilizando uma rede 

PyraNet equivalente cujos valores dos parâmetros correspondentes (18, 3, 2, 1, 1, 6) 

foram definidos empiricamente. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 11, nota-se, portanto, que, em 

média, os resultados alcançados pela PyraNet com valores de parâmetros obtidos 

mediante a utilização do Algoritmo Genético apresentado neste trabalho, apresenta 

taxas de erro menores; apenas as imagens Manaus-2 e Manaus-3 apresentam uma 

taxa de erro maior. 
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Tabela 11. Comparativo entre os resultados da classificação obtidos pelo modelo 

proposto, utilizando como imagem de referência Manaus-4, e aqueles obtidos 

empiricamente por (FERNANDES B. J., 2009). 

Imagem Usada 
para Verificação 

Taxa de Erro da PyraNet 
com Parâmetros encontrados 

pelo AG (%) 

Taxa de Erro do da PyraNet com 
Parâmetros Definidos 

Empiricamente (%) 

Jundiai-1 10,32 14,27 

Jundiai-2 10,51 11,91 

Jundiai-3 8,24 8,46 

Manaus-1 5,06 5,73 

Manaus-2 5,62 5,57 

Manaus-3 8,47 7,63 

Recife-1 2,2 2,72 

Recife-2 3,00 3,31 

! 6,68 7,45 
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Conclusão e Trabalhos Futuros 

5.1 Conclusão 
Este trabalho apresentou uma maneira não-determinística, utilizando 

Algoritmos Genéticos, de encontrar os parâmetros ótimos de uma Rede Neural 

Piramidal como alternativa à sua configuração a partir de abordagens empíricas. O 

trabalho apresentou que, nos experimentos relatados em Tabela 4, Tabela 8 e 

Tabela 10, encontramos resultados com taxas de erro médio (!) menores que 

aquelas encontradas para a PyraNet aplicada à classificação das mesmas imagens 

de satélite que em (FERNANDES B. J., 2009; HOLLAND, 1975), cujos valores dos 

parâmetros foram definidos empiricamente; apesar disso, em relação a este mesmo 

trabalho, em Tabela 2, Tabela 3, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 9, não foram 

encontrados resultados mais eficientes quanto à taxa de erro. As taxas de erro 

geradas a partir dos parâmetros encontrados pelo AG, conforme a arquitetura do 

modelo proposto aqui tanto da PyraNet quanto do AG, mostrou que é viável a 

utilização de abordagens inteligentes para otimizar a configuração de uma tal rede.  

5.2 Trabalhos Futuros 
Como trabalhos futuros, consideram-se: 

• A exploração mais efetiva do espaço de busca pelo AG. 

• Inclusão de outros parâmetros buscáveis da rede, como a quantidade 

de camadas. 

• Aplicação do modelo a outros tipos de base de dados, incluindo outros 

tipos de padrões a serem identificados para fins de otimização dos 

parâmetros da PyraNet, como identificação de gênero de faces. 

• Aplicações médicas dos resultados encontrados. 

• Aumento da confiabilidade no método de geração do percentual de 

acerto, utilizando técnicas como o Rand Index (UNNIKRISHNAN & 
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HEBERT, 2005), mediante o qual são utilizadas várias imagens 

segmentadas manualmente. 

• Exploração de outras técnicas inteligentes para a busca dos 

parâmetros ótimos de uma PyraNet, como PSO (KENEDY & 

EBERHART, 1995). 
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