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 Cérebro: Um computador altamente 
complexo, não-linear e paralelo.

 Principal componente: Neurônio

Redes Neurais Biológicas



 Velocidade de Operação:
◦ Computadores: nanosegundos (10-9s).

◦ Neurônios: milisegundos (10-3s).

 Cérebro: rede de neurônios massivamente 
paralela.
◦ 10 bilhões de neurônios.

◦ 60 trilhões de interconexões.

Redes Neurais Biológicas
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 Comunicação entre neurônios:

Redes Neurais Biológicas



Modelo de Neurônio



Modelo de Neurônio



Função de Ativação s(u)



Função de Ativação s(u)



 Rede feedfoward (sem realimentação):
◦ Estática.

◦ Estruturalmente estável.

Arquitetura da Rede



Exemplo de Operação
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 Problemas para os quais RNAs NÂO são 
adequadas:

◦ Problemas que podem ser solucionados por uma 
sequência de passos bem definidos.

◦ Problemas solucionáveis por algoritmos que 
possuem blocos de construção estáticos (a lógica 
não muda).

◦ Problemas os quais é necessário saber como a 
solução foi derivada.

Utilidades



 Problemas para os quais RNAs são 
adequadas:

◦ Reconhecimento de padrões.

◦ Classificação.

◦ Predição de séries.

◦ Mineração de Dados.

Utilidades



 Não-linearidade.
◦ Interconexão de neurônios não-lineares.

◦ Não-linearidade distribuída através da rede.

 Mapeamento das entradas e saídas.
◦ Aprendizagem com um “professor”.

 Adaptabilidade.
◦ Pode adaptar os parâmetros livres. Eles se 

modificam no ambiente circundante.

Utilidades e Capacidades
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 Resposta Evidencial.
◦ Decisão com uma medida de “confiança”.

 Tolerância a Falhas.
◦ Degradação “suave”.

 Implementabilidade em (VLSI). 
◦ Very-Large-Scale Integration .

Utilidades e Capacidades



 Treinamento é o processo iterativo no qual os 
pesos das interconexões são ajustados para que 
a rede retorne uma saída apropriada.

 Supervisionado.
◦ É dado um conjunto de entrada e um conjunto de saída 

ou respostas desejadas.

 Não Supervisionado.
 É dado apenas um conjunto de entrada.

 Modelos híbridos.

Treinamento e Aprendizagem



 Estágio em que os resultados retornados pela 
RNA são avaliados.

 Em geral, utiliza-se um conjunto de dados de 
treinamento diferente do conjunto de dados 
de validação.

Validação



 Heaton Research.

◦ Fornece um framework para se trabalhar com RNAs
na linguagem Java (gratuito).

◦ O livro introdutório da disciplina ($$$) apresenta os 
princípios básicos de RNAs e codificações em Java.

Implementando RNAs



 Matrizes são a base!

matriz de pesos

matriz de pesos e limiares

Como implementar?



Classes relacionadas a matrizes



Hopfield Neural Network



 Uma rede neural que reconhece o padrão 
0101.

Hopfield Neural Network



Como treinar uma Hopfield NN?

M x MT = R

R – I = C



Classe HopfieldNetwork


