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Resumo 

 

 Identificar características digestivas de pessoas através da Eletrogastrografia (EGG) é 

importante pois esta costuma ser uma opção barata, não-invasiva e incomoda menos que o 

tradicional procedimento de Endoscopia. Este trabalho avalia o comportamento do 

aprendizado das Redes Neurais Artificiais (RNA) e do Modelo Oculto de Markov (HMM) 

diante de componentes extraídas por algoritmos de Análise de Componentes Independentes 

(ICA). Nesta pesquisa é realizado um experimento com análise estatística cujo objetivo 

apresenta a relação entre a visualização de imagens neutras, negativas ou positivas e as 

reações digestivas. 

 Treinando alguns classificadores com uma base de dados de sinais EGG, onde se 

conhece os estados emocionais dos indivíduos durante a sua obtenção, seria possível realizar 

o caminho inverso? Em outras palavras, apenas a partir dos sinais EGG, pode-se estimar o 

estado emocional de indivíduos? O desafio inicial é tratar o sinal EGG que encontra-se 

misturado aos sinais de outros órgãos como coração e pulmão. Para isto foi utilizado o 

algoritmo FastICA e os métodos tensoriais, com o intuito de produzir um conjunto de 

componentes independentes onde se possa identificar a componente do estômago. Em 

seguida, a classifição do sinal EGG é realizada por meio dos modelos de RNA e HMM. Os 

resultados mostraram que classificar apenas as componentes com mais presença da frequência 

do sinal do estômago pode reduzir a taxa de erro do aprendizado dos classificadores no 

experimento realizado.  

Palavras-chave: Análise de Componentes Independentes, FastIca, Métodos 

Tensoriais, Redes Neurais Artificiais, Eletrogastrografia, Modelo Oculto de Markov. 
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Abstract 

 

 Identify some digestive features in people through Electrogastrogram (EGG) is 

important because this is a cheap, non-invasive and less bother way than traditional 

endoscopy procedure. This work evaluates the learning behavior of Artificial Neural 

Networks (ANN) and Hidden Markov Model (HMM) on components extracted by 

Independent Component Analysis (ICA) algorithms. In this research, an experiment was made 

with statistical analysis that shows the relationship between neutral, negative or positive 

images and digestive reactions. 

Training some classifiers with an EGG signal database, where the emotional states of 

individuals are known during processing, would it be possible to carry out the other way? 

Meaning, just from the EGG signal, estimate the emotional state of individuals. The initial 

challenge is to treat the EGG signal, which is mixed with the signals from other organs such 

as heart and lung. For this, the FastICA and Tensorial Methods algorithms were used, in order 

to produce a set of independent components, where one can identify the stomach component. 

Then, the EGG signal classification is performed through ANN and HMM models. The 

results have shown that extracting only the stomach signal component before the experiment 

can reduce the learning error rate in classifiers.  

Keywords: Independent Component Analysis, FastIca, Tensorial Methods, Artificial 

Neural Networks, Electrogastrogram, Hidden Markov Model. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 

 

 

Observar o mundo permite extrair uma série de sensações, experiências e parâmetros para que 

se possa tomar decisões. O tempo todo o homem faz isto, embora na maioria das vezes ele 

sequer se dá conta do tipo de informação utilizada. Um caso clássico ocorre quando se está 

apaixonado. Pode-se considerar vários tipos de informação para determinar se um indivíduo 

está apaixonado. No entanto, não se consegue medir diretamente o nível de paixão de alguém 

através de uma variável. A paixão é uma variável latente. O que se faz, é perceber uma série 

de comportamentos do indivíduo, o qual se supõe estar apaixonado, e então, estima-se o seu 

nível de paixão (CASSEPP-BORGES; PASQUALI, 2012). Variáveis latentes ocorrem com 

muita frequência ao nosso redor, e são objeto de estudo na ciência desde o século XVII com o 

Projeto Characteristica de Leibnitz, em 1672.  

 Existem muitas formas de medir estas variáveis e um grande desafio é estimar valores 

próximos dos seus valores reais que, vale frisar, não se consegue medir diretamente. Para 

tratar problemas como este, pode-se falar em Análise de Componentes Independentes ou ICA 

(uma referência ao termo em inglês Independent Component Analysis). De modo que, seja 

qual for o problema específico, a meta principal é estimar o valor de uma variável latente (ou 

de um conjunto delas), que no caso do ICA são variáveis não-gaussianas e estatisticamente 

independentes. 

 Este conceito surge em várias áreas como Finanças, Geofísica, Algoritmos, etc.  Este 

trabalho irá considerar o caso da Medicina em que deseja-se extrair informação de um exame 

denominado Eletrogastrografia (EGG), uma das formas de se medir as atividades elétricas do 

estômago, conforme indicado na Figura 1. Este procedimento grava os sinais elétricos que 

passam através dos músculos desta região. São estes sinais que proporcionam contrações 

diferentes a depender da situação a qual alguém é submetido (GOPU ET AL., 2009). O EGG 

tem se tornado uma ferramenta atraente para profissionais da área de saúde porque, em geral, 
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causa pouco desconforto aos seus pacientes, além de apresentar menos riscos por ser uma 

técnica não-invasiva. Com o avanço das pesquisas em processamento de sinais, torna-se 

possível inferir informações importantes (HUBKA ET AL., 2005) e realizar diagnósticos mais 

precisos a partir dos dados adquiridos através do EGG. 

 

 

FIGURA 1 - SIMULAÇÃO DE UMA ELETROGASTROGRAFIA 

 

Estas novas possibilidades aumentam a busca por melhores ferramentas de 

processamento dos sinais biológicos com o objetivo de realizar diagnósticos, monitoramento e 

tratamento de determinados sintomas do corpo humano. Os sinais do estômago, obtidos 

através do exame EGG, são sinais digitais e podem ser uma fonte rica de informação quando 

processados adequadamente. Portanto, o processamento de sinais digitais é um aspecto chave 

para o avanço das tecnologias de tratamento em saúde, seja do ponto de vista físico ou 

psicológico. 

Do ponto de vista biológico, determinar o estado emocional de um indivíduo (se ele 

está aflito, por exemplo) não é uma tarefa que resulta de uma leitura direta. O estado 

emocional funciona como uma variável latente, com valores que podem ser neutros, negativos 

ou positivos. Assim, para estimar o seu valor, é preciso conhecimento acerca de elementos 

que permitam medir quantitativamente o estado emocional do indivíduo. Este trabalho 

apresenta a Eletrogastrografia como um meio de realizar esta estimativa. 

Muitos dos conceitos vistos neste trabalho possuem origem em áreas diferentes como 

a engenharia, telecomunicações, estatística, e até mesmo no processamento de outros sinais 

biológicos, como o ECG ou o MEG. Portanto, os primeiros capítulos deste trabalho 

apresentarão seções relacionadas ao processamento digital dos sinais envolvidos nesta 
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pesquisa, como análise no domínio do tempo, análise no domínio da frequência, as 

transformações envolvidas, comportamentos relacionados aos sinais originais, etc. 

O Capítulo 1 desta dissertação apresenta o sinal EGG, o problema, a hipótese, os 

trabalhos relacionados e a motivação da escolha das técnicas utilizadas nesta pesquisa. O 

Capítulo 2 fará uma discussão a respeito do processamento de sinais e das formas de 

manipulação possíveis a partir dos dados EGG. O Capítulo 3 apresenta a fundamentação 

teórica das técnicas e algoritmos utilizados nesta pesquisa. No Capítulo 4 é possível conhecer 

detalhadamente o experimento realizado nesta pesquisa, com a preparação do experimento, 

instrumentação, operação, etc. No Capítulo 5 são apresentados e analisados os resultados 

obtidos no experimento. O Capítulo 6 traz as considerações finais do trabalho, com os 

próximos passos e perspectivas para o futuro da pesquisa. 

 

1.1. Eletrogastrografia 

 

 O EGG é um exame que já se mostrou capaz de diagnosticar a evolução clínica de 

pacientes com náuseas, vômitos e outras desordens estomacais (CHEN ET AL., 1994). Esta 

forma de leitura dos sinais pode ser muito útil em crianças ou em pacientes com fragilidade de 

saúde, por ser uma das técnicas menos invasivas para determinados procedimentos. Ao 

mesmo tempo, acredita-se que os sinais estomacais não indiquem apenas a situação do 

estômago, mas também tragam informações de outras partes do corpo e do lado emocional 

das pessoas (RANDIN, 2005). 

 Desde o século XVIII são conhecidas duas categorias de sinais na região do estômago:  

Os sinais de atividade controle e os sinais de atividade de resposta. Os primeiros são sinais de 

frequência muito baixa, que normalmente completam apenas de 1 a 5 ciclos por minuto. 

Enquanto isso, os sinais de atividade de resposta possuem apenas um pico de potencial. Em 

1911, Santiago Ramon y Cajal descobriram novas células que se comportavam de uma forma 

diferente destas duas, as células intersticiais de Cajal. Não se pode comparar estas células com 

neurônios ou células musculares, por exemplo, pois elas são capazes de produzir 

espontaneamente íons de corrente que mudam o ritmo do estômago e de outras áreas 

gástricas. Hoje, sabe-se que as células intersticiais de Cajal são responsáveis por gerar a 

despolarização rítmica que produz as ondas observadas durante o EGG (LIN ET AL., 2000). 
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Sem elas, as ondas lentas do estômago perdem amplitude rapidamente e não podem ser 

observadas. 

Assim, os sinais de atividade de controle conseguem se manter como forma de ondas 

lentas, tipicamente na frequência 0.05 Hz ou 3 ciclos por minuto ou 3 cpm. Podem ser obtidos 

a partir de sensores na região do abdômen. Os sinais de atividade de resposta, picos de 

potencial, têm leitura mais difícil, seria preciso realizar procedimentos mais invasivos, que 

medem a corrente nas regiões internas do estômago. O fato é que mesmo os sinais de onda 

lenta não são lidos com a exata precisão através dos sensores, pois a frequência 0.05 Hz varia 

em áreas distintas do estômago. Em regiões mais inferiores esta frequência costuma ser ainda 

mais baixa. Costuma-se utilizar o valor 0.05 Hz, pois esta é a frequência que ocorre de forma 

predominante na maior parte do órgão. 

Existem algumas variações na frequência padrão de 3 cpm de um indivíduo, que 

ocasionam frequências abaixo do normal ou bradigastria (0.5 a 2 cpm), e frequências acima 

do normal ou taquigastria (4 a 9 cpm). Mesmo em pessoas saudáveis são observados 

momentos de bradigastria ou taquigastria. Na Figura 2 são apresentadas as três situações 

citadas. 

 

 

FIGURA 2 - EXEMPLOS DE ELETROGASTROGRAFIA.  

FONTE: SIMULAÇÃO ELABORADA PELO AUTOR 
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Durante o exame, vários sensores são posicionados em um indivíduo com o objetivo 

de medir os sinais originados em regiões específicas do estômago. Um grande problema desta 

operação é a baixa energia e frequência das ondas que são de interesse, em torno de 0.05 

como foi dito. Elas são facilmente sobrepostas pela presença de sinais com energia maior de 

outros órgãos, como coração e pulmões. Por isto, é preciso utilizar técnicas e algoritmos de 

separação de componentes para que se possa separar os sinais do estômago dos demais que 

não são de interesse.  

 

1.1.1. O Sinal 

 

O resultado da leitura da Eletrogastrografia é um conjunto de sinais das regiões de 

interesse do estômago. Estes sinais são produto dos sinais elétricos que passam pelas regiões 

musculares do abdômen. Normalmente, sua faixa de frequência está entre 0.9 a 9 cpm e 

costuma-se analisá-los o domínio do tempo e da frequência. Esta seção introduz as etapas 

envolvidas na leitura e processamento do sinal EGG utilizado neste trabalho. 

Basicamente, o sinal EGG passa por três etapas: Unidade leitura, unidade de medição 

e unidade de processamento, conforme ilustrado na Figura 3. A depender da pesquisa ou da 

literatura, novos módulos podem ser adicionados. Estes três módulos são considerados 

mandatórios, pois surgem em praticamente todos os diagramas de blocos das publicações 

sobre sinais EGG. Primeiramente, a unidade de leitura inclui um conjunto de quatro sensores. 

Cada sensor tem o objetivo de capturar os sinais oriundos de uma região específica. 

Dependendo da aplicação, a informação de um ou outro sensor pode vir a ser mais importante, 

embora muitas vezes não seja trivial identificar qual é este sensor.  
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FIGURA 3 - OBTENÇÃO DO SINAL EGG 

 

O sinal obtido por cada um destes sensores inclui o sinal originado na região a qual ele 

se propõe a medir. No entanto, uma série de outros sinais (que não são de interesse para o 

sensor) também estão presentes na leitura. Assim, o sinal observado em cada sensor é, na 

verdade, uma combinação ou mistura de vários sinais originados de algumas regiões. A 

situação é semelhante ao ambiente com várias pessoas falando e com a presença de um 

microfone para captar a voz de um indivíduo. É de se esperar que além da voz do indivíduo, o 

microfone capture a voz de outras pessoas do ambiente. Um elemento de dificuldade para os 

sensores nesta unidade de leitura, é que a energia e a frequência dos sinais da região do 

estômago são mais baixas que as dos sinais das outras regiões. Na Figura 4 é apresentado um 

conjunto de sinais capturados pelos sensores para este trabalho. A seção 2.2.2 volta a 

referenciar esta Figura, explicando a razão desta imagem não fornecer tanta informação 

visual. O Capítulo 4 detalhará o processo de instrumentação do experimento, com detalhes 

sobre a taxa de leitura e dos dados.  

 

 

FIGURA 4 - SINAIS OBSERVADOS NOS SENSORES 
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Após a obtenção dos sinais pelos sensores, estes são passados para uma unidade de 

medição. Nesta etapa, os sinais são amplificados e convertidos em um sinal digital. Os 

amplificadores são a primeira etapa. O sinal de um sensor é conectado à entrada do primeiro 

amplificador, e então, armazenado num buffer de memória. Este é conectado ao sinal do 

segundo sensor. Assim, o ruído (que supõe-se estar presente nos dois sinais) é deixado de fora 

pelo amplificador e apenas a parte das regiões de interesse para os sensores são amplificadas. 

Isto é feito em sequência para os quatro sensores. Este procedimento elimina vários ruídos 

como a frequência da tensão de alimentação de 50 Hz que está presente no corpo do 

indivíduo.  

Após fornecer o ganho aos sinais, eles ainda são analógicos. Por isto, precisa-se 

utilizar um conversor para torná-lo um sinal digital. Detalhes sobre estes sinais, assim como a 

importância da sua escolha, estão no Capítulo 2. Assim, basicamente dois módulos formam a 

etapa de medição, um módulo multiplexador e um conversor A/D. O módulo multiplexador 

costuma ter de 1 a 16 canais que selecionam os sinais para o conversor A/D. A Figura 5 

apresenta um diagrama de blocos desta unidade. 

 

 

FIGURA 5 - DIAGRAMA DA UNIDADE DE MEDIÇÃO 

 

A análise do sinal EGG não deve ser realizada apenas na fase posterior aos algoritmos 

de separação e classificação (KINGMA, 1989). É importante analisar os sinais durante estas 

etapas intermediárias em busca da eliminação de informações desnecessárias. Isto é uma etapa 

comum durante a separação de componentes dos sinais do estômago, pois existem sinais que 

não são de interesse obtidos pelos sensores de leitura do exame EGG.  

De qualquer forma, os sinais estão prontos para o processamento através de filtros, 

algoritmos e técnicas de separação de componentes. O formato desta etapa depende da 

aplicação desenvolvida, e já existem muitos softwares no mercado que processam sinais EGG 

para diagnósticos médicos e pesquisas científicas. Uma função comum é separar sinais de alta 

frequência como o batimento cardíaco através de filtros passa-alta0. Neste trabalho, a unidade 
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de processamento inclui a utilização de algoritmos de Análise de Componentes Independentes 

que realizam a separação dos sinais observados pelos sensores em componentes 

estatisticamente independentes. 

 

1.2. Problema e hipótese 

 

Com a possibilidade (e necessidade) de processar os sinais obtidos no exame EGG, 

surgem algumas questões: Que técnicas utilizar para isto? Que tipo de informação pode-se 

extrair deste procedimento? A resposta para estas perguntas passa primeiro pelo entendimento 

do problema que deve ser encarado, por isto, nesta seção será explorado o problema. Também 

será levantada a hipótese deste trabalho. 

A primeira etapa é descrever o cenário, ou seja, o ambiente em que reside o problema. 

Para este trabalho será utilizado um cenário que envolve a identificação de emoções. Dentre 

muitas das características que se poderia extrair de um sinal EGG, talvez a emoção seja a mais 

desafiadora. Isto porque não é possível imaginar um mundo em que o computador possa 

interagir bem com os seres humanos sem que eles sejam capazes de se comunicar de uma 

forma natural, entendendo seu estado emocional. É por isso que capturar o estado emocional 

já vem sendo razão de muitas pesquisas que envolvem reconhecimento facial (MATOS ET 

AL. 2011), reconhecimento de voz (BUNG ET AL., 2000), etc. Nestes trabalhos a emoção é 

propositalmente apresentada por indivíduos através de expressões com a face ou tons de voz, 

que tentam transparecer algo que realmente estejam sentindo. Existe uma outra abordagem 

que utiliza os sinais fisiológicos das pessoas, em que o indivíduo perde o controle de elaborar 

o que realmente está sentindo, portanto, parece ser uma tentativa de identificar o estado 

emocional intrísico. Neste sentido, alguns dos principais trabalhos utilizam a Eletromiografia 

(EMG), o Eletrocardiograma (ECG), o Eletroencefalograma (EEG) e a pressão sanguínea 

(PICARD, 2000).  

Uma das maiores dificuldades em identificar o estado emocional é que cada pessoa 

expressa suas emoções de uma forma diferente. O que pode ser triste para uma pessoa, pode 

dar prazer a outra. Então, não é fácil julgar ou modelar emoções. Pode-se utilizar dois 

métodos como formas de modelar o estado emocional. O primeiro é criando categorias, como 
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tristeza, alegria, medo, raiva, etc. Uma segunda abordagem é criando dimensões de emoções, 

como sensações neutras, negativas ou positivas. Esta útltima é a escolha feita neste trabalho. 

A ideia é que o indíviduo seja exposto a situações que provoquem sentimentos neutros 

negativos ou positivos, não importando se a emoção negativa é tristeza ou medo, por 

exemplo, para isto são apresentadas imagens neutras, negativas e positivas, com o objetivo de 

manifestar estas sensações. Enquanto estas imagens são visualizadas, são feitas medições dos 

sinais de sua região abdominal, através de um exame EGG. Existe para tal procedimento um 

protocolo que precisa ser seguido durante a obteção deste sinal. 

 

 

FIGURA 6 - PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO DE IMAGENS 

 

É possível observar no fluxograma da Figura 6 o protocolo para obtenção do sinal 

EGG neste trabalho. Cada bloco da Figura 6 (imagens neutras, imagens negativas e imagens 

positivas) representa um conjunto de imagens exibidas a um indivíduo por dois minutos. Estas 

imagens visam fazer com que as sensações neutras, negativas e positivas sejam manifestadas 

em quem as visualize. A dificuldade de alguma imagem não provocar determinada sensação 

em um indivíduo pode ser minimizada com a exibição de várias imagens.  

Este protocolo de leitura produz três conjuntos de sinais. O primeiro corresponde aos 

sinais observados pelos sensores durante as imagens neutras, o segundo corresponde às 

imagens negativas e o terceiro às imagens positivas. Como cada conjunto de imagens é 

repetido três vezes conforme ilustrado na Figura 6, há um total de nove conjuntos de sinais 

para cada protocolo de leitura. Em cada conjunto destes há quatro sinais, um para cada sensor.  

Cada conjunto de sinais é apenas um conjunto de leitura dos sensores. Estes estão 

misturados conforme explicado. Não houve um algoritmo ou procedimento que separasse o 

que pertence à cada região. Portanto, neste trabalho utiliza-se algoritmos de Análise em 

Componentes Independentes, com o objetivo de separar estas componentes e escolher a 

Imagens 
neutras 

Imagens 
negativas 

Imagens 
positivas 

Imagens 
neutras 

Imagens 
negativas 

Imagens 
positivas 

Imagens 
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Imagens 
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Imagens 
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componente do estômago. Uma vez que os sinais forem separados em componentes 

independentes, pode-se utilizar um classificador para aprender qual emoção está relacionada 

ao sinal do estômago, que é o sinal de interesse. 

O problema deste trabalho pode ser enunciando. Será possível desenvolver um 

classificador que identifique o estado emocional de um indivíduo em neutro, negativo ou 

positivo, considerando os sinais EGG com o protocolo indicado? Conforme é apresentado na 

Figura 7, o caminho para resolver este problema é dividido em dois subproblemas: O 

problema da separação em componentes independentes e o problema de classificação. 

 

FIGURA 7 - FLUXOGRAMA DO PROBLEMA 

 

A hipótese deste trabalho é a existência da relação entre as sensações de um indivíduo 

e o que os sinais do exame EGG apresentam. Entender esta relação pode indicar um meio de 

diagnosticar o estado emocional de indivíduos apenas a partir de um conjunto de dados de 

EGG. Apesar deste propósito desafiador, há um grande problema: Como processar os sinais 

EGG adequadamente, de modo que se possa inferir informação acerca do estado emocional de 

um indivíduo?  

Os capítulos seguintes apresentarão em detalhes as técnicas e algoritmos que lidam 

com o problema apresentado. Mas antes, é preciso introduzi-los e justificar a razão da sua 

escolha diante de outras abordagens existentes. A próxima seção irá realizar esta justificativa 

e motivação da escolha das técnicas utilizadas neste trabalho. 

 

 

Leitura do sinal 
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Análise em 
Componentes 
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1.3. Justificativa e Motivação 

 

 Esta pesquisa passa, primeiro, por determinar onde está a informação que se deseja 

tratar, por isso, são utilizadas técnicas de Análise em Componentes Independentes em 

algumas abordagens, como o algoritmo FastICA e os métodos tensoriais, apresentados no 

Capítulo 3. Observando como as componentes do ICA se apresentam, pode-se escolher um 

subconjunto destas (as que se demonstrem mais interessantes como, por exemplo, aquelas 

componentes que numa análise espectral apresentem as frequências próximas de 0.05 Hz) e 

passá-las para o treinamento de um classificador. O fato é que se a escolha das componentes 

for boa, o classificador poderia aprender a classificar, com taxas de erros muito baixas, a qual 

sensação cada sinal EGG está rotulado. 

 O processamento do sinal EGG é feito de diversas formas em pesquisas relacionadas. 

Uma delas é a utilização de filtros passa-baixa que eliminam as frequências mais altas, e 

devolvem apenas o sinal de interesse para posterior classificação (AKIN; SUN, 2002). Uma 

limitação desta abordagem é que as componentes ainda encontram-se misturadas, ou seja, os 

sinais de regiões próximas ao estômago podem não ser exatamente identificados. Uma outra 

abordagem é a que utiliza transformada wavelet (DING ET AL., 2012), (WANG, 2014), 

sendo utilizada em muitos trabalhos recentes. Ela faz parte de uma categoria mais geral que é 

a de decomposição multiresolução de sinais (LIANG; LIN, 2002). Um problema desta técnica 

é que ela só apresenta bons resultados quando se consegue encontrar uma boa função kernel 

para o processamento do sinal EGG. 

 Existem algumas outras maneiras de processar os sinais EGG. No entanto, uma em 

particular trata diretamente com o fato dos sinais observados pelos sensores estarem 

misturados. É a Análise em Componentes Independentes. Além de naturalmente fazer sentido 

sua escolha, no momento de separar e encontrar o sinal do estômago, as suas premissas (não-

gaussianidade dos dados e independência estatística) costumam ser bem razoáveis. Além 

disto, a grande variedade de algoritmos em ICA permite adaptá-lo bem a uma aplicação que 

precise de maior eficiência, precisão ou baixo uso de memória. 

 Ainda na seção passada foi descrito como um subproblema a classificação dos sinais. 

Existem inúmeros modelos de classificação em publicações para isto. Alguns aparecem com 

mais frequência em trabalhos relacionados ao ICA como as redes neurais, SVM, HMM, etc 
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(ARAUJO, 2014) (PENNY, 2000). O fato é que apenas separando componentes com ICA não 

se pode afirmar que está acontecendo classificação, uma vez que o computador ainda não 

consegue associar uma componente ao estado emocional. É preciso utilizar um conjunto de 

rótulos nos sinais durante a fase de leitura dos sensores para realizar o aprendizado. Por isto, 

este trabalho avaliará o comportamento de classificadores diversos alterando seus parâmetros 

e configurações. Classificadores diferentes apresentam resultados melhores ou piores a 

depender das aplicações e dos dados a que são submetidos, então é de interesse desta pesquisa 

encontrar aquela configuração que apresenta o menor erro. 

 A seção a seguir apresenta alguns trabalhos relacionados a esta pesquisa, apresentando 

publicações sobre o que foi levantado nesta seção. Elas ajudam a motivar e a justificar a 

escolha das técnicas utilizadas. 

 

1.4. Trabalhos relacionados 

 

  A análise de sinais EGG utilizando ICA (com o auxílio de redes neurais) foi 

introduzida em (WANG, 1997) com a justificativa de que o ICA não precisa de informações a 

priori sobre os sinais das regiões do estômago, e isto é o que ocorre em muitas situações 

práticas da medicina. Neste trabalho, Wang realizou um experimento com apenas duas 

funções cosseno e uma de ruído. A sua tentativa mostrou que esta abordagem, além de ser 

mais simples de implementar, possuía uma rápida convergência. 

 Em (HUBKA ET AL., 2005), algoritmos de ICA foram implementados no dispositivo 

ProGastro, que realizou a separação das componentes através do método da máxima 

verossimilhança. O trabalho mostrou que o ICA pode levar a uma ferramenta promissora de 

separação cega de fontes. Conseguiu-se nesta pesquisa detectar a incidência de contração no 

estômago a partir da leitura de quatro sinais misturados, contudo, não foi possível obter 

resultados melhores, pois o dispositivo não lidou bem com a baixa amplitude do sinal 

estomacal de interesse, sendo esta facilmente sobreposta por outros espectros.  

 Recorrentemente, as redes neurais são utilizadas em conjunto com ICA em trabalhos, 

como ocorre em (YU ET AL., 2006) para classificação das componentes independentes de 

eletrocardiogramas (ECG). Neste trabalho, apenas algumas componentes, consideradas 

importantes, foram selecionadas dentre as componentes estimadas pelo ICA. Ao realizar o 
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treinamento da rede neural, utilizando 23 componentes de entrada e 8 classes, o trabalho 

conseguiu obter uma acurácia de 98.37%, evidenciando o potencial da combinação entre ICA 

e redes neurais. 

 (GOPU ET AL., 2009) propôs uma nova abordagem para a gravação de sinais de EGG 

que utilizou filtros e uma rede neural para classificação de 180 pacientes sofrendo de 

desordens no estômago. Este trabalho utilizou métodos sofisticados para o treinamento das 

redes neurais, como Learning Vector Quantization (LVQ) e Adaptive Resonance Theory 

(ART). Após o treinamento, o LVQ e o ART conseguiram obter uma taxa de precisão de 

98.57% e 85.71%, respectivamente. 

 Com relação à utilização de sinais EGG para determinação de emoções o trabalho de 

(VIANNA, 2006) tem um conjunto de estados emocionais exclusivamente negativos. Ele 

realiza a exibição de vários filmes e mede os sinais dos indivíduos, separando-os em 

categorias específicas. Enquanto isto, (RADIN, 2005) utilizou o sinal EGG numa tentativa de 

entender os pressentimentos e intuições dos indivíduos. Em sua conclusão ele menciona que a 

atividade do estômago aumenta quando são exibidas imagens ou vídeos que induzem 

emoções positivas, neutras ou negativas. 

 Outras tentativas de métodos de classificação são realizadas em diversos trabalhos. Em 

(PENNY, 2000) é feita a combinação de Hidden Markov Model (HMM) com ICA para 

análise de sinais fisiológicos. Particularmente, este trabalho estudou o sinal EEG através de 

uma abordagem de ICA que utiliza a máxima verossimilhança. A tabela 1 resume os trabalhos 

e técnicas. 

 

TABELA 1 - COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIAS NOS TRABALHOS APRESENTADOS 

Trabalho Seleção de Características Algoritmo 

(WANG, 1997) ICA e Redes neurais Duas funções cosseno e de 

uma de ruído 

(HUBKA ET AL., 2005) ICA Dispositivo ProGastro 

(GOPU ET AL., 2009) ICA e Redes neurais Learning Vector 

Quantization (LVQ) e 

Adaptive Resonance 

Theory (ART) 

(PENNY, 2006) ICA HMM 

 

 Assim como (YU ET AL., 2006) fez para sinais de ECG, este trabalho realiza a 

classificação de sinais de EGG utilizando redes neurais. Ele se diferencia das demais 
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pesquisas apresentadas nesta seção, pois utiliza um algoritmo de maximização de não-

gaussianidade, FastICA, e de métodos tensoriais, considerando todas as suas componentes 

estimadas para o treinamento da rede neural. Além disto, é realizada uma comparação entre 

alguns algoritmos de classificação como o algoritmo de Levemberg-Marquadt, 

Backpropagation, a regra delta-bar-delta e HMM, fazendo-se uma análise estatística do 

experimento.  

 Os próximos capítulos apresentam a fundamentação teórica deste trabalho. Este 

conteúdo é necessário para estabelecer as principais definições sobre sinais, dirigindo o estudo 

para o sinal EGG propriamente dito. A seguir são apresentados os algoritmos de ICA 

utilizados e os algoritmos de classificação. Neles serão mostrados implementação e detalhes 

como configurações de parâmetros em cada técnica. 
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Capítulo 2 
 

O Sinal EGG 

 

 

Todo sinal é um conjunto de informações. A relevância do seu conjunto é uma função do 

quanto se pode processar estes sinais para extrair resultados ou outros sinais para um novo 

processamento. Este capítulo irá apresentar elementos importantes para compreensão do 

processamento dos sinais, mais especificamente do sinal EGG.  

 

 

FIGURA 8 - EXEMPLOS DE SINAIS. (A) GASTOS MENSAIS; (B) IMAGEM NA TELA DE 

COMPUTADOR 

 

 Os sinais estão em tudo à nossa volta como nos exemplos da Figura 8. O gráfico de 

quanto gastamos mensalmente, o comando de um controle remoto ou uma imagem exibida na 

tela de um computador são sinais. A variável independente (DODGE, 2003) do gráfico dos 

ganhos mensais e do comando de controle remoto é o tempo, mas no caso da imagem no 

computador é o espaço. Apesar da diversidade de variáveis independentes, neste trabalho será 

utilizado apenas o tempo. A seção seguinte apresenta algumas classificações de sinais. Apesar 

de não ser uma lista exaustiva, é suficiente aos propósitos desta pesquisa. 
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2.1. Classificação de sinais 

 

Dentre as diversas classes de sinais, serão abordadas aqui as mais discutidas na 

literatura: sinais de energia e potência; sinais contínuos e discretos; sinais analógicos e 

digitais; sinais periódicos e aperiódicos. As definições variam conforme a vasta literatura em 

sinais e sistemas, por isto, este trabalho se baseará na classificação encontrada em (LATHI, 

2008), observando que todo sinal x(t) utilizado nas seções seguintes são considerados reais. 

 

2.1.1. Sinais de energia e potência 

 

Medir o tamanho do um sinal pode ser importante. A energia e a potência são duas 

alternativas que se propõem a isto. A escolha da medida é feita de acordo com a categoria do 

sinal, ou seja, se ele é um sinal de energia ou potência. 

Uma forma direta de medir o tamanho do sinal x(t) é determinar a área da sua curva. 

No entanto, isto só irá funcionar se o sinal for finito. O motivo é que a área sob a curva de 

sinais com duração infinita será infinita, e esta abordagem acaba não dizendo nada sobre o 

tamanho do sinal. E energia é definida em função desta área, e deve ser aplicada a sinais que 

possuem duração finita. 

   ∫    ( )   
 

  

 

EQUAÇÃO 1 - ENERGIA DO SINAL 

 

Nos casos em que o sinal não tem duração finita, a potência pode ser utilizada, desde 

que o sinal seja periódico. Nestes casos, quando a potência média é finita, ela pode ser 

utilizada como medida de tamanho do sinal. 

     
   

 
 

 
 ∫    ( )   

   

    

  

EQUAÇÃO 2 - POTÊNCIA DO SINAL 
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Um sinal que possui energia finita é dito sinal de energia. Um sinal que possui 

potência finita é dito sinal de potência. Um sinal que não possui nem energia nem potência 

finitos, não é um sinal de energia nem de potência (OPPENHEIM, 1996). Vale dizer que um 

sinal não pode ser energia e potência finitas ao mesmo tempo. Na Figura 9 é possível observar 

as situações apresentadas. 

 

FIGURA 9 - (A) SINAL DE ENERGIA; (B) SINAL DE POTÊNCIA; (C) SINAL NEM DE ENERGIA NEM 

DE POTÊNCIA 

 

 

2.1.2. Sinais contínuos e discretos 

 

Esta definição diz respeito ao domínio do sinal. Tratando-se de sinais cuja variável 

independente é o tempo, pode-se estabelecer uma relação de quando um sinal é definido em 

todo valor de tempo e quando ele não é. Um sinal x(t) é contínuo quando ele existe em uma 

quantia não-enumerável valores de tempo t para um intervalo do domínio. Um sinal x[k] é 

discreto quando ele existe para um número discreto de valores k em um intervalo de 

amostragem do domínio. São apresentados na Figura 10 exemplos destes dois sinais. 
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FIGURA 10 - (A) SINAL CONTÍNUO; (B) SINAL DISCRETO 

 

Muitos sinais naturalmente são contínuos, mas o processamento no computador pode 

ser muito custoso e inviável se tratados na sua forma natural. Por isso, costuma-se convertê-

los em sinais discretos para que se reduza o máximo de espaço, perdendo o mínimo de 

informação. Uma questão muito importante é: quanto de informação pode ser preservado 

quando um sinal contínuo é representado como um sinal discreto? O sinal do estômago é 

contínuo, no entanto, os sensores que realizam o exame EGG utilizam uma taxa de 

amostragem que resultam num sinal discreto como saída. Neste capítulo ainda será discutido 

o processo de amostragem no sinal do estômago para que se responda a questão levantada. 

 

2.1.3. Sinais Analógicos e digitais 

 

Enquanto a seção anterior diz respeito ao domínio do sinal, esta refere-se a sua 

imagem ou amplitude. Um sinal analógico é aquele cuja amplitude assume uma quantidade 

não-enumerável valores para um intervalo de tempo. É utilizado nas rádios AM e FM para 

transmissão do áudio (OLIVEIRA, 2012). Alguns dispositivos eletrônicos ainda produzem 

como saída sinais analógicos, pois estes são mais precisos. Sinais analógicos costumam ser 

menos tolerantes a ruídos, no entanto, pode-se atingir reprodução tão idêntica a sinais 

originais quanto se queira.  

Um sinal digital é aquele cuja amplitude assume finitos valores em um intervalo de 

tempo. Como o número de valores que estes sinais assumem são limitados, não se consegue a 

mesma precisão que os sinais analógicos. Uma grande vantagem dos sinais digitais é a sua 
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flexibilidade diante do processamento por computadores. A Figura 11 possui um exemplo de 

cada um destes dois sinais. 

 

 

FIGURA 11 - (A) SINAL ANALÓGICO; (B) SINAL DIGITAL 

 

Sinais digitais podem ser processados por circuitos digitais, que são baratos e realizam 

várias tarefas em um único chip. Além do mais, não se corrompem com ruídos e ocupam 

menos banda durante transmissões. Com sinais digitais consegue-se mais segurança no envio 

de informações ao mesmo tempo em que se transmite dados a longas distâncias. Estes são 

alguns dos motivos que tornam os sinais digitais cada vez mais comuns nas aplicações atuais. 

 

2.1.4. Sinais periódicos e aperiódicos 

 

Um sinal x(t) é periódico se existe um valor não-nulo de T, denominado período, que 

satisfaz:  

 ( )    (   )     

EQUAÇÃO 3 - SINAL PERIÓDICO 

 

De todos os valores T que satisfazem esta equação, o menor deles é chamado período 

fundamental To. Quando não existe valor To que satisfaça, o sinal é chamado aperiódico. A 
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Figura 12 possui exemplos destes sinais. Matematicamente, o período fundamental To 

costuma ser escrito como função da frequência fundamental   , onde: 

 

         

EQUAÇÃO 4 - PERÍODO DE UM SINAL 

 

A frequência de um sinal possui muitas informações úteis, uma delas é o quão rápido a 

amplitude do sinal muda. Será comum realizar referência à frequência dos sinais EGG neste 

trabalho nas unidades ciclos por minuto (cpm) ou hertz (Hz). Algumas vezes, utiliza-se o seu 

valor em radianos, onde a frequência       equivale a       radianos por segundo. Ao utilizar 

a frequência em radianos por segundos, deve-se falar em frequência angular do sinal, dada 

por: 

 

          

EQUAÇÃO 5 - FREQUÊNCIA ANGULAR DE UM SINAL 

 

 

FIGURA 12 - (A) SINAL APERIÓDICO; (B) SINAL PERIÓDICO 
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2.2. Operações no sinal 

 

O sinal EGG está sujeito a diversas operações em busca de melhorias em sua 

visualização e processamento. Serão apresentadas aqui algumas das operações no domínio do 

tempo. Embora, algumas vezes, seja desejável analisar o sinal no domínio da frequência, estas 

operações ainda são válidas nesse domínio. Serão apresentadas as operações de deslocamento, 

escalonamento e inversão do sinal. 

 

2.2.1. Operação de deslocamento 

 

Quando o sinal precisa ser atrasado ou adiantando, fala-se em deslocamento do sinal. 

O atraso é o tempo em que o sinal leva para tornar-se idêntico a um outro sinal. O 

adiantamento ocorre na hipótese de que o tempo de atraso é negativo, ou seja, há uma 

antecipação em relação a um outro sinal. A Figura 13 possui os gráficos com exemplos de 

deslocamento.  

 

 

FIGURA 13 - SINAL ORIGINAL s(t), SINAL ATRASADO x(t) E SINAL ADIANTADO y(t) 

 

De um modo geral, para um deslocamento k positivo: 

 ( )    (   )        

EQUAÇÃO 6 - SINAL ATRASADO 
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 ( )    (   )              

EQUAÇÃO 7 - SINAL ADIANTADO 

 

Esta operação é muito importante para análise de sistemas lineares e invariantes no 

tempo (SLIT). Supondo que o sistema produz a saída y( ) quando recebe a entrada  ( ), uma 

das propriedades fundamentais dos sistemas SLIT é a de que se aplicada uma entrada 

 (   ), a saída será y(   ). Daí surge uma série de importantes operadores, como a 

integral de convolução (BRACEWELL, 2000).  

O atraso de um sinal pode ser muito útil quando a leitura e processamento dos sinais 

EGG precisam ser feitos em tempo real. Numa situação em que aplicação precise de valores 

futuros do sinal,  ( )    (   )  normalmente é preciso atrasar  ( ), uma vez que não se 

pode prever valores que o sinal EGG. Diz-se que o sinal EGG é um sinal não-determinístico. 

 

2.2.2. Operação de escalonamento 

 

Talvez a operação de escalonamento seja uma das mais utilizadas em aplicações 

gráficas para análise do sinal EGG. Ela envolve a multiplicação por um escalar a positivo no 

domínio do sinal  ( )    (  ).  

Quando 0 < a < 1, é definida a operação de compressão, quando a > 1, a operação é 

chamada dilatação. Quando a = 1, o sinal continua o mesmo. Observa-se na Figura 14 esta 

operação. É possível perceber que ela não causa exatamente um aumento da quantidade de 

informação, pois no caso de um sinal contínuo, infinitos valores continuam pertencentes ao 

intervalo escalonado. Em sinais contínuos como os da Figura 14, o propósito do 

escalonamento costuma ser motivado por alguma manipulação algébrica que permita a 

utilização de outras operações ou transformadas.  
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FIGURA 14 - ESCALONAMENTO DO SINAL x(t) 

 

No caso de sinais discretos, como apresentado na Figura 15, pode haver diminuição da 

quantidade de informação presente no sinal. Por isto, o escalonamento torna-se mais delicado 

e recebe nomes particulares. No caso da compressão ou diminuição do sinal, o escalonamento 

é denominado decimação ou downsampling. Neste caso há perda de informação quando a 

operação é realizada. Por outro lado, quando um sinal discreto é dilatado não há aumento da 

quantidade de informação. O que se faz na prática é ter de preencher os espaços que surgem 

no sinal quando é realizado este tipo de escalonamento através da interpolação ou 

upsampling. 

 

 

FIGURA 15 - OPERAÇÃO DE ESCOLONAMENTO EM SINAL DISCRETO 
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A seção 2.1.2 iniciou uma discussão a respeito do processo de amostragem, que trata 

da forma de converter um sinal contínuo em um sinal discreto. A amostragem é ainda uma 

forma de obter um conjunto de amostras de um sinal discreto utilizando algum parâmetro 

(VERTTERLI, 2008), que no caso da decimação é dado pela constante a de escalonamento. 

Tratando-se de decimação, a constante a pode ser chamada de frequência de amostragem. 

Para responder a questão levantada naquela seção, pode-se utilizar o Teorema da Amostragem 

de Nyquist (LÜKE, 1999). Este teorema enuncia que para que haja a mínima perda de 

informação no processo de decimação, a frequência de amostragem precisa ser  maior ou 

igual ao dobro da maior frequência presente no sinal.  

Uma das caracteristicas mais importantes do sinal EGG é a sua baixa frequência. Isto 

faz com que sejam necessários alguns minutos de gravação do sinal para que se possa 

observar algum comportanto e extrair informações do sinal. Como na leitura dos sensores 

existem diversos sinais misturados, muitos com frequência bem mais alta, é comum que os 

sinais observados sejam de difícil análise visual conforme pode ser observado na Figura 4. 

Por isso, a maioria dos softwares que processam sinais EGG contam com filtros que realizam 

decimação do sinal buscando melhor representação e análise.  

 

2.2.3. Operação de inversão 

 

Considerando que o sinal pode ser refletido no eixo vertical, a operação de inversão 

apresentada na Figura 16 é definida como: 

 

 ( )    (  )          

EQUAÇÃO 8 - INVERSÃO DE UM SINAL 

 

Como consequência da inversão não há perda de informação do sinal e a maior parte 

das classificações do sinal são mantidas. Ou seja, sinais contínuos continuam contínuos; sinais 

discretos continuam discretos, e sinais periódicos continuam periódicos. Existe uma 

importante definição que diz respeito aos sinais que começam antes do instante t = 0, a 
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causalidade. Um sinal é causal quando começa após o instante t = 0. Naturalmente, um sinal 

causal quando invertido, torna-se um sinal não-causal. No mundo real apenas existem sinais 

causais, no entanto, em algumas análises de sinais e sistemas, é muito comum realizar a 

operação de inversão junto a outras operações como o deslocamente e escalonamento.  

 

 

FIGURA 16 - (A) SINAL x(t); (B) SINAL x(t) APÓS A OPERAÇÃO DE INVERSÃO 

 

2.3. Estudo sobre o sinal EGG 

 

Sabe-se que o sinal de interesse do estômago originalmente pode ser classificado como 

um sinal de energia, contínuo, analógico, aperiódico, causal. No entanto, o sinal observado 

pelos sensores é diferente. Isto ocorre porque ele é obtido através de procedimentos que 

envolvem amostragem, conforme comentado na seção anterior. Portanto, o sinal EGG 

observado pelos sensores é discreto, energia, analógico e aperiódico. Neste ponto, o sinal 

ainda pode passar por transformações em filtros digitais. Para ilustrar o impacto da 

amostragem do sinal, são apresentados na Tabela 2 como se comporta a gaussianidade dos 

dados em função da quantidade de informação considerada pelos sensores de um sinal EGG. 

Considerando a maior taxa de leitura dos sensores (detalhada no capítulo sobre 

experimentação deste trabalho), pode-se observar na primeira coluna o percentual de dados 

utilizado numa amostragem, e na segunda coluna a probabilidade de estar afirmando que os 

dados não são gaussianos (hipótese dos algoritmos em ICA) quando na verdade eles o são. 
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TABELA 2 - TABELA DE RELAÇÃO ENTRE AMOSTRAGEM E GAUSSIANIDADE 

Percentual de amostras p-valor Resultado de teste de 

gaussianidade 

100% 10
-16 Rejeita-se 

80% 10
-3 Rejeita-se 

60% 0,01 Não se rejeita 

40% 0,29 Não se rejeita 

20% 0,89 Não se rejeita 

 

A probabilidade indicada na segunda coluna, está relacionada ao p-valor do teste 

Kolmogorov-Smirnov, enunciado no Capítulo 4. Esta tabela revela que conforme o conjunto 

de dados utilizado neste trabalho começa a ser reduzido a valores inferiores a 60%, perde-se a 

garantia de não-gaussianidade necessária para utilização do ICA. Apesar, desta tabela não 

apresentar detalhes com relação ao nível de significância necessário ou o tipo de 

procedimento de amostragem (pois não é de interesse no momento), é válido perceber como a 

redução a até 80% da taxa de amostragem dos sensores mostra-se bastante razoável. 

Estas técnicas de redução do sinal discreto são realizadas através de operações de 

decimação. Quando seguida de algum filtro passa-baixa, pode-se conseguir sinais mais claros 

para análise visual conforme mostrado na Figura 17. Nela observa-se o efeito da utilização de 

filtros com frequências de corte cada vez menores. No entanto, o preço que se paga para ter 

um sinal com curvas tão suaves é a perda de informação. No caso mais extremo, pode-se 

perder a propriedade de não-gaussidade que existia no sinal original.  

 

FIGURA 17 - FILTRAGEM DAS ALTAS FREQUÊNCIAS DO SINAL, ADAPTADA DO TRABALHO 

(MOVAHHEDI, 2006) 
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Apesar dos problemas que podem ocorrer com a sua utilização no signal EGG, a 

decimação e os filtros têm sua importância comprovada em vários trabalhos da área, como em 

(HAMER; IFEACHOR, 1985), (LESSARD, 2006). O sinal utilizado neste trabalho sofreu 

sucessivas operações de decimação, e o resultado obtido é apresentado na Figura 18. Esta 

operação ainda é realizada no domínio do tempo, no entanto, existem outras que se valem do 

sinal para o domínio da frequência, discutido na próxima seção. 

 

 

FIGURA 18 - DECIMAÇÃO DO SINAL EGG 
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2.3.1. Análise no domínio da frequência 

 

Observar o espectro do sinal EGG é importante para avaliar onde e como aparecem as 

frequências de interesse. Como foi mencionado no Capítulo 1, o sinal EGG tipicamente 

possui frequência de 3 cpm, podendo haver ligeiras variações na bradigastria e taquigastria. A 

análise do sinal EGG no domínio da frequência torna-se mais adequada quando se deseja 

encontrar quais frequências mais aparecem. Normalmente, determina-se sintomas de 

bradigastria ou taquigastria observando a frequência predominante no espectro de amplitude 

de alguma transformada do domínio do tempo para o domínio da frequência. A transformada 

de Fourrier costuma ser utilizada pela simplificação que apresenta para problemas desta 

categoria em sinais fisiológicos em geral (CACIOPPO ET AL., 2007).  

Dado um sinal EGG, que é aperiódico, é necessário realizar aproximações que tornem 

possível sua transformada por Fourrier, pois esta trata apenas de sinais periódicos. Uma 

possível abordagem é encontrar alguma forma de onda (de forma quadrada ou triangular, por 

exemplo) que aproxime bem o sinal, e em seguida, basta determinar quais são os coeficientes 

de Fourrier para determinação do espectro de amplitude do sinal para esta transformada. O 

resultado é o que se observa na Figura 19, o espectro de amplitude de alguns sinais EGG na 

região em que encontra-se a frequência de interesse de 0.05 Hz. 

 

FIGURA 19 - ESPECTRO DE AMPLITUDE DO SINAL EGG 

 

Nos espectros da Figura 19 pode-se observar o quanto cada frequência está presente. 

Eles foram gerados na ferramenta R após a separação dos sinais observados pelos sensores em 

componentes independentes, e a utilização de filtros através das bibliotecas da própria 

ferramenta. Estas etapas são detalhadas em partes nos próximos capítulos. O próximo capítulo 
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realizá o estudo teórico sobre o ICA, apresentando os fundamentos de como realizar a 

separação dos sinais obtidos pelos sensores. O capítulo ainda contém a implementação dos 

métodos utilizados e observações sobre os parâmetros mais adequados aos dados deste 

trabalho. 
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Capítulo 3 
 

Análise em Componentes Independentes 
 

 

Um cenário que motiva o estudo do ICA é o problema da separação cega de fontes 

(HYVÄRINEN ET AL., 2001). Em uma sala, há diversas fontes de som e microfones 

espalhados. O objetivo é que cada microfone capte o sinal de som de uma das fontes. No 

entanto, o que ocorre é que cada um dos microfones não capta apenas o sinal de uma fonte, e 

sim, uma mistura dos sinais de todas as fontes. Cada fonte exerce uma influência diferente 

sobre cada microfone, em função da sua localização na sala e da acústica do ambiente, por 

exemplo. Eis que se deseja obter os sinais originais, exatamente como eram nas fontes, mas o 

que se observa são apenas os sinais misturados, a partir dos microfones. E mesmo que 

qualquer nova configuração de posições das fontes de som fosse feita, cada microfone não 

conseguiria estar isento da influência do sinal de todas as fontes. Conforme apresentado no 

Capítulo 1, ICA trata a estimativa de valores para variáveis aleatórias latentes. No caso 

particular do problema da separação cega de fontes acima, tais variáveis são as fontes de som 

da sala. 

 Em geral, a quantidade das fontes pode ser diferente da quantidade de sinais 

observados, no entanto, para os propósitos desta pesquisa, pode-se considerar que estas 

quantidades são iguais. Uma formulação matemática deste problema, em um caso particular 

de apenas duas fontes e dois sensores (microfones), é dada da seguinte forma: um vetor 

aleatório s = ,     - pode representar os sinais das fontes, onde    é o sinal da primeira 

fonte e    é o sinal da segunda fonte, um vetor aleatório x = ,     - pode indicar os sinais 

observados, onde    é o primeiro sinal observado e    é o segundo sinal observado, e por fim, 

uma matriz A = 0 
        
      

1 que realiza a mistura dos sinais originais para obtenção dos 

sinais observados. Desta forma, pode-se inferir que x = ,     - = ,     - * 0 
        
      

1. 

A equação ainda pode ser escrita na forma      . Os elementos aij da matriz A também 
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representam uma ponderação do vetor aleatório s. O ICA resolve esta equação em sua 

formulação mais geral, onde há uma quantidade qualquer de sensores e fontes.  

 O fato é que as componentes independentes, que estão presentes em x, são as variáveis 

latentes deste modelo, e podem ser estimadas pelo ICA utilizando-se diversas abordagens. De 

toda forma, é preciso resolver a equação      , e para isto surge a necessidade de estimar 

a matriz de mistura A. Isto é feito tentando-se encontrar uma matriz de separação W que seja 

o mais próximo possível da matriz inversa de A. Através de W, obtém-se um vetor     

 . É esperado que   seja o mais próximo possível de s. Na situação ideal em que W = A
-1

, 

ocorre y = s. Os valores wij que compõem a matriz de separação W podem ser estimados 

baseando-se na informação de independência estatística e não-gaussianidade das fontes que 

formam s. Estes dois termos são tão importantes que merecem ser introduzidos em seções 

exclusivas, portanto, as duas próximas irão fundamentá-los. 

 

3.1. Independência Estatística 

  

 Dois eventos são independentes quando a probabilidade de ocorrência de um deles não 

é função da ocorrência do outro. Generalizando, um conjunto de eventos é independente, se 

dois a dois, eles são todos independentes. Estatisticamente, para duas variáveis aleatórias X e 

Y,    a função densidade de probabilidade de X,    a função densidade de probabilidade de Y 

e      a função desindade de probabilidade conjunta de X e Y. A independência de X e Y 

implica em: 

 

             

EQUAÇÃO 9 - FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE CONJUNTA 

 

 Ou seja, a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y é calculada como o 

produto das funções densidade de probabilidade de X e Y. Em ICA, assume-se que as 

variáveis latentes, ainda que desconhecidas, sejam independentes. No problema da separação 

cega de fontes, é fácil notar que não há problemas com esta hipótese, uma vez que 
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conhecendo o sinal enviado por alguma das fontes de som, não há nenhuma informação 

acerca de qualquer outra fonte.  

 Uma outra importante medida entre duas variáveis aleatórias X e Y, com média    e 

  , respectivamente, e desvio padrão    e   , respectivamente, é a correlação. Esta mede, o 

grau de linearidade entre elas. Pode-se determinar, por exemplo, quanto X é uma função 

linear de Y através de um coeficiente de correlação definido por: 

 

     *(
    

  
)(

     

  
)+ 

EQUAÇÃO 10 - COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 

 

 Para quaisquer duas variáveis aleatórias,         . Elas são ditas 

descorrelacionadas se      , ou ainda,  [(    )(     )]   . Realizando algumas 

manipulações algébricas na definição do coeficiente de correlação, pode-se escrever     

 ,  -     

    
. Para        ,  -      . Assim para variáveis aleatórias descorrelacionadas 

 ,  -   , - , -   

 A independência é uma propriedade mais forte que a correlação. Para duas variáveis 

aleatórias independentes  , ( ) ( )-   , ( )- , ( )- , para quaisquer funções g e h. 

Assim, se X e Y são independentes, elas são descorrelacionadas. Basta observar que isto 

ocorre para g(X) = X e h(Y) = Y. No entanto, se X e Y são descorrelacionadas não se pode 

afirmar nada sobre a independência das mesmas (GUBNER, 2006). 

 

3.2. Não-Gaussianidade 

 

 Existe uma grande quantidade de modelos que supõem a gaussianidade dos dados, ou 

seja, que estes estejam distribuídos conforme uma distribuição normal ou gaussiana. Para o 

caso particular da determinação de valores para variáveis latentes, uma das técnicas mais 

consagradas é o TRI - Teoria de Resposta ao Item. O TRI é tão importante que vem sendo 
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utilizado por anos no Exame Nacional do Ensino Médio, tendo um papel essencial na 

evolução da avaliação de itens em provas. Seu objetivo é medir competências (variáveis 

latentes) dos avaliados apenas a partir das respostas aos itens (variáveis observadas). 

(BAKER, 2001). 

 De um modo geral, para que se possa afirmar que um vetor aleatório x segue uma 

distribuição gaussiana, é necessário que a função densidade de probabilidade de x tenha a 

forma: 

px(x) = 
 

(  )   (     )   
    .

  (    )
   

  (    )

 
/ 

EQUAÇÃO 11 - FUNÇÃO DENSIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO GAUSSIANA 

 

Onde, n é a dimensão do vetor x. Ainda para o vetor aleatório contínuo x, o seu valor esperado 

é dado através da integral de todos os valores da sua função de densidade por: 

 , -   ∫     ( )   
 

  

 

EQUAÇÃO 12 - VALOR ESPERADO DE UMA VARIÁVEL ALEATÓRIA CONTÍNUA 

 

Pode-se chamar    de média do vetor x  e    a sua matriz de covariância, pois: 

 , -                    ,(    )(     )
 -      

EQUAÇÃO 13 - MÉDIA E COVARIÂNCIA ESTATÍSTICA 

 

Portanto, a distribuição gaussiana utiliza apenas os dois primeiros momentos 

estatísticos (apresentados mais a frente). Esta simplicidade ajuda a entender o motivo dela ser 

tão utilizada na prática. Uma outra característica importante da distribuição gaussiana é que 

qualquer transformação linear sobre x, mantém a distribuição de x gaussiana. Portanto, para 

uma transformação linear y = Ax, y também terá distribuição gaussiana com média        

e matriz de covariância        
 . A prova pode ser encontrada em (PAPOULIS, 1991). 

Graças a esta propriedade, torna-se impossível estimar variáveis latentes de um conjunto de 

dados de componentes gaussianas através da Análise em Componentes Independentes, sem 

que haja algum conhecimento prévio sobre as variáveis.  
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 Para observar como isto é verdade, assumindo que duas componentes x e y gaussianas 

sejam descorrelacionadas e possuam variância unitária, considera-se que sua função 

densidade de probabilidade conjunta é apresentada na Figura 20 e é dada por: 

    (   ) = 
 

  
    .

 (   )  

 
/ 

EQUAÇÃO 14 - FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE CONJUNTA COM MÉDIA ZERO E 

VARIÂNCIA UNITÁRIA 

 

 

FIGURA 20 - DISTRIBUIÇÃO DE DUAS VARIÁVEIS GAUSSIANAS 

  

Como se pode observar na Figura 20, a distribuição é simétrica, e por isto, não é 

possível obter nenhuma informação sobre x e y separadamente. Qualquer tentativa linear de 

separar estas distribuições gaussianas, levará a novas distribuições gaussianas, conforme 

mencionado. 

 No campo da teoria da probabilidade, um resultado muito importante vem do Teorema 

Central do Limite, que enuncia que a distribuição da soma de duas ou mais variáveis 

aleatórias independentes é mais gaussiana que a soma de cada uma delas separadamente 

(MAGALHÃES; LIMA, 2005). Desta forma, uma abordagem interessante para separar 

componentes, seria tentar maximizar alguma medida de não-gaussianidade da sua soma. Nas 

próximas seções são apresentados mais detalhes a respeito do modelo em Análise em 

Componentes Independentes, revisão estatística e em seguida, a curtose como uma medida de 

não-gaussianidade. 
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3.3. Restrições do modelo ICA 

 

 Basicamente há duas importantes restrições na Análise em Componentes 

Independentes, usualmente denominadas ambiguidades, pela literatura. São elas, as 

ambiguidades de magnitude e de permutação. Embora elas tragam algumas limitações ao 

modelo, existem muitas aplicações que não sofrem efeitos com estas restrições, e por isso, o 

ICA continua sendo uma técnica muito viável (TONG, 1991). O mais importante é que o 

formato dos sinais das fontes é completamente mantido em algumas aplicações, assim, é 

possível obter a maioria das informações relevantes a respeito destes sinais. 

 A ambiguidade de magnitude diz respeito ao fato que a variância das componentes 

independentes não pode ser determinada. Isto ocorre porque a componente original é 

desconhecida e a matriz de mistura também, assim, qualquer valor escalar que multiplique a 

componente, pode ser dividida pela matriz de mistura. A solução da maioria das aplicações é 

considerar que a variância das componentes originais é unitária. 

 A ambiguidade de permutação impõe que a ordem das componentes estimadas não 

necessariamente é a mesma das componentes originais. Isto ocorre pois o modelo desconhece 

a componente original e a matriz de mistura. Portanto, a matriz de mistura pode ser da forma 

A = A'P
-1

P, onde P é uma matriz que apenas permuta a ordem das componentes originais sem 

misturá-las, tornando assim a ordem indecifrável pelo ICA. Portanto, todas as permutações de 

componentes estimadas são igualmente válidas. 

 

3.4. Centralização e branqueamento 

 

 Frequentemente é recomendado que antes de aplicar o algoritmo FastICA, sejam 

realizadas a centralização e o branqueamento do vetor aleatório. Centralizar significa tornar a 

média zero, o valor esperado é subtraído de cada um dos elementos do vetor, de forma que 

      , -.  

 O branqueamento consiste em descorrelacionar um vetor aleatório x e tornar sua 

variância igual a 1. Basicamente o que se faz com x é criar um vetor aleatório branqueado 
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        , onde C pode ser obtida a partir da decomposição em autovalores e autovetores 

da matriz de covariância C’ =   *   +. É garantida a existência de     , uma vez C é uma 

matriz simétrica e positiva semidefinida. Assim o vetor aleatório y possuirá matriz de 

covariância:  

   ( )   *   +   ,  
 
    (  

 
 )

 

-         *   + (  
 
 )

 

        (  
 
 )

 

    
 
 ( 

 
 ( 

 
 ) ) (  

 
 )

 

 (  
 
  

 
 )( 

 
 

 

(  
 
 )

 

)     

 Portanto, y é um vetor aleatório branqueado. Vale notar que      pode não ser único, 

permitindo assim mais de uma solução para o braqueamento de x. O fato é que sempre será 

possível realizar esta operação (KRIZHEVSKY, 2009). 

 

3.5. Função geradora de momento 

 

 O momento estatístico é definido por  ,  -  e seu uso é recorrente em muitos 

problemas. Ao menos, a média e variância são tradicionais em qualquer publicação 

relacionada a trabalhos em estatística. Existem representações que permitem expressar 

variáveis aleatórias, com o objetivo de indicar o valor dos seus momentos e até mesmo 

recuperar a sua função densidade de probabilidade. Uma destas representações é a função 

geradora de momento. 

 Uma função geradora de momento aplica basicamente o operador da Transformada de 

Laplace. Ela generaliza o conceito de função geradora de probabilidade (GUBNER, 2006), 

que representa apenas variáveis aleatórias discretas. Para uma variável aleatória X, e uma 

variável complexa s, a sua função geradora de momento é definida por: 

 

  ( )     ,   - 

EQUAÇÃO 15 - FUNÇÃO GERADORA DE MOMENTO 
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 Esta expressão traz importantes resultados, pois ao derivá-la com respeito a variável s, 

obtém-se: 

 

   ( )    ,    - 

EQUAÇÃO 16 - PRIMEIRA DERIVADA DA FUNÇÃO GERADORA DE MOMENTO 

 

 E finalmente, tomando s com valor 0, esta expressão torna-se exatamente o primeiro 

momento estatístico. O fato é que repetindo este processo, ou seja, derivando k vezes a função 

geradora de momento e fazendo s = 0, obtém-se o k-ésimo momento estatístico da variável 

aleatória X. Graças a esta facilidade de representação, esta costuma ser uma opção de 

representação utilizada em parte da literatura. Existe ainda, a generalização das funções 

geradoras de momento. Isto é feito através das funções características. 

 

3.5.1. Função característica 

 

 Não é possível determinar os momentos estatísticos de qualquer variável aleatória 

através de sua função geradora de momento. Por exemplo, para uma variável complexa s, cuja 

parte real não seja negativa, não se consegue convergir nos resultados. No caso de uma 

variável aleatória que segue a distribuição de Cauchy (JOHNSON ET AL., 1994),   ( )  

   para qualquer momento estatístico. 

 Para que se possa ter uma definição geral, que funcione para qualquer tipo de variável 

aleatória, utilizam-se as funções características. A função característica é definida para uma 

variável complexa s e uma variável aleatória qualquer X, ou ainda, pode ser expandida em 

uma série de Taylor, as duas formas são apresentadas a seguir:  

   ( )    [    ]  ∫        ( )   
 

  

 

EQUAÇÃO 17 - FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 
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  ( )   ∫  (∑
  (  ) 

  

 

   

)  ( )   
 

  

  ∑ ,  -
(  ) 

  

 

   

 

EQUAÇÃO 18 - EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR DA FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

 Esta função pode ser vista como a tradicional Transformada de Fourier (LATHI, 

2008). Desta forma, pode-se obter facilmente, a função densidade de probabilidade de 

qualquer variável aleatória apenas a partir da sua função característica, utilizando a 

transformada inversa de Fourier conforme indicado a seguir. 

 

  ( )   
 

  
 ∫         ( )   

 

  

 

EQUAÇÃO 19 - FUNÇÃO INVERSA DA FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

 Além de simplificar a determinação de funções densidade de probabilidade, a função 

característica é uma representação eficiente do ponto de vista do cálculo dos momentos 

estatísticos das variáveis aleatórias. Para esta função em particular, vale a expressão: 

 

 ,  -        
( )( ) 

EQUAÇÃO 20 - K-ÉSIMO MOMENTO ESTATÍSTICO A PARTIR DA FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 

 

3.5.2. Cumulantes 

 

Algumas vezes é necessário utilizar a função geradora de cumulantes, uma função 

derivada da função característica. Esta função é dada pelo logaritmo natural da função    

definida na seção anterior, conforme a seguir: 
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  ( )    (  ( ))      ( [    ]) 

EQUAÇÃO 21 - FUNÇÃO CUMULANTE 

 

 Esta função recebe este nome pois é possível obter valores dos cumulantes da mesma 

forma que se obtém os momentos de uma função característica. Conforme a sua expansão em 

série de Taylor, indicada na seção anterior, os termos do momento encontram-se explícitos. 

Pode-se também expandir a expressão da função geradora de cumulantes em série de Taylor, 

onde: 

  ( )   ∑  

(  ) 

  

 

   

 

EQUAÇÃO 22 - EXPANÇÃO EM SÉRIE DE TAYLOR DA FUNÇÃO CUMULANTE 

 

 Desta forma, realizando as mesmas derivações explicadas para se obter os momentos 

estatísticos, pode-se derivar    para chegar às expressões das cumulantes  . Derivando    k 

vezes e fazendo s = 0, chega-se às seguintes expressões para os primeiros quatro cumulantes, 

normalmente estas primeiras são suficientes para a maior parte das aplicações. 

    , - 

    ,  -    , -  

    ,  -    ,  - , -     , -  

    ,  -    ,  -    ,  - , -      ,  -  , -     , -  

EQUAÇÃO 23 - PRIMEIRAS QUATRO CUMULANTES 

  

 Apesar dos cumulantes e dos momentos estatísticos possuírem a mesma informação 

estatística, pode-se utilizar algumas propriedades particulares a esta forma. Por exemplo, se 

um vetor aleatório possui distribuição gaussiana, todas as suas cumulantes de ordem maior 

que dois serão nulas. Assim, as cumulantes podem ser um indicador de gaussianidade para 

variáveis aleatórias, um dos critérios utilizados mais a frente neste trabalho para separar 

componentes independentes. 
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3.6. Curtose 

 

 O momento estatístico de quarta ordem denomina-se curtose. Para uma variável 

aleatória X, pode ser definida por:  

    ( )     ,  -      ,  -  

EQUAÇÃO 24 - CURTOSE 

 Como ela proporciona a implementação mais simples de alguns métodos, costuma ser 

muito utilizada. É muito comum a sua utilização num formato normalizado em que divide-se 

ambos os termos por  ,  -   Isto torna a curtose normalizada: 

    ( )     ,  -  ,  -      

EQUAÇÃO 25 - CURTOSE NORMALIZADA 

 A citada normalização é conveniente pois, como a curtose de variáveis gaussianas 

tipicamente valem 3, seu valor normalizado torna-se zero. Daqui em diante, a menos que dito 

em contrário, a curtose citada será a normalizada. Assim, as variáveis com distribuição 

gaussiana possuem curtose igual a zero. O contrário não é necessariamente verdadeiro, 

algumas poucas outras distribuições tornam a curtose zero, por exemplo, a distribuição 

binomial com p = 
 

 
   √   . O fato é que na sua grande maioria, quando a curtose é zero, a 

variável possui distribuição gaussiana. 

 Nos casos em que a curtose é positiva, diz-se que a distribuição da variável é super-

gaussiana ou leptocúrtica. Nos casos em que a curtose é negativa, chama-se a sua distribuição 

de sub-gaussiana ou platicúrtica e, no caso de curtose nula, mesocúrtica. Ela pode ser 

visualizada como a largura da cauda da função densidade de probabilidade. Quanto mais larga 

é a cauda, menor o valor da curtose. Na Figura 21 pode-se observar como a curva da 

distribuição leptocúrtica possui caudas mais pesadas e finas em relação às demais curvas. O 

contrário ocorre com a curva platicúrtica. 
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FIGURA 21 - DISTRIBUIÇÕES LEPTO, MESO E PLATICÚRTICA 

 

 Ainda com relação à definição da curtose, é usual assumir que a variável aleatória 

possui média zero e variância unitária. Isto simplifica a versão normalizada, tornando a 

curtose simplesmente: 

    ( )     ,  -     

EQUAÇÃO 26 - CURTOSE COM MÉDIA ZERO E VARIÂNCIA UNITÁRIA 

 

 Utilizando a definição de curtose, pode-se facilmente provar que ela também é um 

operador linear, ou seja, para um escalar   e duas variáveis aleatórias independentes X e Y 

valem as seguintes propriedades:  

    (   )       ( )       ( ) 

    (  )         ( ) 

EQUAÇÃO 27 - LINEARIDADE DA CURTOSE 

 

 Para ilustrar como a maximização da curtose faz com que se encontre componentes 

independentes, será considerada a tarefa de estimar as componentes de      . Para 

simplificar a demonstração, aqui será utilizado um espaço bidimensional, no entanto, tudo 

pode ser facilmente estendido para um número qualquer de dimensões. Assume-se que as 

componentes que formam s sejam independentes, denominadas, s1 e s2, onde suas curtoses 

valem, curt(s1) e curt(s2), respectivamente. É importante que admitir que a curtose dessas 
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componentes não sejam gaussianas, ou seja, diferentes de zero e que possuam variância 

unitária, caso não fossem, seria possível torná-las através da operação denominada 

branqueamento. Tomadas estas definições, deseja-se      . 

 Assim, para       =      , fazendo      , tem-se            

     . Esta última forma representa cada linha da matriz Z como um elemento zi. Aplicando as 

propriedades de linearidade da curtose em y tem-se que:     ( )      (    )  

    (    )     
     (  )      

     (  ). 

 Como a variância das variáveis aleatórias é unitária e as componentes são 

independentes,              implica em  ,  -      
      

       Logo, pode-se 

afirmar que Z está restrito a uma circunferência unitária em R
2
. É preciso saber como 

determinar o valor de máximo de curt(y) numa circunferência unitária. (DELFOSSE; 

LOUBATON, 1995) demonstraram que isto ocorre quando um elemento de Z é zero e o outro 

não-nulo. Portanto, com a restrição da circunferência unitária, o valor não-nulo é 1 ou -1. 

Ainda para o caso de um número de dimensões maior, a demonstração afirma que o máximo 

ocorre quando todos os elementos de Z são nulos, exceto um. O fato é que estes valores são 

exatamente os únicos que tornam y igual a um dos componentes independentes, y = si ou -si. 

 Iniciando W, a matriz de separação, aleatoriamente, e verificando a direção em que a 

curtose mais cresce, é uma das abordagens mais simples para se encontrar componentes 

independentes. No entanto, apesar da simplicidade, utilizar a curtose pode trazer resultados 

muito imprecisos graças a sua sensibilidade a outliers, originada no fato dela ser um momento 

de quarta ordem (HUBER, 1985). 

 

3.7. Algoritmo FastICA 

 

 Existem muitas alternativas para se estimar componentes independentes, o algoritmo 

FastICA proposto por Aapo Hyvärinen, da Universidade de Helsínquia, é uma abordagem que 

converge rápido em comparação com as outras existentes. A principal razão da sua aplicação 

em diversos tipos de problemas mais complexos é a eficiência, ele atinge resultados tão 

precisos quanto se queira em muitos casos. De acordo com o próprio Hyvärinen, o algoritmo 
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converge em média de 10 a 100 vezes mais rápido (HYVÄRINEN; OJA, 1997) que os 

"concorrentes". 

 O FastICA faz parte de uma categoria denominada algoritmos de ponto-fixo. Estes 

algoritmos baseiam-se em passos onde cada iteração utiliza como parâmetro um ponto 

encontrado anteriormente, de forma que pontoatual = f(pontoanteior). Espera-se que ao final deste 

procedimeto, o algoritmo irá convergir para pontofinal = f(pontofinal). Obviamente, nem toda 

função converge para este tipo de algoritmo, é caso de f(x) = 3x.  

 Os algoritmos de ponto fixo são utilizados nos métodos de Newton (Hastie, 2001). 

Considerando, que f seja uma função diferenciável, pontoatual = pontoanterior - 
 (             )

  (             )
, 

que irá convergir quando 
 (             )

  (             )
   e portanto, pontoatual = pontoanterior. Este método 

é comum ao se tentar encontrar soluções rapidamente para equações.  

 Para o problema da Análise em Componentes Independentes, em que se deseja estimar 

uma matriz de separação W, onde      , o algoritmo de ponto-fixo sugere a seguinte 

equação de atualização. 

   ,   (  )-     ,  (  )- 

EQUAÇÃO 28 - EQUAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA O FASTICA 

 

 Esta atualização é seguida da normalização de W. A função g deve ser a derivada de 

uma função G não-quadrática. Duas funções G foram propostas em (HYVÄRINEN, 1997), 

para          

  ( )                    ( )       (
    

 

 
⁄ ) 

EQUAÇÃO 29 - FUNÇÃO G PROPOSTA POR HYVÄRINEN 

 

 Estas funções comportam-se bem nos casos em que não é conhecida a função 

densidade de probabilidade das fontes. O algoritmo FastICA pode utilizar a curtose na escolha 

de uma função g. Para g(x) = x
3
, a equação do FastICA utilizando a curtose se reduz a: 
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   ,(  )  -       

EQUAÇÃO 30 - FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FUNÇÃO G CÚBICA 

 

 O segundo fator torna-se simplificado, considerando que a variância é unitária. Então, 

E[x
2
]  = 1. Na próxima seção referente a braqueamente será mostrado que mesmo que não 

seja, é simples tornar isto verdade. O algoritmo FastICA é apresentado a seguir: 

 

ALGORITMO 1 - ALGORITMO FASTICA 

1 Algoritmo FastICA 

2 Passo 1: Iniciar W[0] normalizado 

Passo 2: Fazer  , -   *(  ,   -)  +      ,   - 

Passo 3:  , -    
, -

| , -|⁄   

Passo 4:    W[k] = W[k-1], retornar W[k]. Senão, ir para o Passo 2. 

3 

4 

5 

 

 Quanto à forma de se gerar as componentes independentes, o algoritmo FastICA pode 

ser deflacionário ou simétrico. Diz-se que o algoritmo é deflacionário quando estima uma 

componente por vez. Neste tipo de abordagem, é preciso que todas as componentes estimadas 

sejam ortogonalizadas em relação a todas as outras componentes já estimadas. Para realizar 

este passo utiliza-se a normalização através do método de Gram-Schmidt. Também é possível 

estimar todas as componentes ao mesmo tempo, quando isto ocorre o algoritmo é simétrico e 

pode realizar a ortogonalização das suas componentes através do método de decomposição 

em autovalores. 

 

3.7.1. Implementação 

 

 A seguir será apresentada uma solução em R para o algoritmo FastICA utilizando a 

curtose. Ela separa quatro componentes independentes através da abordagem simétrica 

apresentada anteriormente. Para tanto, a função FastICA_Curtose_Simetrico recebe como entrada 

o vetor de componentes misturadas x e n, que indica o número de dimensões de cada 
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componente. Deve-se pensar em x como uma matriz n x c, onde cada coluna é uma 

componente, com n dimensões. 

 A linha 2, define o número de componentes que devem ser estimadas pelo algoritmo. 

Dadas m componentes, o ICA pode estimar n < m componentes. No entanto, para simplificar 

a tarefa, costuma-se supor que o número de componentes estimadas é igual ao número de 

componentes da fonte. As linhas 3 e 4 determinam os critérios de parada do algoritmo. Em 

geral, o algoritmo para quando converge em uma componente ou quando ultrapassa um 

determinado limite de iterações. 

 A centralização do vetor x é realizada na linha 5 e o branqueamento dos dados nas 

linhas 6-10. Pode-se verificar que a matriz de covariância da variável matrizBranqueamento se 

aproxima da matriz identidade. A matriz de separação W é criada aleatoriamente sob uma 

distribuição uniforme, e ortogonalizada em seguida entre as linhas 11-15. Entre as linhas 17 e 

33 reside o coração do algoritmo, pois nesta parte o algoritmo irá determinar a cada iteração 

uma nova matriz de separação W que deveria aproximar-se daquela que faz o algoritmo 

convergir. Portanto, a cada iteração a variável W é passada para Wold, e um novo W é calculado. 

Se após determinar o novo W, a diferença entre W e Wold não for maior que a variável eps, 

determinada na linha 4, o algoritmo converge e pode sair das iterações. Esta verificação é feita 

entre as linhas 30-32. 

 Entre as linhas 20-25, são determinadas novas linhas para matriz de separação W a 

partir do critério do algoritmo de ponto-fixo baseado na curtose. A partir da linha 26 até a 29 é 

realizada a decomposição em autovalores para normalização da nova matriz de separação W. 

Uma vez que o laço 17-33 acabe a matriz de separação encontrada é branqueada e então pode-

se criar o vetor de saída com as componentes estimadas y. 

 

ALGORITMO 2 - IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO FASTICA EM R 

1 FastICA_Curtose_Simetrico = function(x,n){ 

2     c = 4 

3     iteracoes = 1000 

4     eps = 0.00001 

5     xCentralizado = x - matrix(colMeans(x),n,c,byrow=TRUE) 

6     eig = eigen((t(xCentralizado)%*%xCentralizado )/n) 

7     D = eig$values 

8     E = eig$vectors 

9     matrizBranqueamento = diag(D^(-0.5)) %*% t(E) 
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10     v = xCentralizado %*% t(matrizBranqueamento) 

11     W = matrix(runif(c*c),ncol=c) 

12     decomp = eigen(W%*%t(W)) 

13     Ew = decomp$vectors 

14     Dw = decomp$values 

15     W = (Ew %*% diag(Dw^(-0.5)) %*% t(Ew)) %*% W 

17     for(iter in 1:iteracoes){  # numero de iterações 

19         Wold = W 

20         for(i in 1:c){ 

21             wi = Wold[i,] 

22             wi2 = matrix(colMeans(v*(matrix(rowSums(v*matrix(          

wi,n,c,byrow=TRUE))^3,n,c))) ,1,c) 

23             wi2 = wi2 - matrix(3*t(wi),1,c) 

24             W[i,] = wi2 

25         } 

26         decomp = eigen(W%*%t(W)) 

27         Ew = decomp$vectors 

28         Dw = decomp$values 

29         W = (Ew %*% diag(Dw^(-0.5)) %*% t(Ew)) %*% W 

30         if(abs(sum(W-Wold))< eps){ 

31             break; 

32         } 

33     } 

34     sepMatrix = W %*% matrizBranqueamento 

35     y = x %*% t(sepMatrix) 

36     return (list(Y = y, W)) 

37 } 

 

 

3.8. Métodos Tensoriais 

 

Utilizar cumulantes de ordem mais altas pode indicar quais variáveis aleatórias são 

mais gaussianas e consequentemente revelar informações sobre quais são independentes. Para 

isto, precisa-se generalizar a matriz de covariância através de tensores cumulantes. Não é 

objetivo deste trabalho aprofundar os conceitos acerca de tensores, mas é preciso apresentar 

algumas definições importantes antes de explorar o método tensorial para Análise em 

Componentes Independentes. 

O conceito de tensor está fortemente relacionado com o de vetor. Um vetor é um 

elemento de um espaço vetorial  . Basicamente este espaço exige que exista um ponto      , 

tal que       e   (  )   , para qualquer      . Além disto, propriedades 

associativas e distributivas precisam garantir que      e        para todo        Esta 
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definição encontra-se em detalhes em (HALMOS, 1958]. De qualquer modo é importante 

notar que a propriedade de um vetor é a propriedade de um conjunto   o qual ele faz parte, e 

não a propriedade de um elemento tomado isoladamente. Por exemplo, um par v = (0.5,-0.75) 

não é um vetor a menos que seja especificado o conjunto    o qual o mesmo faz parte.  Esta é 

uma definição abstrata, dependendo da aplicação, vários objetos podem ser considerados 

vetores. 

Pode-se definir o produto tensorial a partir de dois espaços vetoriais    e    

(HALMOS, 1958). É suficiente entender o produto           como sendo um novo 

espaço vetorial formado com todos os vetores componentes dos espaços          Um tensor 

de ordem um é um vetor, um tensor de ordem dois é um elemento de    É possível criar 

tensores de ordem mais alta repetindo o produto dos espaços vetoriais. Do ponto de vista 

deste trabalho, será considerado um tensor cumulante de ordem dois como uma matriz de 

covariância, por exemplo.  

Um tensor cumulante de ordem quatro é uma quádrupla que pode ser vista como uma 

matriz de quatro dimensões. Assim como uma matriz de covariância possui toda informação 

de segunda ordem dos dados analisados, os cumulantes de ordem quatro possuem toda 

informação de quarta ordem dos dados. Considerando dados centralizados e branqueados, a 

expressão da quarta cumulante coincide com a da curtose. Então, ao aplicar a cumulante em 

um vetor aleatório y que se refere aos dados misturados: 

     ( )      .∑    

 

 ∑    
 

 ∑    

 

 ∑    

 

/  

  ∑  
   

   
   

     (           )

    

 

EQUAÇÃO 31 - CURTOSE EM FUNÇÃO DO CUMULANTE DE QUARTA ORDEM 

 

 Como mostrado na seção 3.6, se as componentes forem independentes, então os 

termos que formam os cumulantes com pelo menos dois índices diferentes serão nulos e 

portanto a expressão anterior é válida:  

    (  )         ( ) 

EQUAÇÃO 32 - OPERAÇÃO LINEAR PARA CURTOSE 
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O tensor cumulante não deixa de ser um operador linear que analogamente à matriz de 

covariância tem um conjunto de n x n elementos, onde cada elemento é também uma matriz n 

x n. Este operador linear, chamado de Fi,j, basicamente faz a seguinte transformação: 

    ( )   ∑    

   

   (           ) 

EQUAÇÃO 33 - OPERADOR LINEAR F PARA CUMULANTE DE QUARTA ORDEM 

 

 Pode-se dizer que o tensor cumulante é um operador simétrico uma vez que a ordem 

dos seus parametros não altera o valor do resultado. Graças a esta simetria, o tensor possui 

uma decomposição em autovalores. Assim, a partir do vetor aleatório z, resultado do 

branqueamento do vetor x, pode-se derivar um método de ponto fixo muito similar ao 

FastICA apresentado, o qual possui as seguintes iterações: 

      (   ) 

   ,   -       

EQUAÇÃO 34 - FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA MÉTODO TENSORIAL 

 

 O procedimento usual consiste em iniciar W aleatoriamente e, a cada iteração, 

normalizá-lo. Ainda é necessário um método de ortogonalização das componentes estimadas e 

obter o valor de y, onde y =  ∑      . Uma vez que o vetor aleatório é obtido, é preciso 

classificar os sinais EGG. O próximo capítulo tratará desta fase que envolve o estudo de 

algoritmos que permitem esta operação.  
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Capítulo 4 
 

Algoritmos de Classificação para o sinal 

EGG 
 

 

Conforme justificado no Capítulo 1, é preciso realizar a classificação do sinal após a 

utilização da Análise em Componentes Independentes. Uma vez que seja possível capturar o 

sinal do estômago e passá-lo para um classificador, espera-se avaliar o quanto o computador 

pode aprender quando se tenta reconhecer o estado emocional de indivíduos, considerando 

apenas seus sinais EGG. Este capítulo é um estudo de um conjunto de algoritmos e técnicas 

com o objetivo de construir soluções para o subproblema de classificação (Figura 7) proposto 

neste trabalho. Existem inúmeras abordagens para classificação neste trabalho, conforme 

justificado na seção 1.3, serão utilizados Redes Neurais Artificiais e HMM, ambos 

apresentados a seguir.  

 

4.1. Redes neurais artificiais 

 

Dentre os diversos tipos de paradigmas para classificação em Inteligência Artificial, as 

redes neurais artificiais encontram-se no contexto conexionista resolvendo problemas 

linearmente separáveis ou não (HAYKIN, 2001). Este paradigma tem o intuito de prover o 

aprendizado simulando o comportamento do cérebro (daí o seu nome). O modelo da sua 

estrutura computacional é embasado em vários campos de conhecimento como a biologia, 

física, psicologia, computação, etc. Pode-se observar o modelo na Figura 22. A literatura 

diferencia as redes neurais em naturais e artificiais (FREEMAN; SKAPURA, 1991). Neste 

trabalho, sempre que houver referências às redes neurais, estas serão artificiais.   



50 

As redes neurais podem ser utilizadas em inúmeras aplicações de processamento de 

sinais, previsões de séries temporais, reconhecimento de manuscritos, agentes autônomos, 

dentre outros. Para os casos em que as redes neurais são utilizadas para reconhecer padrões, 

deve-se classificar um padrão de entrada dentre uma lista de classes de saída, mesmo sem 

nunca ter visto o referido padrão antes.  

 

FIGURA 22 - MODELO CONEXIONISTA DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Existem muitas topologias para construção das redes neurais, as mais conhecidas são: 

Perceptron, Multilayer Perceptron (MLP), Redes de funções de base radial (BUHMANN, 

2003), Modelo de Hopfield (ROJAS, 1996), Modelo de Kohonen (PRINCIPE and 

MIIKKULAINEN, 2009), Modelos ART (CARPENTER and GROSSBERG, 2003), Cascade-

correlation (CASCOR) (SCOTT and LEBIERE, 1991). Cada uma destas topologias possui 

especificidades que as tornam particulares para cada aplicação, por isto, um modelo que pode 

ser muito apropriado para uma situação pode ser impossível de ser implementado em outra. 

Por exemplo, as redes neurais do tipo Perceptron só conseguem resolver problemas 

linearmente separáveis.  Portanto, a escolha da topologia deve ser orientada pela característica 

do problema e costuma ser feita por quem entende do domínio da pesquisa. Para o tratamento 

do sinal EGG, espera-se que as redes neurais atendam a alguns requisitos como: 

Aprendizagem através de exemplos, adaptabilidade, capacidade de generalização e tolerância 

a ruídos. Estas são propriedades esperadas em muitas aplicações, e naturalmente, busca-se 

alcançá-las durante a modelagem da classificação dos sinais EGG.  
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4.2. Neurônio de McCulloch & Pitts 

 

O primeiro modelo de redes neurais foi proposto por McCulloch & Pitts em seu 

trabalho em 1943. Este modelo reúne três elementos básicos e é apresentado na Figura 23. 

São estes elementos:  

 Conjunto de entradas: Cada uma deveria ser relacionada a um peso que, juntas, 

forneceriam os sinais ao neurônio. 

 Função de ativação: Relacionando as entradas a um limiar com o objetivo de 

definir quando o neurônio será ativado.  

 Saída: É a ativação ou não do neurônio. 

 

 

FIGURA 23 - MODELO DE MCCULLOCH & PITTS 

 

O modelo de McCulloch & Pitts possui um conjunto de entradas ponderadas com o 

objetivo de considerar alguns elementos como mais importantes que outros. A função de 

ativação simula o limiar de excitação dos neurônios, que indica a intensidade do estímulo 

necessário para ele despolarizar. A saída é resultado da aplicação da entrada às regras de 

propagação, para então, submeter o valor obtido à função de ativação, que gerará a saída com 

a informação de ativação ou não do neurônio.  
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4.3. Redes neurais MultiLayer Perceptron (MLP) 

 

Uma rede neural com topologia MLP utiliza vários neurônios de McCulloch & Pitts 

em seu modelo, dispondo todos em camadas, que recebem informações da camada 

imediatamente anterior, as processam e enviam para a camada seguinte. Nesta topologia não 

existem conexões entre os neurônios que estão numa mesma camada, por isso, a informação 

segue sempre adiante. As redes MLP conseguem resolver problemas complexos, ditos não 

linearmente separáveis, e por isso, acabam sendo utilizadas em muitas aplicações. No entanto, 

não há garantia de convergência pois a rede neural pode acabar num mínimo local, o que 

torna em alguns casos o aprendizado muito lento. O principal algoritmo de classificação para 

topologia MLP é o BackPropagation. Este algoritmo é a solução para muitos problemas em 

reconhecimento de padrões de aprendizagem supervisionada. 

 

4.3.1. Backpropagation 

 

Este é o algoritmo de aprendizado supervisionado mais utilizado na topologia MLP, 

que utiliza pares (entrada e saída desejada) para ajustar os pesos da rede. O elemento que 

controla as relações entre a entrada e saída é a função de ativação. Existem basicamente duas 

exigências com relação a esta função: ela precisa ser diferenciável em todos os pontos e 

precisa ser monotônica. Mesmo atendendo estas restrições, não há garantia de convergência 

da rede neural, isto é, pode ser que ela encontre um mínimo local. O treinamento desta rede 

neural ocorre em duas fases: forward e backward. 

Forward: Inicialmente, o sinal utilizado para treinamento é colocado como entrada na 

rede. Este primeiro contato do sinal com a rede ocorre por meio de uma camada de pré-

processamento. A partir daí, os dados se inserem na rede e prosseguem camada a camada, 

onde são processados pelos neurônios. Estes recebem os estímulos e utilizam uma regra de 

propagação para calcular o valor resultante, tal valor é utilizado como parâmetro em uma 

função de ativação, que deve obedecer às restrições mencionadas, e o resultado representa o 

estado de ativação do neurônio atual, que é passado para as camadas seguintes através das 

sinapses de saída. Este processo ocorre paralelamente entre os neurônios de uma mesma 
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camada, camada após camada, até que seja atingida a camada de saída. O erro obtido na saída 

da rede é então calculado e inicia-se a fase backward. 

Backward: A partir da diferença entre as respostas esperadas e respostas calculadas, a 

fase backward reajusta os pesos das conexões, começando pelas camadas mais à frente e 

propagando até as primeiras camadas, de modo que a rede aprenda com o erro daquele 

exemplo. Esta não é uma tarefa simples, na camada de saída a rede tem como mensurar 

exatamente o erro de classificação, entretanto a partir do primeiro passo backward este valor 

do erro fica “mascarado” entre os diversos neurônios e sinapses de cada camada, sendo assim, 

impossível determiná-lo com precisão. O backpropagation se utiliza então de diversas 

formulações matemáticas para tentar estimar o erro e fazer o reajuste dos pesos. 

 

4.3.2. Validação cruzada 

 

Quando treina-se uma rede neural, geralmente deseja-se obter uma rede com a melhor 

capacidade de generalização possível, ou seja, a maior capacidade de responder corretamente 

a dados que não foram utilizados no processo de treinamento. As arquiteturas convencionais, 

totalmente interconectadas, como o MLP, estão sujeitas a sofrer overtraining, treinamento 

acima do ideal. Quando a rede parece estar representando o problema cada vez melhor, ou 

seja, o erro do conjunto de treinamento continua diminuindo, em algum ponto deste processo 

a capacidade de responder a um novo conjunto de dados piora. Em (HAYKIN, 2001), o 

problema de overfitting é descrito e contornado com o procedimento de validação cruzada 

indicado na Figura 24.  
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FIGURA 24 - GRÁFICO DE TREINAMENTO E VALIDAÇÃO CRUZADA DE (HAYKIN, 2001) 

 

O procedimento de validação cruzada é largamente utilizado por ter uma 

implementação muito simples. Também apresentam melhores resultados dentre as técnicas 

existentes. A utilização de procedimentos de validação é realizada seguindo os passos: 

 Divide-se o conjunto de dados em treinamento, validação e teste; 

 Treina-se a rede neural apenas com o conjunto de treinamento e avalia-se o 

erro do conjunto de validação a cada iteração (época); 

 Interrompe-se o treinamento quando o erro do conjunto de validação for maior 

do que era k (definido empiricamente) iterações atrás e utiliza-se o conjunto de pesos que 

produziu o menor erro de validação já encontrado como o resultado do treinamento. 

Esta abordagem utiliza o conjunto de validação para antecipar o comportamento em 

situações reais (ou em um conjunto de teste), assumindo que o erro em ambos os casos será 

semelhante: o erro de validação geralmente é uma estimativa do erro de generalização. 
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4.4. Implementação das redes neurais 

 

Existem diversas implementações e otimizações para que o algoritmo 

Backpropagation obtenha resultados melhores. Um dos objetivos deste trabalho é desenvolver 

um classificador e avaliar o seu comportamento quando se tenta aprender quais estados 

emocionais estão relacionados aos sinais EGG. Portanto, foi utilizado um algoritmo 

tradicional de Backpropagation, o algoritmo de Levenberg-Marquardt para aplicar cálculos de 

segunda ordem ao tradicional algoritmo com gradiente e primeira ordem, e a técnica Delta-

Bar-Delta. Neste trabalho, estas abordagens foram implementadas em linguagem R e as 

seções seguintes irão apresentar as implementações, assim como fazer análise de suas 

complexidades computacionais. 

 

4.4.1. Implementação backprogation 

 

O procedimento forward do algoritmo Backpropagation é apresentado no Algoritmo 3. 

Nota-se que ele faz uso de variáveis customizáveis como uma matriz de pesos W, possuindo 

nas suas primeiras duas dimensões os índices dos neurônios e em sua terceira dimensão a 

camada a qual está se realizado o forward. Como esta etapa varre cada camada da rede neural 

exatamente uma vez, e a cada iteração nela, encontra o resultado da multiplicação da matriz 

W pelas saídas da camada imediatamente anterior, a complexidade deste bloco da 

implementação é dada por O(N) * O(N
3
). Uma vez que a função de ativação e as atribuições 

são realizadas em tempos considerados constantes, e a multiplicação de matrizes pode ser 

feita com algoritmos consagrados como o método de Strassen (GOLUB, 1996), portanto, o 

passo forward implementado neste trabalho possui complexidade computacional O(N
3
). 
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ALGORITMO 3 - PASSO FORWARD DO ALGORITMO BACKPROPAGATION 

 

 

O passo backward (backpropagation propriamento dito) se inicia com o cálculo do 

erro na camada de saída e então é realizada mais uma varredura em cada camada da rede 

neural, mas desta vez no sentido inverso, da última camada à primeira. A matriz wChange 

calculada armazena o quanto a matriz de pesos W deve ser alterada. Para o caso da última 

camada (c==n) o wChange é uma função do erro obtido nesta camada. Enquanto que para o 

caso das camadas anteriores, é uma ponderação dos erros obtidos nas camadas mais à frente. 

Ao final, o valor de W é atualizado por W+wChange. Mais uma vez só uma varredura pelas 

camadas é realizada, com uma multiplicação de matrizes em cada camada. Isto torna a 

complexidade, a mesma do passo forward, O(N
3
). Esse passo é apresentado no Algoritmo 4. 

 

ALGORITMO 4 - PASSO BACKWARD DO ALGORITMO BACKPROPAGATION 
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O método de validação cruzada é realizado após a execução de cada época. O que 

ocorre na prática é que o passo forward é realizado novamente, mas desta vez para cada dado 

de validação, e seu erro é calculado na camada de saída. Como pode-se perceber, todo o 

conjunto de dados utilizado para validação precisa passar pela rede para que o erro seja 

obtido. Isto causa um custo adicional nesta etapa, que para um conjunto de dados de validação 

de tamanho O(V) possui complexidade O(V) * O(N
3
). Como todo processamento além destes 

passos são constantes, sua complexidade é O (    ). A implementação da validação 

cruzada é indicada no Algoritmo 5. 

 

ALGORITMO 5 - PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO CRUZADA 

 

 

4.4.2. Implementação do algoritmo Levemberg-

Marquardt (LM) 

 

Enquanto o Backpropagation padrão utiliza a descida de gradiente como método de 

aproximação do mínimo da função erro, o algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) utiliza 

uma aproximação pelo método de Newton. Esta aproximação é obtida a partir da modificação 

do método de Gauss-Newton introduzindo-se o parâmetro µ, conforme a formulação: 

,  ( )     ( )      -      ( ) , onde I é a matriz identidade, w é a matriz de pesos e J é a 

matriz Jacobiana. O parâmetro µ é multiplicado por um fator toda vez que um passo resultar 

num aumento na função erro, e dividido pelo mesmo fator sempre que houver uma 

diminuição da função erro.  

A principal vantagem encontrada na utilização deste algoritmo é que ele complementa 

o algoritmo tradicional Backpropagation. O fato é que o método LM só é executado após a 
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atualização                   do passo backward no Backpropagation. Um novo 

wChangeLM é calculado pelo método LM, produzindo um WLM = W + wChangeLM. Se 

WLM produzir um erro maior que o W, então esta alteração que produziu WLM é ignorada e a 

atualização de W pelo LM é desfeita. Isto faz com o que o método LM na pior das hipóteses 

produza resultados tão bons quanto o Backpropagation puro. 

 

4.4.3. Implementação do algoritmo Regra Delta-Bar-

Delta 

 

Esta regra exige que seja criada uma taxa de aprendizagem para cada peso da 

arquitetura MLP. Isto demanda instantaneamente um aumento da necessidade de memória e 

de processamento. A regra faz uso da observação do comportamento do erro da rede devido a 

uma determinada taxa de um peso específico da rede. A matriz Eta deve possuir a mesma 

dimensão que a matriz de pesos W. As demais variáveis são específicas do algoritmo 

apresentado no Algoritmo 6. Para cada camada, a taxa de aprendizado do peso entre os 

neurônios k1 e k2 é atualizada conforme variáveis denominadas constantePositiva e 

constanteNegativa. A implementação é apresentada no Algoritmo 7. 

 

ALGORITMO 6 - PARAMETROS DA REGRA DELTA-BAR-DELTA 
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ALGORITMO 7 - IMPLEMENTAÇÃO DA REGRA DELTA-BAR-DELTA 

 

 

4.4.4. Avaliação comparativa dos algoritmos 

 

Como forma de avaliar as três abordagens de redes neurais utilizadas neste trabalho, 

foi realizado um estudo comparativo do algoritmo convencional Backprograpation e suas 

otimizações Levemberg-Marquardt e Delta-Bar-Delta. Os procedimentos utilizados nesta 

seção são feitos para ilustrar o que é feito com o sinal EGG. Assim, mesmo que a base de 

dados seja diferente, os passos para processá-la são os mesmos. A base de dados utilizada foi 

disponibilizada em (AMANI ET AL., 2008), e é formada por 60 dados de entrada com seus 

respectivos valores desejados de saída.  

Como primeiro passo de processamento destes dados, foi realizada a normalização 

para adaptar os dados de entrada a valores convenientes para função de ativação escolhida 

para o processamento, neste caso, a função sigmoide (normalizando os valores entre 0 e 1). 

Esta etapa é usual durante o pré-processamento dos dados de entrada para as redes neurais. O 

complemento deste passo é a desnormalização dos dados que deve ocorrer ao final de todas as 

etapas do algoritmo. Neste momento foram detectados que em alguns dados do artigo, os 

valores estimados não seriam consistentes com o procedimento de normalização adotado 

neste trabalho. Portanto, acredita-se que um pré-processamento diferente tenha sido utilizado 

pelos autores do citado artigo.  
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De posse dos dados normalizados, o arquivo foi separado em três novos arquivos, um 

apenas com os dados de treinamento, outro com os dados de teste e o último com os dados de 

validação. O que totalizou 41 exemplos em treinamento, 4 exemplos em teste, e 15 exemplos 

em validação. A divisão dos conjuntos de treinamento, validação e teste foi feita, 

individualmente, obedecendo aos percentuais de 68%, 6% e 26% respectivamente. Mais 

detalhes sobre a preparação dos dados para a construção da rede podem ser vistos na Tabela 3, 

4 e 5. 

 

TABELA 3 - DADOS PARA TREINAMENTO 

Etanol Budesonide Energia  

Total 

Saline ERA  Vies Saída 

Desejada 

1.0 30.7 5300 0.5 661 1 10.88 

1.0 30 5300 1 658 1 10.95 

1.1 30 3540 0.6 1295 1 10.84 

1.0 10.1 2900 1 635 1 17.27 

1.3 28.6 2050 0.3 1255 1 19.21 

1.7 21.9 2650 1.05 1622 1 18.54 

1.9 23.3 1700 1.75 911 1 18.02 

2.0 30 2050 0.6 661 1 24.73 

2.0 0 2090 0.6 643 1 19.37 

2.0 29.8 2050 0.6 647 1 22.07 

1.1 30 3540 0.6 1249 1 11.27 

1.3 29.7 4650 1.5 1368 1 11.11 

1.0 29.8 3000 0.6 1241 1 11.47 

1.0 29.8 3000 0.6 1364 1 16.23 

1.0 30.1 3000 0.6 629 1 14.41 

1.0 30 3000 0.6 1268 1 14.65 

2.5 30 1050 0.3 1575 1 17.66 

2.8 20.4 2250 0.35 912 1 19.57 

2.4 22.5 650 1.15 1054 1 15.00 

2.9 20 3150 0.55 1370 1 16.15 

2.1 28 4560 1.2 837 1 11.71 

2.6 28.7 1790 0.25 1513 1 24.81 

2.2 29.9 2840 0.9 658 1 19.49 

2.5 21.1 3610 0.55 926 1 11.71 

2.0 20.4 1315 0.65 1384 1 18.57 

1.1 16 4417 0.75 1031 1 10.95 

1.5 25.2 2450 0.68 1771 1 20.00 

2.3 21.5 1990 0.5 1405 1 20.36 

1.5 17.1 2743 0.275 735 1 22.03 

2.6 13 2415 0.25 805 1 22.78 

2.0 20.9 1450 0.95 1279 1 21.43 

1.5 30 6221 0.75 933 1 11.19 

1.5 30 3958 0.75 998 1 11.15 

1.5 30 1909 0.75 1081 1 18.89 

1.5 30 1047 0.75 1047 1 18.06 

2.1 30 6606 0.5 759 1 11.43 

2.1 30 6601 0.5 1278 1 11.19 

2.2 30 4905 1 848 1 11.55 

2.1 30.3 4911 0.5 1417 1 11.27 
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2.5 14.1 842 0.35 1365 1 16.55 

2.7 19.5 1025 0.4 1464 1 18.30 

 

TABELA 4 - DADOS PARA TESTE 

Etanol Budesonide Energia  

Total 

Saline ERA  Vies Saída 

Desejada 

1.8 20.6 2000 0.4 1714 1 16.79 

1.3 29.7 4650 1.5 1197 1 11.07 

2.3 26.8 5045 0.5 1125 1 11.39 

1.6 23.9 3850 0.45 1582 1 11.55 

 

TABELA 5 - DADOS PARA VALIDAÇÃO 

Etanol Budesonide  energiaTotal Saline ERA Vies Saída 

Desejada 

2.4 19.1 2500 0.4 1014  1 22.74 

1.0 30 5300 0.5 967 1 11.07 

1.7 27 3719 0.85 1344  1 11.63 

1.0 13.3 6402 0.8 923  1 11.23 

2.6 29.5 4093 1 1266  1 12.34 

1.6 22.3 4340 0.8 1033  1 11.71 

3.0 25.1 4401 1.2 1390  1 12.50 

2.0 0 5646 0.25 1184  1 12.34 

1.0 23.3 1089 1.35 895 1 16.23 

2.7 20.1 799 0.4 1199  1 17.27 

2.0 0 2050 0.6 661  1 18.65 

1.5 29.9 3192 1 1570  1 18.89 

2.0 30 2050 0.6 631 1 21.63 

2.3 7.37 1860 0.55 641 1 22.35 

1.5 24.5 5425 0.7 779 1 11.39 

 

Seguindo a metodologia do artigo, foi utilizado como critério de parada a validação 

cruzada. Além disto, a qualidade do treinamento, teste e validação do modelo, foram 

validados utilizando o coeficiente de correlação R
2
 (R quadrado) (NAGELKERKE, 1991).  

Ao realizar a validação cruzada, adotou-se o valor ótimo como sendo aquele onde o erro 

obtido nos dados de validação é mínimo. Portanto, o algoritmo para quando, após obter um 

valor Xmin, é alcançado um valor (Xmin + k). O valor de k foi escolhido como 0.03 após alguns 

procedimentos empíricos. Para medir o desempenho das configurações da rede, foi utilizado o 

EQM (Erro Quadrático Médio) como forma de avaliação. Esta é uma forma de quantificar o 

quanto uma estimativa pode diferir do valor real. Os resultados das curvas de treinamento 

(azul) e validação (vermelho) podem ser visualizados na Figura 25.  
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FIGURA 25 - CURVAS DE TREINAMENTO E VALIDAÇÃO 

 

As configurações dos parâmetros utilizados para os testes realizados nesta seção serão 

detalhadas no Capítulo 5, onde todos os elementos do experimento deste trabalho serão 

explicados. Em princípio, pode-se avaliar o comportamento das curvas de treinamento e 

validação em duas situações na Figura 25. Com o algoritmo Backpropagation e LM, é 

possível observar o comportamento enunciado por (HAIKIN, 2001). Nestes casos, o erro de 

validação desce junto à curva de treinamento até determinado ponto, depois sobe. Isto indica 

um ponto de parada, em que a rede neural possivelmente perde a sua capacidade de 

generalização e, portanto, o treinamento deve ser encerrado. Os gráficos do algoritmo Delta-

Bar-Delta mostram que não houve convergência, e o algoritmo realizou muitos saltos em 

busca de mínimos locais, sem sucesso. Este resultado indica que seria preciso buscar taxas de 

aprendizagem mais justas e que pudessem fazer com que a rede convergisse. 

Nesta pesquisa o experimento será realizado com os algoritmos mencionados nesta 

seção. O gráfico de treinamento e validação para análises da pesquisa será o mostrado na 

Figura 25. A próxima seção fará a apresentação teórica de uma segunda abordagem de 

aprendizado de máquina para que se possa comparar os resultados obtidos com os das redes 

neurais. 
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4.5. Hidden Markov Model (HMM) 

 

Este capítulo apresentou até entao, as redes neurais como uma abordagem para 

classificação dos sinais EGG. Apesar dela disponibilizar muitas otimizações e algoritmos que 

se ajustam a diversas necessidades, ainda existem vários outros meios para classificação de 

sinais, como mencionados nas seções 1.3 e 1.4. A enorme quantidade de técnicas que tem sido 

utilizada para classificação de sinais fisiológicos é uma evidência de que o campo para 

encontrar o melhor algoritmo de classificação para determinadas situações ainda é desafiador. 

A partir desta seção será apresentado o HMM, aplicado à classificação dos sinais EGG.  

O HMM (Hidden Markov Model, ou, Modelo Oculto de Markov) é um modelo 

estatístico, que trata de variáveis latentes de forma semelhante ao ICA, ou seja, a partir de um 

conjunto de variáveis observadas, deseja-se obter informações sobre variáveis latentes. Vem 

sendo utilizada com sucesso em reconhecimento de escrita, bioinformática, processamento de 

imagens e outros problemas em reconhecimento de padrões (CAMASTRA; VINCIARELLI, 

2008).  

Um exemplo muito conhecido e utilizado em diversas literaturas (BAKER, 1975) é o 

da previsão do tempo entre dois personagens, Alice e Bob. Bob costuma realizar uma das três 

atividades todos os dias: Caminhada, academia ou assistir a um filme. Ele escolhe o que vai 

fazer em função do tempo no dia: Ensolarado, chuvoso, nublado, nevando, etc. Alice fala com 

Bob todos os dias apenas para saber o que ele fez, e como ela mora longe, gostaria de saber 

como está o tempo na região dele. Após vários dias de consulta sobre o que Bob fez, Alice 

monta uma sequência de observações. O problema é: Dadas as probabilidades de Bob 

escolher cada uma das atividades, e as probabilidades de transição do estado do tempo de um 

dia em relação ao dia anterior, como Alice pode determinar a sequência da situação do tempo 

apenas com as observações das atividades de Bob? Para solucionar este problema através do 

HMM, Alice precisa de cinco elementos (RABINER, 1989).  

 Conjunto de estados S – Indica os elementos ocultos ou variáveis latentes, os 

quais não se observa. Seria o estado do tempo, ou seja, ensolarado, chuvoso ou nublado. 

 Conjunto de observações O – Indica os elementos observáveis. Seriam as 

atividades que Bob pode realizar: Caminhada, academia ou assistir a um filme. 
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 Probabilidades iniciais π – Definem as probabilidades dos estados iniciais 

assumirem seus primeiros valores. 

 Probabilidades de transição A – Uma vez que um estado possui um valor, estas 

probabilidades indicam a probabilidade de mudar para cada um dos outros valores, ou 

permanecer o mesmo. 

 Probabilidades de emissão B – É a probabilidade de Bob realizar cada uma das 

atividades (caminhada, academia, ...) em cada estado do tempo (que pode ser ensolarado ou 

chuvoso, por exemplo). 

 

 Estes cinco elementos são apresentados na Figura 26. Para simplificar, está sendo 

considerado apenas dois estados de tempo, mas a extensão para mais estados é trivial. 

 

 

FIGURA 26 - ELEMENTOS DO HMM 

 

Como é mostrado a seguir, dependendo do problema, um ou outro elemento precisa 

ser determinado ou é utilizado. As publicações e trabalhos relacionados ao HMM costumam 

listar três categorias de problemas básicos: 

 Avaliação - Avaliar a probabilidade da ocorrência de uma determinada 

sequência de observações. Este problema é resolvido pelo algoritmo Forward ou backward 

(LIU ET AL., 2003). 
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 Decodificação - Dada uma sequência de observações, determinar a sequência 

de estados com maior probabilidade de te-la gerado. A solução deste problema é encontrada 

através do algoritmo de Viterbi (KAESLIN, 2009). 

 Reestimação - Aprender com o modelo, dada uma observação. É o problema 

mais difícil, pois deseja-se usar uma sequência de observações para treinar e fazer com que o 

HMM possa aprender quais probabilidades de transição e emissão são mais adequadas. Pode 

ser resolvido com o algoritmo Baum–Welch (Apresentado na seção 4.7) . 

O terceiro problema relaciona este trabalho com HMM. Basicamente, pode-se definir 

um conjunto ϴ = (A, B, π), o qual busca-se maximizar  ( |  ), ou seja, a probabilidade de 

determinado conjunto de observações ocorrer, dado um ϴ.  

Esta foi uma ligeira introdução aos elementos principais que envolvem HMM. A 

próxima seção irá detalhar como HMM pode ser utilizado para classificação dos sinais EGG 

nesta pesquisa. 

 

4.6. O sinal EGG e o HMM 

 

Na seção anterior foram enunciados os cincos elementos principais que estão presentes 

no modelo HMM. Para entender como este classificador pode ser utilizado com os sinais 

EGG, é preciso estabelecer as relações que existem entre os elementos do HMM e este 

trabalho. Inicialmente, é preciso considerar que a fase de separação em componentes 

independentes (ICA) e extração das componentes do estômago, já foram realizadas. Também, 

sabe-se quais são os três estados ocultos (variáveis latentes) desta pesquisa: Sensação 

negativa, neutra ou positiva. Uma vez que se sabe quais os estados do HMM, é preciso 

conhecer as observações.  

No tratamento de sinais fisiológicos através de HMM, costuma-se representar cada 

sinal como um vetor de valores que indicam a amplitude do sinal em cada instante de tempo. 

Em algumas outras situações, pode-se utilizar o espectro dos sinais para isto (SAA and 

CETIN, 2011). De qualquer forma, as observações são uma sequência de leituras dos 

sensores. É tudo que se pode analisar diretamente após o exame EGG e o ICA. Portanto, 

existe uma sequência de observações de várias leituras do sinal EGG para cada estado 
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emocional. Esta sequência é obtida enquanto o indivíduo está com o estado emocional 

desejado e é utilizada para o treinamento (apresentado na seção seguinte) do classificador 

HMM.  

O próximo passo é determinar os parâmetros. Isto é, resolver o terceiro problema 

apresentado na Seção 4.5. Infelizmente, não há um algoritmo ótimo conhecido que possa 

maximizar  ( |  ). Como seu valor é desconhecido, tenta-se iniciar   com valores aleatórios 

e através de procedimentos iterativos busca-se maximizar localmente o valor de  ( |  ). 

Existem algumas alternativas para realizar esta tarefa na literatura, como os métodos baseados 

em gradiente apresentados no Capítulo 3, o algoritmo Baum–Welch, ou equivalentemente, o 

algoritmo EM (MATSUYAMA, 2011).  

 

FIGURA 27 - FLUXOGRAMA DO SINAL EGG ATRAVÉS DO MODELO HMM 

 

O fluxograma do caminho que o sinal EGG percorre pelo modelo HMM neste trabalho 

é apresentado na Figura 27. Este caminho tem destino na estimativa dos parametros que 

representaram o modelo HMM utilizado no experimento. Mais detalhes das ferramentas 

utilizadas e algoritmos utilizados no experimento deste trabalho são apresentados no Capítulo 

5. 
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4.7. Implementação do algoritmo baum-welch  

 

Conforme foi listado na seção 4.5, existem alguns problemas fundamentais tratados 

através do HMM. Esta pesquisa está direcionada para a solução que utiliza o algoritmo Baum-

Welch, por isto ele foi escolhido e será detalhado aqui. O primeiro passo é realizar a 

estimativa das probabilidades de emissão, transição e iniciais. Uma vez que não é possível 

determinar seus valores, este algoritmo inicia em um ponto aleatório, e a cada iteração, 

encontra novos valores que tendem a convergir para um ótimo local. Portanto, o treinamento 

passa por uma etapa de atualização das probabilidades para que, em seguida, possa classificar 

os sinais conforme estabelecido na seção anterior. 

É possível observar nos Algoritmos 8 e 9 a utilização dos algoritmos Forward-

backward para o cálculo das probabilidades de emissão, transição e iniciais. O resultado das 

variáveis fwd(e,t) e bwd(e,t) armazena a variável forward e backward, respectivamente, para 

o estado e no tempo t. Estas funções basicamente realizam duas etapas uma de inicialização e 

outra de indução, detalhes podem ser obtidos em (LIU ET AL., 2003). 

 

ALGORITMO 8 - IMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA FORWARD PARA O HMM 

 

 



68 

ALGORITMO 9 - IMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA BACKWARD PARA O HMM 

 

 

Após o cálculo das variáveis fwd e bwd, o algoritmo realiza as re-estimações das 

probabilidades, através do algoritmo Baum-Welch propriamente dito. Esta é a etapa de 

treinamento do HMM e é mostrada no Algoritmo 10. É possível observar na implementação 

que a atualização faz o uso da função auxiliar p, que basicamente determina  (   

           | ), ou seja, a probabilidade do estado no tempo t ser Si e o estado no tempo 

    ser Sj dado um determinado conjunto de observações O.   

As etapas forward e backward não passam de três laços aninhados com complexidade 

O(S
2 

O), onde S é o número de estados e O é o número de observações. Como o restante do 

algoritmo Baum-Welch apenas adiciona um número constante de laços de mesma 

complexidade para o cálculo das probabilidades, a complexidade do algoritmo Baum-Welch 

implementado neste trabalho é O(S
2 

O). 

O próximo capítulo apresentará o experimento realizado nesta pesquisa em detalhes. 

Serão discutidas as hipóteses, fases de instrumentação, operação, etc. Todos os algoritmos 

serão aplicados de acordo com os parâmetros apresentados no capítulo de experimentação, 

criando todo o ambiente para obtenção dos resultados do Capítulo 6.  
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ALGORITMO 10 - IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO BAUM-WELCH 
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Capítulo 5 
 

Experimento 
 

 

O processo de experimentação foi categorizado em quatro fases por Victor Basili:  definição, 

planejamento, operação e interpretação (BASILI ET AL., 1986). Estas fases foram refinadas e 

promoveram o Goal-Question-Metrics (GQM) (BASILI ET AL., 1994), que define um 

esquema de experimentação em três níveis:  

I. Objetivos (Goal) - O objetivo que se deseja alcançar com o experimento, este 

nível é normalmente definido com vários pontos de vista apenas para um 

objeto. Pode ser um produto, um processo ou um recurso.  

II. Perguntas (Questions) – Normalmente, caracterizam o caminho que deve ser 

seguido para se alcançar os objetivos. São perguntas que devem ser 

respondidas para que se descreva o objeto a ser medido (um produto, processo 

ou recurso) com respeito a um ponto de vista. 

III. Métricas (Metrics) - Medem as respostas das perguntas feitas acima. Está 

sempre relacionado a uma avaliação quantitativa. Para isto, normalmente um 

conjunto de dados é associado a cada pergunta com o objetivo de responde-la 

de forma quantitativa. 

O GQM é uma estrutura hierárquica, conforme indicado na Figura 28. Ele começa 

com os objetivos, especificando o propósito das medidas, o objeto a ser medido e os pontos de 

vista a partir dos quais as medidas serão tomadas. Cada objetivo é então associado a algumas 

perguntas, que normalmente, são refinadas em métricas.  
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FIGURA 28 - MODELO HIERÁRQUICO DO GQM 

FONTE: BASILI, 1994 

 

 Do ponto de vista do GQM, este experimento irá analisar as componentes 

independentes estimadas pelo algoritmo FastICA e método tensorial através dos algoritmos de 

classificação de redes neurais e HMM com a finalidade de avaliar se existe relação entre a 

visualização de imagens neutras, negativas ou positivas e os sinais observados da região do 

estômago com respeito ao aprendizado da rede neural e do HMM do ponto de vista de 

pesquisadores e profissionais da área médica no contexto da separação cega de sinais e dos 

algoritmos de classificação. 

 

5.1. Seleção de contexto 

 

Normalmente existe uma ou mais pessoas ou um grupo de indivíduos que estão 

interessados diretamente na pesquisa. É preciso delimitar este grupo para que se possa 

direcionar o experimento a ser realizado sempre em busca de atender aos que estão mais 

envolvidos com o trabalho. Esta é uma forma de encaminhar os resultados às pessoas que 
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devem fazer o melhor uso do que foi encontrado. Este conjunto de indivíduos pode ser 

determinado a partir do momento que se visualiza quem pode, de fato, utilizar os resultados. 

Afim de realizar a delimitação dos envolvidos e interessados, nesta pesquisa, os 

resultados do experimento devem ser aplicados a profissionais da área médica assim como 

pesquisadores em reconhecimentos de padrões. Isto não exclui que a pesquisa realizada possa 

ser aplicada a outros grupos ou segmentos, no entanto, é preciso deixar claro que o 

direcionamento inicial da pesquisa visa selecionar o contexto o qual o experimento está 

inserido, no caso, com os envolvidos mencionados. 

 

5.2. Formulação de hipóteses 

 

 De acordo com a formulação GQM, o objetivo deste experimento é avaliar a relação 

entre as componentes independentes estimadas por ICA, passadas por algoritmos de 

classificação, e as sensações neutras, negativas ou positivas percebidas por uma pessoa. A 

necessidade de análise desta relação surge quando um indivíduo observa algumas imagens 

distribuídas em três grupos: neutras, negativas e positivas. Ao visualizar estas imagens, dados 

de sua região abdominal são capturados. Supõe-se os dados do exame estejam relacionados às 

suas sensações neutras, negativas e positivas. O objetivo do experimento é conseguir avaliar 

se a partir da estimativa de componentes independentes e do treinamento de algoritmos de 

classificação, pode-se estabelecer uma relação na via inversa, ou seja, apenas a partir de dados 

capturados da região abdominal de um indivíduo, registrar se ele tem indícios de sensações 

neutras, negativas ou positivas. 

 Para alcançar o objetivo, precisa-se levantar questões relacionadas ao potencial de 

diferentes algoritmos e funções da Análise em Componentes Independentes em estimar 

precisamente, assim como, questionar se algum algoritmo de classificação consegue aprender 

e classificar corretamente as componentes recebidas pelos algoritmos de ICA. As perguntas 

que devem ser respondidas são: As funções utilizadas para ICA fazem o algoritmo de 

classificação convergir? Os algoritmos de treinamento e otimização impactam nas taxas de 

acerto?  
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 Ainda é necessário definir medidas quantitativas para avaliar as respostas, quando 

forem encontradas, das perguntas acima. As métricas utilizadas neste experimento são o erro 

quadrático médio (MSE), o número de iterações para estimar as componentes e o número de 

iterações até a convergência dos algoritmos utilizados na classificação. O número de iterações 

costuma ser uma medida de desempenho isenta da capacidade de processamento do hardware 

utilizado, com isto, mede-se em quanto tempo o algoritmo converge independentemente da 

máquina utilizada. Esta formulação GQM encontra-se na Tabela 5.  

 Como é necessário garantir a não-gaussianidade dos dados das fontes, deve-se utilizar 

o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) (GALEN ET AL., 1986) com a hipótese nula Ho: A 

amostra é gaussiana. E a hipótese alternativa H1:  A amostra não é normal e pode ser utilizada 

para o experimento. O experimento se propõe a comparar o tradicional algoritmo 

Backpropagation com algoritmos que detém alguma otimização ou extensão sua. Este 

procedimento é feito após a etapa em ICA ter sido realizada. Verifica-se então, através do 

teste não-paramétrico Kruskal-Wallis (CORDER ET AL., 2009), a hipótese nula Ho: Os 

algoritmos de otimização produzem o mesmo MSE. H1: O MSE produzido pelos algoritmos 

de otimização é menor. Pode-se observar na Tabela 7 a formulação destas hipóteses. Com este 

teste pode-se determinar se a utilização de algum algoritmo específico produziu em resultados 

melhores do ponto de vista estatístico. 

 

TABELA 6 - FORMULAÇÃO GQM DO OBJETIVO, PERGUNTAS E MÉTRICAS  

 

Objetivo 

 Avaliar a relação entre as componentes estimadas por 

ICA e visualização de imagens neutras, negativas e 

positivas. 

 

Perguntas 

 As funções utilizadas para ICA fazem a rede neural 

convergir?  

 Os algoritmos de treinamento e otimização da rede 

neural impactam nas taxas de acerto? 

Métricas 

 Erro quadrático médio (MSE); 

 Número de iterações para estimar as componentes; 

 Número de iterações até a convergência dos algoritmos 
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utilizados na classificação. 

 

 

 

TABELA 7 - FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES  

Hipóteses Teste estatístico 

Ho: A amostra é gaussiana. 

H1: A amostra não é normal e pode ser utilizada para o 

experimento. 

Kolmogorov-Smirnov 

Ho:  Os algoritmos de otimização produzem o mesmo MSE.  

H1: O MSE produzido pelos algoritmos de otimização é 

menor. 

Kruskal-Wallis 

 

 Assim, pode-se dizer que são variáveis independentes do experimento: os dados 

coletados nos sensores em laboratório, o algoritmo FastICA e os algoritmos de classificação, 

rodando na ferramenta R. O erro quadrático médio (MSE) enquadra-se como variável 

dependente. 

 

5.3. Instrumentação 

 

  Esta seção é importante para definir como os dados são coletados. Para ajudar a 

entender os resultados obtidos, é necessário compreender quais ferramentas estão sendo 

utilizadas e quais formatos foram escolhidos.   

 Inicialmente, os dados são coletados em laboratório através de quatro sensores que 

medem os sinais de regiões específicas do abdómen de diversos indivíduos. Cada sensor 

realiza 1,5 milhão de medições por minuto. Em cada período de dois minutos, um indivíduo 

estará observando imagens relacionadas a sensações neutras, negativas, e positivas, nesta 

ordem. Forma-se assim, três conjuntos de dados, rotulados como neutro, negativo e positivo, 
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respectivamente. Cada conjunto de dados possui quatro componentes, cada componente é 

uma sequência de leituras de um sensor no tempo. É utilizada a ferramenta R para execução 

dos algoritmos de Análise em Componentes Independentes. Os algoritmos de classificação 

também são implementados e executados em R, com a implementação do Backpropagation e 

dos algoritmos de otimização, além do algoritmo Baum-Welch.  Os testes estatísticos também 

foram realizados em R através de suas bibliotecas. 

5.4. Operação do experimento 

 

 Esta seção apresenta detalhes sobre o ambiente de execução do experimento, 

detalhando sua preparação. É nesta etapa que se indica como os dados são manipulados e o 

como ambiente fica pronto para executar os algoritmos. Na execução é apresentado o passo a 

passo do experimento, descrevendo como os resultados serão obtidos e o formato dos 

mesmos. É nesta etapa que se pode entender como é possível comparar o que foi encontrado 

com o que se esperava, para então, avaliar as métricas. O fato é que durante a realização do 

experimento, quatro sensores captam o sinal de maior interesse, o sinal do estômago. Isto 

significa que é nele que se supõe estar a maior quantidade de informação, como a da sensação 

neutra, negativa ou positiva de um indivíduo. Mas é através das métricas que se pode avaliar o 

quanto os algoritmos conseguem extrair de informação da base de dados. 

 

5.4.1. Preparação 

 

 O primeiro passo é separar os dados. Conforme especificado, há três grupos de dados, 

neutros, negativos e positivos. Cada um deles possui alguns arquivos referentes ao tempo de 

dois minutos associados à leitura dos sinais estomacais. A preparação no ambiente R é 

realizada com a instalação da biblioteca FastICA implementada neste trabalho para a 

separação dos dados em componentes independentes utilizando as funções logcosh(x), e
x
 e x

3
. 

Também é utilizada a implementação do método tensorial com algoritmo de ponto fixo. Os 

grupos de dados são então separados em componentes independentes como indicado no 

Capítulo 1. 
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 Foram desenvolvidos neste experimento dois algoritmos de classificação, o primeiro 

utilizando redes neurais e o segundo HMM. A implementação das redes neurais (realizada em 

R), utilizou o algoritmo Backpropagation, a regra delta-bar-delta, e o algoritmo de 

Levemberg-Marquadt. A implementação  do HMM (também em R) utilizou o algoritmo 

Baum-Welch (Seção 4.7). Os detalhes sobre os algoritmos de classificação e as 

implementações podem ser obtidos no Capítulo 4. O função dos classificadores é que as 

componentes estimadas sejam passadas como entradas, para treinamento e para posterior 

validação e teste. Todas as combinações de técnicas em ICA e algoritmos de classificação 

serão vistos  no Capítulo 6. 

 

 

FIGURA 29 - CAMINHOS DO SINAL EGG ATÉ A CLASSIFICAÇÃO 

 

 Na Figura 29 pode-se observar que um quadro comparativo será criado a partir de 

diferentes combinações de algoritmos para ICA e de algoritmos de classificação. Conforme 

estabelecido no Capítulo 1, avaliar o EGG sob esta perspectiva é o objetivo desta pesquisa. 

Através dos testes estatísticos realizados após esta etapa, poderá ser feita a análise do quanto é 

razoável confiar na classificação do sinal. 

 Todos os testes estatísticos utilizados foram obtidos através de bibliotecas em R. Por 

exemplo, o teste KS é naturalmente executado a priori, pois deseja-se saber se os dados são 

gaussianos ou não antes de passá-los para os algoritmos de ICA. Já o teste Kruskal-Wallis só 

pode ser realizado após a obtenção dos resultados. 

 

 

FastICA 

Redes  
neurais 

HMM 

Métodos 
tensoriais 

Redes 
neurais 

HMM 
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5.4.2. Execução 

 

 Cada um dos três grupos de dados (neutro, negativo e positivo) produz uma quádrupla 

de componentes independentes. A idéia de utilizar diferentes técnicas, como FastICA e os 

métodos tensoriais (e mesmo o FastICA com funções diversas) é avaliar a variedade das 

componentes estimadas, esperando obter menor ou maior qualidade em algumas delas. Em 

uma situação ideal, seria possível observar uma componente com maior presença da 

frequência 0.05 Hz, ou frequências próximas graças aos fenômenos de bradigastria. No 

entanto, nem sempre é possível realizar uma análise espectral das componentes estimadas 

pelo ICA e observar a componente de interesse em evidência. Assim, após a fase de ICA, é 

realizada uma avaliação de quantas componentes devem ser utilizadas para treinamento dos 

algoritmos de classificação. Quando a componente de interesse não encontra-se destacada, 

todas são enviadas. 

 Ao executar os algoritmos de classificação, boa parte do tempo é consumido com 

leitura dos dados, portanto, optou-se por utilizar serialização dos objetos durante a execução. 

Tal procedimento salva os arquivos das componentes independentes estimadas pelo ICA no 

formato .rds e permite que o R possa adiantar o processamento das suas operações, já que as 

mesmas componentes são passadas para várias redes neurais diferentes e pelos algoritmos 

HMM. 

 As redes neurais foram parametrizadas no código, e após cada execução, os valores 

dos parâmetros foram alterados manualmente. Ou seja, se o parâmetro da taxa de 

aprendizagem na execução atual já faz a rede neural divergir, não há sentido em testar valores 

ainda maiores. Esta abordagem permitiu analisar os resultados conforme fossem obtidos e 

determinar os próximos testes em função deles. Na tabela 9 é resumida os parâmetros 

utilizados para rede neural neste experimento. 
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TABELA 8 - LISTA DE PARÂMETROS UTILIZADOS DAS REDES NEURAIS 

Parâmetro Valores 

Taxa de aprendizado 0.5 1.5 2.5 

Semente para os pesos iniciais (seed) 7 13 

Função de ativação Sigmóide Tangente hiperbólica 

Algoritmo de aprendizagem Backpropagation DBD Algoritmo LM 

 

Estes parâmetros podem ser resumidos conforme a lista a seguir: 

 

1. Taxa de aprendizagem - Este valor indica o quanto se deve alterar os pesos da rede 

neural após as tentativas de classificação sem sucesso um padrão de treinamento. Uma 

taxa alta causa instabilidade e oscilações muito fortes nos valores, sendo ruim na 

aprendizagem, enquanto valores muito baixos tornam o algoritmo de aprendizado 

lento. 

2. Semente para os pesos - Estes valores afetam os valores das matrizes de peso da rede 

neural, uma vez que eles são gerados de forma aleatória pelas biblioteca em R. Ao 

escolher uma boa matriz inicial, mesmo que de forma aleatória, o algoritmo pode 

começar próximo de alguma possível boa solução. No entanto, valores ruins podem 

fazer com que o algoritmo fique preso em mínimos locais ruins. 

3. Função de ativação – Foram utilizadas duas funções de ativação para busca. A 

sigmóide tradicional com o parâmetro de crescimento igual a 1. E a função tangente 

hiperbólica. 

4. Algoritmo de aprendizagem – Para cada configuração foi utilizado um abordagem de 

um algoritmo de aprendizado diferente. 

 

No classificador HMM, a fase de treinamento precisou ser realizada para cada um dos 

três estados (neutro, negativo e positivo). Cada um deles possuiu um modelo HMM com os 

elementos mencionados no Capítulo 4. Uma vez que o modelo HMM de cada estado foi 

estabelecido, todas as sequências de observações de sinal EGG foram classificadas com um 

dos estados. O critério para escolha do estado referente ao sinal EGG observado é a 

verossimilhança entre a sequência observada e o modelo deste estado. O estado escolhido é 

aquele que possuir maior verossimilhança para o sinal EGG entre todos os estados. Um 

resumo destas etapas é apresentado no diagrama de blocos da Figura 30. 
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FIGURA 30 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO MODELO HMM PARA CLASSIFICAÇÃO DO SINAL EGG 

 

 O próximo capítulo apresentará os resultados desta pesquisa. Serão discutidos os 

principais pontos relacionados ao erro obtido ao utilizar cada um dos classificadores 

escolhidos, quais as melhores técnicas para separação em componentes independentes, 

apresentação da análise estatística do experimento, entre outros pontos.  
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Capítulo 6 
 

Resultados 
 

 

Este capítulo apresentará os resultados desta pesquisa. Eles são frutos do experimento 

apresentado no Capítulo 5, portanto, pode-se encontrar aqui a análise do testes estatísticos, da 

separação em componentes independentes por FastICA e métodos tensoriais do sinal EGG 

obtido pelos sensores e do comportamento dos algoritmos de classificação (Redes neurais e 

HMM). 

  

6.1. Teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

Antes de realizar o primeiro passo da separação em componentes independentes, é 

preciso testar se a condição de não-gaussianidade pode ser verificada nos dados. Para isto, foi 

utilizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (KS), realizado no R sob todo o 

conjunto de dados. O teste produziu um p-valor médio para os quatro sensores de 10
-16

. Com 

isto, rejeita-se a hipótese Ho levantada na seção 5.2 de que os dados são normais, e portanto, 

pode-se admitir que os dados são não-gaussianos.  

Ainda sobre o teste de KS, nele observa-se a máxima diferença absoluta entre a função 

de distribuição acumulada dos dados, obtida através do experimento, e a função de 

distribuição acumulada que se poderia assumir dos dados coletados, neste caso a função 

distribuição acumulada de uma distribuição gaussiana. Como ocorre nos demais testes 

estatísticos, compara-se esta diferença com um valor crítico, o nível de significância ou p-

valor. Neste sentido, é muito comum observar trabalhos que utilizem níveis de significância 

entre 0.01 e 0.10 (COLAÇO ET AL, 2014). Estes valores estão muito acima do p-valor 

encontradado nos dados, por isto, pode-se rejeitar a hipótese com segurança, admitindo que os 

dados são não-gaussianos. 
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6.2. Análise em Componentes Independentes 

 

 Para o algoritmo FastICA, que separa as componentes, foram utilizadas as funções: 

logcosh(x), e
x
 e x

3
. Em todos os casos, o algoritmo convergiu, após executar dez vezes cada 

um deles, nos três conjuntos de dados abordados (neutro, negativo e positivo), ou seja, 

determinou o conjunto de componentes independentes dentro do limite estabelecido de 

iterações. O número médio de iterações foi: 3.83, 4.27 e 2.21, respectivamente. O algoritmo 

com método tensorial levou 1.98 iterações em média para convergir. 

 

TABELA 9 - TEMPO DE CONVERGÊNCIA DOS ALGORITMOS DE ICA 

Tempo para convergência (número de iterações médio) 

FastICA - logcosh(x) 3.83 

FastICA - e
x 

4.27 

FastICA - x
3 

2.21 

Método tensorial 1.98 

  

 Cada quádrupla de componentes estimadas pelo algoritmo FastICA foi rotulada como 

neutra, negativa ou positiva. Este conjunto de dados foi dividido de forma que 70% fosse 

usada para treinamento, 20% para validação e 10% para testes, conforme orientado em 

(HAYKIN, 1999). Esta mesma referência orientou a abordagem sobre a utilização da 

validação cruzada durante o treinamento das redes neurais. Nas figuras 38 e 39 são exibidos 

alguns espectros das componentes após a separação das componentes utilizando o FastICA e 

o método tensorial, respectivamente. Uma diferença evidenciada dos espectros destas 

componentes é que utilizando o método tensorial foi mais observável a presença das 

frequências próximas a 0.05 Hz. 

 A partir do conhecimento das componentes que são de interesse (obtidas através da 

análise espectral dos sinais), ou seja, aquelas que possuem frequências do sinal da região do 

estômago, estas são enviadas para treinamento dos classificadores (Redes neurais e HMM). 

Na maior parte das estimativas do FastICA, são utilizadas todas as componentes estimadas, 

uma vez que em apenas 40% das vezes o sinal de interesse se sobressai, no entanto, para os 
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métodos tensoriais, foi possível encontrar em cerca de 60% dos casos a componente de 

interesse. Então é passada para o classificador, a componente que representa o sinal do 

estômago ou todas as componentes nos casos em que não é possível obter o sinal do estômago 

em análise visual. Nas figuras 31 e 32 é possível acompanhar este fenômeno, onde encontra-

se destacado com o quadro o espectro dos sinais onde a frequência 0.05 Hz é evidente em 

uma das componentes. 

 

 

FIGURA 31 - ANÁLISE ESPECTRAL DAS COMPONENTES DO FASTICA 
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FIGURA 32 - ANÁLISE ESPECTRAL DO MÉTODO TENSORIAL 

  

6.3. Algoritmos de classificação 

 

 Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos utilizando as redes neurais e  

HMM como classificadores para o experimento do Capítulo 5. Com relação ao valor da 

semente dos algoritmos de classificação, foram utilizados os números primos 7 e 13 no 

experimento. Este valor é criado para gerar uma matriz de pesos para a rede neural sob a 

distribuição uniforme e para inicar os parametros do classificador HMM (probabilidades de 

transição, de emissão e iniciais). Na média, estas sementes produziram resultados 

equivalentes. Algumas vezes o erro produzido foi menor em um outro cenário mas, na média, 

similares. Isto indica que os resultados não são afetados pela semente utilizada. 

 As funções de ativação (FA) utilizadas em todos os casos foram a sigmoide e a 

tangente hiperbólica. Os casos em que a função sigmoide foi utilizada mostraram-se mais 

precisos. A tangente hiperbólica se apresentou muito mais sensível a variações na taxa de 

aprendizagem η da rede.  

 Outro parâmetro ajustado nas redes neurais foi a taxa de aprendizagem (η). Quando 

esse valor aumenta, houve uma sensível perda de precisão da rede neural. O valor η = 2.5 em 

particular produziu algumas vezes resultados piores que η = 1.5. Este tipo de fenômeno é 
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explicado na literatura. A partir deste valor deve-se começar a atingir uma zona em que o 

algoritmo tende a divergir por crescer rápido demais em seus “saltos” de aprendizado, 

conforme (FAUSSET, 1994).  

 Com a utilização da validação cruzada durante a fase de treinamento, a rede neural 

produziu duas matrizes de pesos, uma associada ao menor erro até que o treinamento atinja o 

limite de iterações, e outra ao menor erro no momento em que a validação cruzada atinge seu 

menor valor. Observa-se nas Tabelas 10, 11 e 12 os resultados referentes ao algoritmo 

FastICA nas redes neurais. Neste caso, em 74% destes resultados, o MSE é menor quando se 

utiliza a matriz de pesos obtida no momento em que o erro de validação é mínimo (coluna 

Min. Val.). Nos demais casos, quando o algoritmo para, a matriz de pesos possui resultados 

mais satisfatórios (coluna Min Tre.). Este já é o comportamento enunciado em (HAYKIN, 

1999), segundo o autor, ao não parar no momento em que a validação cruzada atinge seu 

mínimo, a rede tende a perder generalidade, piorando seus resultados. No entanto, com 26% 

dos resultados conseguindo um menor MSE ao chegarem no limite de iterações, indica que o 

algoritmo pode ter encontrado um novo mínimo local, melhor que o anterior. 

 Por outro lado, apesar do classificador HMM não possuir tantos parâmetros quanto as 

redes neurais, é preciso que o algoritmo Baum-Welch desenvolva um modelo HMM para 

cada estado do experimento. Por isto, foram definidos três modelos (para o estados neutro, 

negativo e positivo) e seus valores iniciados aleatoriamente de acordo com a semente 

fornecida no experimento. Com os algoritmos forward e backward apresentado no Capítulo 4, 

novos valores são obtidos para estes modelos iterativamente.  

 O classificador HMM apresentou convergência utilizando todas as componentes 

estimadas pelos algoritmos em ICA, no entanto, os resultados foram melhores a medida em 

que as componentes com mais presença da frequência 0.05 Hz foi encontrada. É possível 

observar na Tabela 13, o comportamento do MSE conforme as componentes estimadas pelo 

FastICA vão sendo utilizadas. Na primeira coluna apenas a componente com maior presença 

da frequência do estômago é utilizada, na segunda coluna as duas componentes com maior 

presença, e assim, sucessivamente. O que se observou é que a utilização de mais componentes 

reduzem o desempenho do classificador. Pode-se observar nas Tabelas 10 a 13 os melhores 

resultados dos três algoritmos para classificação com redes neurais e do classificador HMM, 

após realizar uma série de variações nos parâmetros. 
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 As redes neurais não convergiram, pois o número de iterações executadas por cada 

uma foi o limite estabelecido para que o treinamento acabasse, 1000 para regra delta-bar-delta 

e 5000 para o algoritmo Backpropagation e algoritmo LM. Este é um problema que o 

classificador HMM não enfrentou, alcançando convergência na geração dos modelos e na 

classificação. As abreviações Tre., Val. apresentadas nas Tabelas 10 a 13, apresentam os 

menores erros, respectivamente, com os dados de treinamento, de validação. 

 Em geral, quando η = 0.5 ou η = 1.5, o algoritmo LM apresentou discretamente 

menores erros em relação aos demais algoritmos. Quando η = 2.5, a regra delta-bar-delta 

obteve um erro um pouco menor. Estas diferenças de desempenho são avaliadas 

posteriormente através do teste de Kruskal-Wallis e os menores valores estão destacados nas 

tabelas. 

 

TABELA 10 - MELHORES RESULTADOS DO ALGORITMO BACKPROPAGATION COM FASTICA 

η 0.5 1.5 2.5 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.587 0.571 0.879 0.577 0.592 0.601 
 
 

TABELA 11 - MELHORES RESULTADOS DA REGRA DELTA-BAR-DELTA PARA Η = 2.5 COM 

FASTICA 

  0.3 0.6 0.6 

K 0.55 0.01 0.55 

  0.50 0.033 0.50 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.593 0.614 0.458 0.470 0.576 0.570 
 

TABELA 12 - MELHORES RESULTADOS DO ALGORITMO LEVEMBERG-MARQUARDT COM 

FASTICA 

η 0.5 1.5 2.5 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.473 0.566 0.999 0.411 0.593 0.588 

  

TABELA 13 - MELHORES RESULTADOS DO ALGORITMO BAUM-WELCH COM FASTICA 

 Algoritmo Baum-Welch 

Qtde de componentes 1 2 3 4 

MSE 0.312 0.339 0.349 0.348 

 

  Analisando o comportamento dos mesmos algoritmos de classificação com as 

componentes estimadas pelo método tensorial, há uma redução do MSE em todas as 
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situações. De acordo com estes resultados, fica notório o quanto é importante a extração da 

componente do sinal do estômago. No caso do método tensorial, como houve esta extração, os 

resultados apresentaram melhorias significativas. Em relação aos parâmetros da rede neural, 

nenhum apresentou um comportamento muito diferente em relação às componentes estimadas 

pelo FastICA. Estes resultados são apresentados nas tabelas 14, 15, 16 e 17.  

 

TABELA 14 - RESULTADOS DO ALGORITMO BACKPROPAGATION COM MÉTODO TENSORIAL 

η 0.5 1.5 2.5 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.531 0.510 0.743 0.705 0.610 0.611 

 

 

TABELA 15 - MELHORES RESULTADOS DA REGRA DELTA-BAR-DELTA PARA Η = 2.5 COM 

MÉTODO TENSORIAL 

  0.3 0.6 0.6 

K 0.55 0.01 0.55 

  0.50 0.033 0.50 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.498 0.512 0.443 0.453 0.548 0.511 

 

TABELA 16 - MELHORES RESULTADOS DO ALGORITMO LEVEMBERG-MARQUARDT COM 

MÉTODO TENSORIAL 

η 0.5 1.5 2.5 

 Tre. Val. Tre. Val. Tre. Val. 

MSE 0.474 0.489 0.491 0.418 0.475 0.511 

  

TABELA 17 - MELHORES RESULTADOS DO ALGORITMO BAUM-WELCH COM MÉTODO TENSORIAL 

 Algoritmo Baum-Welch 

Qtde de componentes 1 2 3 4 

MSE 0.291 0.327 0.339 0.344 

 

 

 As curvas do MSE com menor erro de treinamento e menor erro de validação cruzada 

são apresentadas, respectivamente em vermelho e azul na Figura 33, para o algoritmo 

Backpropagation, a regra delta-bar-delta e algoritmo LM, nesta ordem. O comportamento dos 

gráficos da Figura 40 foi predominante nos resultados deste experimento. A curva do erro de 



87 

treinamento obedece, na maioria das vezes, ao comportamento enunciado pela literatura 

(HAYKIN, 1999),  (FAUSSET, 1994), (KOVACS, 1996).  

 

 

FIGURA 33 - CURVAS DE MSE PARA BACKPROPAGATION, DELTA-BAR-DELTA E ALGORITMO LM  

 

Como pode-se observar na Figura 40, as curvas do erro do algoritmo Backpropagation 

e do algoritmo LM são similares. Isto significa que praticamente não houve ganho ao executar 

a otimização prevista pelo algoritmo LM. Isto ocorre pois, como citado na fundamentação 

teórica de redes neurais, a atualização realizada na matriz de pesos da rede neural após o 

passo Backward do algoritmo Backpropagation pode ser desfeita nos casos em que o erro 

torna-se maior. A curva do erro de validação cruzada da regra delta-bar-delta cresce bem mais 

cedo que as demais. Segundo (HAYKIN, 1999), este é um sinal de que o treinamento pode 

terminar bem antes, em outras palavras, torna-se perigosa a sua continuidade, sob o risco de 

perda de generalidade da rede. Isto explica o menor número utilizado para o limite de 

iterações deste algoritmo em relação ao Backpropagation. 

O gráfico da convergência dos parâmetros das probabilidades iniciais para os três 

estados utilizados do HMM é apresentado na Figura 34.  
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FIGURA 34 - CONVERGÊNCIA DA PROBABILIDADE INICIAL DOS TRÊS ESTADOS DO HMM 

 

6.4. Teste Kruskal-Wallis 

 

 Para determinar se algumas das funções utilizadas no FastICA apresentaram um 

desempenho melhor ou se o resultado obtido pelo método tensorial difere do resultado 

encontrado com os outros algoritmos, o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado. Esta é uma das 

formas de testar a hipótese levantada na seção 5.2. 

 O p-valor obtido ao se comparar o conjunto de MSE dos três tipos de conjuntos de 

dados (neutro, negativo e positivo) apenas do algoritmo FastICA foi 0.89. Ou seja, para um 

nível de significância de 5%, não se pode rejeitar a hipótese nula Ho levantada na seção 5.2, e 

não se pode afirmar que os resultados obtidos por um ou outro algoritmo, apresentaram um 

erro significativamente menor que os outros, quando utilizado o FastICA, mesmo utilizando 

três funções diferentes. 

 No entanto, ao comparar o conjunto de dados de MSE do método tensorial com o 

FastICA, um p-valor de 0.001 foi obtido. Assim, rejeita-se a hipótese de que não se pode 

afirmar que os resultados são diferentes, e então, o erro obtido pelo método tensorial com um 

nível de significância de 5% é melhor que o FastICA com as três funções utilizadas. Um 

motivo evidente é a escolha, quando possível, da componente que apresenta o sinal de 0.05 

Hz em maior presença. 
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FIGURA 35 - P-VALOR DO TESTE KRUSKAL-WALLIS PARA OS ALGORITMOS DE ICA 

  

 É mostrado na Figura 3 como a utilização do método tensorial melhora os resultados 

em relação ao FastICA. A mesma comparação pode ser realizada entre os algoritmos de 

classificação, para verificar se os resultados obtidos por um ou outro é melhor. Ao realizar o 

teste de Kruskal-Wallis, com um nível de significância de 5%, o p-valor obtido é 10
-5

, assim, 

rejeita-se a hipótese de que não se pode afirmar que os resultados são diferentes, e então, diz-

se que o erro obtido pelo algoritmo HMM é menor que o obtido pelas redes neurais. Este 

resultado é apresentado na Figura 36. 

 

 

FIGURA 36 - P-VALOR DO TESTE KRUSKAL-WALLIS PARA OS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO 
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Capítulo 7 
 

Conclusão e trabalhos futuros 
   

 

Este trabalho realizou uma pesquisa científica no contexto das variáveis latentes. Elas 

ocorrem com muita frequência ao nosso redor, mas não se consegue medir diretamente o 

valor de todas, assim, tornou-se necessário uma estimativa. Para tratar este problema e outros 

como este, pode-se falar em Análise em Componentes Independentes ou ICA, a técnica 

utilizada para estimar variáveis latentes em forma de componentes estatisticamente 

independentes. O cenário deste trabalho se passou no contexto do exame EGG. Conforme 

explicado este exame tem se tornado uma ferramenta atraente para profissionais da área de 

saúde porque, em geral, causa pouco desconforto aos seus pacientes. 

Determinar o estado emocional de um indivíduo (se ele está aflito, por exemplo) não é 

uma tarefa simples. O estado emocional funcionou como uma variável latente, com valores 

que podiam ser neutros, negativos ou positivos. A estimativa do estado emocional de 

indivíduos a partir do seu exame EGG foi estudada neste trabalho. Muitos dos conceitos 

vistos nesta pesquisa tiveram a sua origem em áreas diferentes como a engenharia, 

telecomunicações, estatística, e até mesmo no processamento de outros sinais biológicos. 

A ideia foi deixar indíviduos expostos a situações que provocavam sentimentos 

neutros, negativos ou positivos, não importando se a emoção negativa era tristeza ou medo, 

por exemplo. Para isto, foram apresentadas imagens neutras, negativas e positivas, com o 

objetivo de manifestar estas sensações. Enquanto estas imagens estavam sendo visualizadas, 

foram feitas medições dos sinais da região abdominal dos indivíduos, através do exame EGG. 

Para tal procedimento, um protocolo foi seguido durante a obteção deste sinal. Este protocolo 

de leitura produziu três conjuntos de sinais. O primeiro correspondeu aos sinais observados 

pelos sensores durante as imagens neutras, o segundo correspondeu às imagens negativas e o 

terceiro às imagens positivas. Cada conjunto de sinais foi apenas um conjunto de leitura dos 

sensores. Estes estavam misturados conforme explicado em detalhes no Capítulo 1. 
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A questão chave desta pesquisa foi saber se seria possível desenvolver um 

classificador capaz de aprender a identificar o estado emocional de um indivíduo em neutro, 

negativo ou positivo, considerando os sinais EGG com o protocolo indicado. A resposta foi 

sim, e o caminho para resolver este problema foi dividido em dois subproblemas: O problema 

da separação em componentes independentes e o problema de classificação. A hipótese deste 

trabalho foi a existência da relação entre as sensações de um indivíduo e o que os sinais do 

exame EGG apresentam.  

Há algumas outras maneiras de processar os sinais EGG (Seção 1.1.1). No entanto, 

uma em particular trata diretamente com o fato dos sinais observados pelos sensores estarem 

misturados. Foi a Análise em Componentes Independentes. Além de naturalmente fazer 

sentido sua escolha, no momento de separar e encontrar o sinal do estômago, as suas 

premissas (não-gaussianidade dos dados e independência estatística) foram bastante 

razoáveis. 

Existiram alguns modelos de classificação em publicações relacionadas a este 

problema a serem considerados (Capítulo 4). Alguns apareciam com mais frequência em 

trabalhos relacionados ao à Análise em Componentes Independentes como as redes neurais e 

HMM. O fato é que apenas separando componentes independentes através de ICA não se 

podia afirmar que está ocorrendo classificação, uma vez que o computador ainda não 

consegue associar uma componente ao estado emocional. Foi preciso utilizar os rótulos dados 

aos sinais durante a fase de leitura dos sensores para realizar algum aprendizado. Por isto, este 

trabalho avaliou o comportamento de classificadores diversos alterando seus parâmetros e 

configurações. Classificadores diferentes apresentam resultados melhores ou piores a 

depender das aplicações e dos dados a que são submetidos, então foi interesse desta pesquisa 

encontrar um modelo que apresentasse o menor erro. 

Este trabalho apresentou um experimento que testou estatisticamente a implementação 

de dois algoritmos para Análise em Componentes Independentes, o FastICA e o método 

tensorial. Os resultados foram obtidos ao treinar diferentes redes neurais e o HMM utilizando 

componentes independentes estimadas. O teste de normalidade KS apresentou fortes 

evidências de que os conjuntos de dados coletados não são gaussianos, condição necessária 

para execução dos algoritmos em ICA.  

O desempenho de todas as funções no algoritmo FastICA para separar as componentes 

foi similar, tanto em número de iterações quanto no MSE calculado nos passos posteriores. 
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Observou-se, ainda com o FastICA, que o erro quadrático médio das redes neurais utilizadas 

não difere sob o teste de Kruskal-Wallis. No entanto, ao utilizar o método tensorial notou-se 

uma melhoria dos resultados a um nível de significância de 5%. Isto significa que não se pode 

afirmar em melhor desempenho de um ou outra função do algoritmo FastICA, mas sim do 

método tensorial.  

Em todas as configurações para as redes neurais, os algoritmos só pararam ao atingir o 

número limite de iterações. Enquanto que o classificador HMM convergiu durante a 

estimativa de todos os seus parâmetros. O teste de Kruskal-Wallis indicou que o HMM 

apresentou erro menor que as redes neurais a um nível de significância de 5% e, portanto, é o 

melhor classificador neste trabalho. Um ponto importante a ser observado é que as 

componentes estimadas, mesmo separadas, e utilizadas para classificação ainda contém sinais 

que não são de interesse. Mesmo no método tensorial, nem sempre todas as componentes 

estimadas deixam claro qual é o sinal do estômago. Então, outros sinais podem estar elevando 

o valor do MSE obtido, dificultando o aprendizado dos classificadores.  

Em trabalhos futuros podem ser estudadas técnicas e algoritmos com filtros que 

extraiam ainda mais informações características do sinal de interesse obtido neste trabalho. 

Novos algoritmos de classificação podem ser avaliados como o SVM (ARAUJO, 2014), 

(WANG, 2014), indicado em trabalhos relacionados. O ICA mostrou-se uma técnica eficaz e 

os algoritmos de classificação utilizando HMM e o método tensorial apresentou um erro 

muito menor que os demais. Novas abordagens podem incluir novas etapas no processo de 

aprendizado dos classificadores, aplicando otimizações e algoritmos alternativos indicados 

nas referências e trabalhos relacionados. 

 

7.1. Contribuições da Dissertação 

 

As principais contribuições desta dissertação consistem na: 

 Análise estatística dos resultados obtidos pelos algoritmos de separação em 

componentes independentes e pelos algoritmos de classificação, apontando 

quais apresentam menor erro. 
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 Proposta dos algoritmos de classificação (Redes neurais e HMM) com 

componentes independentes que possuem maior presença da frequência 0.05 

Hz, minimizando o erro. 

 Disponibilização da implementação e código fonte utilizado na elaboração 

desta pesquisa, assim como a análise da complexidade computacional em cada 

caso.  
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