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Resumo

Neste estudo foi utilizado a técnica de agrupamento de mapas auto-organizáveis a m de identicar
grupos de sinais com características similares, a partir de um certo estímulo visual. Vericou-se
que é possível agrupar corretamente os dados coletados durante certo estímulo visual e que o mapa
resultante da análise torna evidente muitas características que são anteriormente desconhecidas. Foi
visto que não é possível, apenas com o agrupamento, classicar novas observações em um dos grupos
e predizer o estímulo recebido, sem seu prévio conhecimento.
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Introdução

Estudos recentes em processamento digital de sinais permitem a detecção de diferentes atividades
mentais através dos sinais elétricos gerados pelo cérebro. A captação destes sinais é feita pela
Eletroencefalograa (EEG), técnica não invasiva que requer apenas o posicionamento de eletrodos
na superfície da cabeça para obter o registro do potencial elétrico produzido pelo cérebro em um
dado momento.
Nesta pesquisa, trabalhamos com dados coletados pelo Biopotencials Image Laboratory da Universidade do Texas em El Paso, referentes aos dados de Eletroencefalograa (EEG) obtidos de
um indivíduo submetido a diferentes estímulos visuais. Existe uma vasta gama de aplicações da
eletroencefalograa atualmente. Entre as pesquisas desenvolvidas dentro da área, tem aquelas direcionadas para o desenvolvimento de próteses mecânicas que respondem aos sinais do cérebro através
de um aparelho de leitura dos sinais cerebrais.
A procura de um padrão nos sinais coletados é feita através da análise de agrupamentos, que
consiste na criação de grupos para as observações baseando-se na similaridade existente entre elas
em relação as variáveis em estudo.
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Descrição do Experimento

Os sinais elétricos emitidos pelo cérebro foram coletados durante um estimulo visual apresentado
ao indivíduo por um certo período de tempo (aproximadamente 4 segundos), conforme gura 3.
A gravação dos sinais emitidos pelo cérebro foi realizada através de 128 eletrodos posicionados no
couro cabeludo. Após a gravação os sinais de cada eletrodo passaram por um tratamento e foram
divididos em 32 bandas cada, de tal forma que cada banda contém uma diferente característica do
sinal original.

Figura 1: Visualização do Experimento
Dez diferentes estímulos visuais foram apresentados ao indivíduo, sendo que foi utilizado apenas
três dessas nesta pesquisa (guras A, B e C), conforme mostrado a seguir.

Figura 2: Figuras A, B e C
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Mapas Auto-Organizáveis

Os mapas auto organizáveis (SOM - Self-Organizing Maps) são redes competitivas que possuem a
habilidade de formar mapeamentos que preservam as mais importantes relações topológicas e/ou
métricas dos dados primários.
O SOM é essencialmente um redutor de dimensões, mapeando as similaridades dos dados e
organizando objetos parecidos conjuntamente. Esta técnica é atrativa na análise de agrupamentos e
sua visualização, pois projeta e visualiza dados de altas dimensões em um cenário de duas dimensões,
indicando regiões de similaridade.
O SOM dene um mapeamento a partir dos dados de entrada, no espaço <m , em uma matriz de
unidades de informação (nódulos) em duas ou três dimensões, onde o número de nódulos utilizado
pelo algoritmo (número de grupos) deve ser denido pelo pesquisador no começo do algoritmo e
disposto em forma de matriz. A cada nódulo i é associado um modelo de vetor paramétrico, também
chamado de vetor referência. O algoritmo responsável pela formação do SOM primeiramente atribui
pesos aos vetores referência da rede de nódulos do mapa de características. Esta etapa é chamada
de inicialização.
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Após esta etapa, o algoritmo compara cada observação x com todos os vetores referência, à
procura daquele mais "próximo"da observação, modicando o vetor referência do grupo que a recebe
e da sua vizinhança, exemplicado na gura 5.2 seguinte. Este procedimento se resume nos três
processos seguintes: competição, cooperação e adaptação.

Figura
3:
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No processo competitivo, seja x = (x1 , x2 , . . . , xm )0 um objeto selecionado aleatoriamente do
espaço de entrada (dados de entrada), onde m é a sua dimensão e wj o vetor de pesos do nódulo j ,
denotado por
0
wj = (ωj1 , ωj2 , . . . , ωjm ) , j = 1, 2, . . . , l,
onde l é o número de nódulos no mapa de características. Compara-se a observação x com todos os
nódulos do mapa de características e a copia em uma sub lista associada ao nódulo que se apresentou
mais similar (vencedor i).
O processo cooperativo considera considera a vizinhança do nódulo vencedor i, que será chamada
de Ni , consistindo de todos os nós em um certo raio. Pode-se dizer que o nódulo vencedor, recebendo
a observação x, inuência o vetor de pesos dos nódulos de Ni , com mais força na vizinhança imediata
de i e com cada vez menos força a medida que nos afastamos. Nesta etapa, será construída uma
função de vizinhança espacial que determinará como o nódulo i inuenciara a vizinhança, onde:

• hj,i atinge seu maior valor no nódulo i.
• A amplitude de hj,i decai monotonicamente com o aumento da distância lateral e cai para zero
quando a distância tende ao innito.
No processo adaptativo os nódulos vizinhos no arranjo do mapa de características irão contactar
um ao outro para "aprender" algo sobre o objeto x, utilizando a função de vizinhança da etapa
anterior. Este contato irá provocar um relaxamento ou suavização sobre os vetores de pesos na
proximidade do nódulo vencedor i, levando à um ordenamento global, em um aprendizado contínuo
com iterações sucientes.
No processo de adaptação, o vetor referência do nódulo j , vizinho do vencedor i, também muda
com a associação do objeto x. Dado os pesos wj (t), no tempo ou iteração t, tem-se o novo vetor de
pesos wj (t + 1), no tempo t + 1, denido por
wj (t + 1)

= wj (t) + α(t)hj,i (t) [x − wj (t)] ,
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(1)

onde α(t) é um parâmetro de velocidade de aprendizado, que diminui com o tempo t e varia
entre 0 e 1, e é denido por
 
−t
, t = 1, 2, . . . , e
α(t) = α(0) exp
τ2

α(0) é o valor do parâmetro de aprendizado no começo do algoritmo.
Estes processos são repetidos suquencialmente para cada observação até que nenhuma mudanças
seja percebida no mapa de características.
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Resultados

Como primeiro passo, foi estudado se o número de bandas inuência de forma signicativa no resultado. Utilizando o Índice Ajustado de Rand (ARI), medida de qualidade externa do agrupamento,
que utiliza a comparação do resultado do agrupamento com o grupo real da observação (varia entre
-1 e 1 e deve ser maximizada), realizou-se o SOM para diferentes números de grupos e foi observado
que o número de bandas não inuência a qualidade do resultado. Deste modo, utilizou-se apenas 4
bandas na análise.
Com índice ajustado de Rand de 0,93, o SOM obteve bom agrupamento com 32 grupos (matriz
4x8) para as três guras em estudo. Notou-se pela gura a seguir que a gura C tem proximidade
com a gura A, e esta com a gura B.

Figura 4: Mapa dos resultados para o agrupamento com trinta e dois grupos em um mapa de
características 4x8. (Figura A:Vermelho (1), B:Azul (3) e C: Rosa (5))
Foi percebido que poucos clusters têm alguma variável em destaque na formação dos clusters,
que as observações estão distribuídas de forma parecida entre os clusters, que os clusters são signicativamente homogêneos dentro de si e heterogêneos entre si.
Observou-se que a gura do novo indivíduo foi agrupada em um grupo separado do estímulo
do sujeito base, pois apesar da proximidade para com as outras, o algoritmo identica um padrão
especíco para ela, separando suas observações das demais.
Por esta razão, não é possível identicar o tipo de estímulo simplesmente agrupando a gura
junto com as anteriores. É necessário um algoritmo de predição e classicação. Deste modo, a
gura do novo individuo seria obrigatoriamente classicada em um dos grupos que tenha maior
proximidade, identicando sua gura, sem o seu prévio conhecimento.
Dentre muitos algoritmos de predição e classicação, o algoritmo "predict" (do software R)
realizou a predição das observações da gura B, de um novo sujeito, nos grupos formados pelo SOM.
A predição foi correta em 100% das novas observações, as agrupando em clusters separados. Esta
técnica se mostrou bastante promissora e deve ser estudada em estudos posteriores, junto com outras
técnicas de predição e classicação, combinadas com técnicas de agrupamento.
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Conclusão

• A utilização de poucas bandas na análise não trás prejuízos para a análise.
• O SOM obteve bom agrupamento com 32 grupos para as três guras em estudo.
• Foi percebido que poucos grupos têm alguma variável em destaque na sua formação, que as
observações estão distribuídas de forma parecida entre os grupos, e que estes são signicativamente homogêneos dentro de si e heterogêneos entre si.
• A técnica de Mapas Auto-Organizáveis apresentou bons resultados no agrupamento dos três
tipos de estímulos visuais (A, B, e C).
• Não é possível identicar o tipo de estímulo de um novo sujeito simplesmente agrupando a
gura junto com as anteriores.
• É necessário um algoritmo de predição e classicação a ser usado em conjunto com o resultado
do agrupamento para a identicação da nova observação.
• Dentre muitos algoritmos de predição e classicação, o algoritmo "predict" (do software R)
mostrou-se bastante promissor.
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