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Abstract. Artificial Intelligence (AI) is an area that covers many others sub-
fields. These sub-fields can be the Learning and Perception of tasks, or more
specific, as demonstration of math’s theorems , poem drafting and disease di-
agnosis. Artificial Neural Networks (ANN) are one if sub-fields of AI. The aim
of this plan of completion work of course is to identify and to analyze the main
rules extraction techniques from trained ANNs. The rule extraction aims to un-
derstand the relationship between the problems variables studied through the
ANN. These relationships are stored in black-boxes (that is the classifiers that
has not a clear visualization of its learn for humans, usually knowledge is stored
in large tables). Through the proposed analysis it is expected a discussion of the
characteristics of the knowledge stored in ANN. It is expected too an analysis of
the restriction and peculiarities of each studied rule extraction technique. This
analysis will follow some parameters of qualification: Translucency, Power and
Quality of extracted rule [6]. As another results, it will have an aid study for
future researchers on rule extraction from trained ANN.

Resumo. Inteligência Artificial (IA) é uma área que abrange ampla variedade
de sub-campos, desde áreas de uso geral, como aprendizado e percepção, até ta-
refas especı́ficas como jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos,
criação de poesia e diagnóstico de doenças. Um destes subcampos é o das
Redes Neurais Artificiais (RNA). O objetivo deste plano de trabalho de con-
clusão de curso é identificar e analisar as principais técnicas de extração e
interpretação de regras de redes neurais artificiais treinadas. Esta extração visa
entender a relação entre variáveis do problema estudado através da RNA. Este
relacionamento fica armazenado nas caixas pretas (black-boxes, i. e. classifi-
cadores que não possuem uma visualização clara para humanos do seu apren-
dizado, geralmente em tabelas de pesos). Através da análise destas técnicas,
pretende-se discutir quais as caracterı́sticas do conhecimento armazenado pela
rede. Espera-se uma analise das peculiaridades e restrições de cada uma das
técnicas e escolher as melhores segundo os parâmetros de força, translucidez e
qualidade da regra extraı́da [6]. Como resultados tem-se como expectativa um
estudo das técnicas que visa auxiliar futuros pesquisadores desta área.

1. Introdução

A quantidade de dados gerados aumentaram junto com a necessidade de se entendê-los,
com isso uma nova área de pesquisa está se desenvolvendo. Esta área é conhecida como



Mineração de Dados (Data Mining). Data Mining é o processo de análise de um con-
junto grande de dados com o objetivo de encontrar relações e/ou classificar estes dados.
É utilizado para isto um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina e classifica-
dores [14]. Estas técnicas são aplicadas à áreas de risco como o mercado financeiro [1] ,
a medicina [16], a engenharia elétrica [13], e entre outras diversas. Nestas áreas de risco
qualquer erro de classificação pode gerar danos altı́ssimos e causar respectivos prejuı́zos.
Nesta linha, uma aplicação que use mineração de dados precisa ser bem treinada e, con-
sequentemente, validada. O processo de validação é vasto, existem o Cross-Validation e
os Métodos holdout, k-fold e leave-one-out [12].

Uma outra opção de validação encontra-se nas técnicas de extração de regras de
Redes Neurais Treinadas. Estas técnicas consistem em tornar o conhecimento armaze-
nado em RNA’s mais legı́veis ao ser humano. Estas técnicas consistem em converter as
complexas tabelas conexões de uma RNA em modelos pedagógicos de representação do
conhecimento das redes. Estes modelos pedagógicos podem ser árvores de decisão, re-
gras do tipo se-então, regras proposicionais, regras m-para-n, regras difusas, diagramas
de decisão, maquinas de estados finitos, etc. [6].

A extração de regras de RNA segundo [5] é que dada uma rede neural artificial
treinada e o conjunto de tuplas utilizadas no treinamento, gera-se um conjunto de regras
simbólicas. O objetivo destas regras é descrever de maneira correta o conhecimento da
rede neural. Esta extração vem para complementar o processo de validação, através das
regras extraı́das é possı́vel visualizar fraquezas e/ou deficiências do modelo neural. Além
de permitir que o modelo possa ter sua arquitetura modificada caso as regras indiquem
para tal, estas técnicas também servem para explicar como as Black-boxes (do inglês,
caixa preta) tomam suas decisões.

Este plano está organizado de maneira que os conceitos necessários para o enten-
dimento dos métodos aplicados encontram-se na seção 2, os objetivos encontram-se na
seção 3. Na seção 4 estão descritos os procedimentos metodológicos que serão seguidos
no desenvolvimento deste trabalho. Seguindo adiante na seção 5 encontra-se o crono-
grama de atividades. Por fim na seção 6 está descrito o que se espera de resultado para
este trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para que se possa entender o funcionamento lógico de uma rede neural artificial, faz-se ne-
cessário compreender o funcionamento do cérebro humano. Perceber como as conexões
são formadas e como o processo de aprendizado se comporta são requisitos para entender
a neuro-computação [11].

2.1. Redes Neurais Artificias

O neurônio biológico, na Figura 1, é formado por dendritos, corpo e axônio. Os dendritos
recebem estı́mulos vindos de outros neurônios, o corpo é responsável por assimilar as
informações recebidas em todos os dendritos e combiná-las, também é chamado de soma.
O axônio é responsável por transmitir os estı́mulos gerados pela soma para outras células.

O neurônio matemático (artificial), visualizado na Figura 2 recebe um ou mais
sinais de entrada e retorna ao sistema, através do cálculo feito pelo núcleo, um único



Figura 1. Representação do neurônio biológico

valor de saı́da. Este valor pode ser considerado a saı́da da rede ou então servir de entrada
para outros neurônios.

Figura 2. Representação do Neurônio Artificial

O “conhecimento” da rede é armazenado através dos pesos que são representados
pela letra w na literatura. As entradas são representadas pela letra x e as saı́das são re-
presentadas por y. Visto isso vamos definir o cálculo feito pelos neurônios na Equação (1).

y(n) =
n∑

i=0

wijxi (1)

O valor resultante é chamado de valor de ativação e após ser calculado ele passa
por uma função de transferência que tem por objetivo evitar o acréscimo contı́nuo do
valor conforme ele se desloca pelas camadas da rede [11].

Das funções de transferência existentes pode-se descrever três: a função sigmoide
Equação (2), a gaussiana Equação (3) e a da tangente hiperbólica Equação (4).

ϕ(v) =
1

1 + e−v
(2)



ϕ(v) = e−v2 (3)

ϕ(v) = tanh(v) (4)

Sabendo isso, pode-se definir uma rede neural artificial, segundo [10] como sendo
um processador robusto e paralelo distribuı́do formado por elementos computação sim-
ples, que tem a facilidade para armazenar conhecimento empı́rico e torná-lo acessı́vel
para utilização.

Uma rede neural é constituı́da por neurônios que são as unidades de processa-
mento e de pesos armazenam o conhecimento adquirido através de um treinamento. Estes
nerônios são conectados pelas arestas(pesos) que são responsáveis por ativar ou não uma
sinapse segundo uma entrada.[10].

O aprendizado no contexto das redes neurais pode ser definido através do conceito
adaptado de [9] como processo pelo qual os parâmetros independentes de uma rede neural
artificial são alterados conforme um ambiente no qual a rede está inserida. O tipo de
aprendizagem é a maneira que a modificação dos valores ocorrem.
A seguir serão apresentados os tipos de RNA, como: Perceptron, multi-layer perceptron,
rede Constaint Error BackPropagation e máquinas de suporte de vetor.

2.1.1. Perceptron

No campos das redes neurais artificiais existem diversos tipos de estruturas de redes. O
modelo mais simples é o Perceptron [10]. o perceptron é uma unidade de processamento
em problemas com redes neurais, ele é formado por apenas um conjunto (camada) de
entrada (sensorial) e um conjunto de cálculo/saı́da de neurônios com pesos sinápticos
e um valor de Bias opcional. Os pesos são ajustáveis para que haja o aprendizado da
rede. Rosenblatt (1958-1962) foi quem desenvolveu, pela primeira vez, o algoritmo usado
para ajustar os parâmetros livres de uma rede perceptron que é analisado por [8] em
problemas de alta dimensionalidade e apresenta bons resultados, porém não tanto quanto
os classificadores de margem de alta complexidade computacional.

Cada neurônio é responsável por uma função de ativação e uma função de trans-
ferência. A função de ativação faz a soma ponderada dos valores de entrada e a função de
transferência encurta o limite do valor gerado pela soma.

2.1.2. Multi-Layer Perceptron (MLP)

Os perceptrons de múltiplas camadas são redes neurais que agrupam varias camadas de
neurônios onde é composta por uma camada de entrada, uma ou mais camadas com-
putacionais ocultas e uma camada de saı́da de neurônios também computacionais. A
alimentação da rede é feed-forward (i.e. da camada de entrada até a camada de saı́da, ca-
mada por camada). Este tipo de RNA é uma generalização do perceptron e utiliza como
algoritmo de aprendizado o Backpropagation, que consiste em propagar o erro por toda a
rede após o treinamento supervisionado, corrigindo os pesos e buscando um modelo mais
eficiente [10].



A equação do Backpropagation é decomposta em partes como segue: Depois de
apresentadas as entradas à rede calcula-se o erro da saı́da. Este cálculo é feito através da
subtração do que é esperado pela rede pelo valor calculado o pela rede visto na Equação
(5).

errok = dk − yk (5)

onde:

• ek e o valor esperado para o neurônio de saı́da;
• yk é o valor gerado pela saı́da.

A fim de distribuir a responsabilidade do erro obtido pela rede, utiliza-se seu valor
para o cálculo do gradiente de erro da camada j e k (onde a j é a oculta e a k é a de saı́da)

δk = yk(1− yk)errok (6)

δj = yk(1− yk)
n∑

k=1

wjkδk (7)

onde:

• yk e o valor de saı́da da camada k da rede;
• yj é o valor de saı́da da camada j.

Por fim, os pesos são atualizados:

wT+1
ij = wij + αxiδj (8)

wT+1
jk = wT

jk + αyjδk (9)

onde:

• wij pesos sinápticos entre a camada i e a camada j;
• wjk pesos sinápticos entre a camada j e a camada k.

2.1.3. Redes Constaint Error Backpropagation (CEBP)

A rede CEBP apresenta uma arquitetura de MLP com a função de ativação conhecida
como LRU (Local Responsive Units) [2]. A função LRU é composta por uma diferença
entre duas funções sigmoide e possui um comportamento parecido com a função RBF
(Radial Basis Function). Portanto só será gerada uma resposta válida se esta estiver dentro
da LRU, isto é, estar entre U+ e U−. As Equações (10) e (11) mostram como é composta
a LRU.

U+
i =

1

1 + e−(xi−ci+bi)ki
(10)

U−
i =

1

1 + e(−xi−ci−bi)ki
(11)

Estas duas componentes formam a diferença entre duas sigmoides, onde:



• xi é o componente de entrada na i-ésima dimensão
• ci é a coordenada central do da curva
• bi é a amplitude da curva
• ki é o inclinação da curva.

Por fim temos a equação da diferença (12):

Oi = U+
i − U−

i (12)

Picos secundários serão gerados na chegada dos valores ao neurônio, para os N
picos gerados faz-se uma nova sigmoide para se remover os picos secundários e obter um
pico local como segue na Equação (13)

U+
i =

1

1 + e−(
∑N

i=1 (U
+
i −U−

i )−B)K
(13)

2.1.4. Maquinas de Suporte de Vetor (SVM)

Máquinas de suporte de vetor (do inglês Support Vector Machines) consistem em redes
neurais alimentadas adiante que possuem aprendizado binário e algumas caracterı́sticas
sofisticadas. Em termos gerais, dado um exemplo de treinamento, a SVM cria um hiper-
plano de decisão onde a margem de separação entre o resultado positivo e o resultado
negativo é maximizado. SVM’s utilizam o algoritmo de aprendizado do núcleo de produto
interno Inner-product Kernel entre o vetor suporte e o vetor dado pela base de dados.[10]

2.2. Validação de Redes Neurais Artificiais

Existem diversas técnicas de validação de RNA, estas técnicas tem como objetivo validar
o conhecimento adquirido pelo modelo neural e permitir que se tenha garantia de que a
rede executa corretamente as funções para a qual foi treinada. O Cross-Validation é uma
destas técnicas de validação que consiste no particionamento de dados de treinamento em
parcelas exclusivas entre si. Após este particionamento utiliza-se uma das parcelas de
dados em treinamento e melhoramento dos parâmetros livres da rede (treinamento dos
pesos) e a outra para a validação e avaliação do modelo (teste do modelo), este processo
se repete para todas as partições até que todas tenham sido utilizadas como validadoras
Cross-Validation [12]. Existem variações deste método, como por exemplo holdout, k-
fold e leave-one-out [12].

As RNAs também podem ser validadas através da extração de suas regras, como
apresentado abaixo.

2.3. Extração de Regras de Redes Neurais Artificiais

A seguir serão apresentados dois métodos de extração de regras de RNA’s treinadas. O
primeiro método, denominado Explanation Facility (EN) [15] empregado em redes MLP
convencionais, o segundo método denominado RULEX [2] é voltado para a rede CEBP,
uma MLP, porém utiliza a LRU como ativação.



2.3.1. Parâmetros de Classificação dos Métodos de Extração de Regras de Redes
Neurais Artificiais

Para que se possa classificar métodos de extração de regras para RNAs, é necessário con-
siderar os mesmos parâmetros. Portanto, é necessário definir quais parâmetros serão con-
siderados na hora de classificar técnicas de extração de redes neurais artificias. Segundo
[5], pode-se considerar os seguintes parâmetros sobre as técnicas de extração:

• Poder da Regra: Está totalmente foca no resultado final da regra extraı́da, podem
ser classificadas entre proposicionais ou não convencionais. As proposicionais
possuem a forma de se-então, já as não convencionais possuem formato de lógica
difusa ou de probabilidades.

• Lucidez: Podem ser classificadas segundo sua maneira de extrair as regras, podem
ser Decomposicionais, Pedagógicas e Ecléticas. As regras decomposicionais ex-
traem regras a partir de uma análise unitária dos elementos de uma RNA (arestas
e nós), já as pedagógicas ignoram a arquitetura da rede e analisam a RNA como
uma caixa-preta que possui entrada e saı́da com a finalidade de gerar exemplos
para o aprendizado. Por fim as Ecléticas mesclam os dois tipos de extração, uti-
liza elementos internos a rede e gera exemplos de aprendizado.

• Arquitetura da rede neural analisada: Diz respeito a qual tipo de rede o método é
aplicado. como as redes estão construı́das e quias os requisitos de treinamento da
rede.

• Qualidade da Regra Extraı́da: Diz respeito a fidedignidade da regra. Consiste
na taxa de acerto das regras, fidelidade nas informações apresentadas por am-
bas, tanto rede neural artificial quanto regra extraı́da, consistência em diferentes
exemplos de treinamento, compreensibilidade da regra extraı́da, que diz respeito
a quantidade de regras necessárias para expressar o conhecimento de uma RNA.

• Complexidade do Algoritmo de Extração: Está ligada ao custo computacional da
técnica de extração.

2.3.2. Método Explanatio Facility (EN)

O método EN tem como objetivo relacionar neurônios de saı́das com neurônios de entrada
considerando quais os caminhos mais importantes para as escolhas de uma RNA. Ele
recebe como entrada uma rede treinada e dá como saı́da três respostas: Como, Porque e
Traçar. A resposta Como relaciona as saı́das com as entradas da rede, o Porque vem para
relacionar entradas com saı́das e o Traçar tem o objetivo de indicar quais os caminhos
mais importantes para as saı́das. [15]

Estas três perguntas, quando respondidas pelo método, auxiliam na identificação
do comportamento da RNA na resolução do problema, possibilitando uma reconstrução
da rede ou então um reajuste nos parâmetros livres da RNA.

Existem três critérios para a escolha de arestas no método EN ([4], [15]):
• PAU: Dado um grau de explicação d > 0, este grau de explicação é a quantidade

de arestas que serão consideradas. Escolhe-se d arestas que possuem o maior valor
absoluto em seu peso. A partir da escolha da primeira camada da rede, somente
arestas que saem dos neurônios que foram escolhidos na etapas anteriores serão
consideradas;



• CCG: Semelhante ao PAU, porém utiliza o valor real do peso da aresta;
• SOMA: Dado um d > 0 escolhe-se d neurônios onde a soma de todos os pesos de

arestas que chegam até ele seja maior. O mesmo vale para as camadas seguintes
onde somente arestas originadas de neurônios escolhidos na etapa anterior serão
considerados.

3. Objetivos

Este trabalho apresenta como principal objetivo identificar e avaliar métodos de extração
de regras de RNA. Como objetivo secundário, as técnicas identificadas e avaliadas serão
classificadas segundo os seguintes parâmetros: Translucidez da técnica, Força da re-
gra, Complexidade computacional do método, acurácia da técnica e complexidade de
visualização da regra extraı́da [5]. Após a avaliação destes parâmetros será feita uma
classificação das técnicas de extração de regras.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para alcançar os objetivos propostos no projeto serão realizadas as seguintes atividades:

• Revisão Bibliográfica sobre Redes Neurais: contextualização geral dos conceitos
de Redes Neurais Artificiais;

• Levantamento sobre técnicas de extração de regras de RNAs;
• Selecionar métodos de maior relevância para simulação, segundo os critérios de

avaliação da técnica de extração;
• Simular o funcionamento de algumas técnicas na plataforma Octave e/ou Weka

(ferramentas de auxı́lio na implementação de algoritmos de matemáticos);
• Classificar os métodos de extração simulados;
• Escrita do TCC.

Para possibilitar o levantamento bibliográfico, serão utilizadas como apoio para
as pesquisas as bases de publicações da IEEE – iEEExplore, Elsevier - Science Direct,
Biblioteca Digital da ACM - Portal ACM, da LNCS (Lecture Notes in Computer Science)
- Springer - Computer Science, periódicos Capes, Google Acadêmico - Google Scholar,
além de livros da área de Inteligência Artificial (IA). Para possibilitar o uso das duas
plataformas apresentadas nos itens acima, serão utilizadas os seguintes tutoriais [7] e [3];

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento do estado da arte;
2. Estudo de Técnicas de Extração de Regras de RNA;
3. Implementação dos métodos;
4. Comparação dos parâmetros de desempenho;
5. Elaboração do Relatório Parcial;
6. Testes;
7. Discussão dos resultados;
8. Elaboração do texto final.



Tabela 1. Cronograma de Execução

abr mai jun ago set out nov dez
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho apresentará como resultado principal uma avaliação comparativa dos
métodos para extração de regras de RNAs. Como resultados secundários o relatório
final apresentará detalhadamente as caracterı́sticas dos principais métodos de extração
de regras de RNAs. Por fim, espera-se reunir informações para futuras pesquisas sobre
extração de regras de RNAs, utilizadas para sua validação e aprimoramento.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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