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Apresentação
Um dos eventos mais aguardados do primeiro semestre, o Encontro de Alunos e Docentes do Departamento de Enge-
nharia de Computação e Automação Industrial chega este ano à sua quinta edição. Contamos com 26 artigos relatando
contribuições nas áreas de computação gráfica, processamento de imagens e visão computacional, processamento digital
de sinais, redes de computadores, sistemas distribuídos, engenharia de software, teoria da informação, codificação e
criptografia, decisão e otimização e sistemas inteligentes.

Como nos anos anteriores, estes anais reúnem os trabalhos apresentados durante os dois dias do Encontro e refletem
a abrangência das pesquisas nas áreas de Engenharia de Computação e Automação Industrial. Os artigos traçam um
panorama das pesquisas em curso no Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial e de suas
futuras contribuições.

Os anais trazem também o resumo das palestras convidadas, registrando a contribuição do Prof. Walter Carnielli,
do Prof. Anderson de Rezende Rocha e do Prof. Ivan L. M. Ricarte.

A realização do evento se deve à indispensável colaboração de muitas pessoas. Primeiramente, gostaríamos de agrade-
cer a todos os alunos e docentes do DCA, grandes realizadores do evento. Aos palestrantes, agradecemos a generosidade
de compartilharem alguns de seus temas prediletos. Aos chairs das sessões, agradecemos pela disponibilidade e coope-
ração. Nosso especial agradecimento à Profa. Wu, Shin-Ting, cuja iniciativa e dedicação permitiram a realização da
primeira edição e a consolidação deste encontro. Nossos agradecimentos também à Diretoria da FEEC, pelo decisivo
apoio logístico, às secretárias, Carmen Aparecida Fonseca, Márcia Fracaro e Cynthia Nakamura, pela solicitude, ao Prof.
José Raimundo de Oliveira e ao acadêmico Rodrigo Cintra V. Dias, fundamentais para que pudéssemos ter um processo
de submissão eletrônica, e ao Prof. José Antenor Pomílio, pelo apoio com a edição dos anais.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Profa. Alice M. Tokarnia — Comissão Organizadora do V EADCA
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Ficha Técnica

Diretoria da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Prof. José Antenor Pomílio — Diretor
Prof. João Bosco Ribeiro do Val — Diretor Associado

Conselho Departamental do Departamento de Engenharia de Computação e Automação Indus-
trial

Prof. Ricardo Ribeiro Gudwin — Chefe do Departamento
Prof. Clésio Luiz Tozzi — Vice-chefe do Departamento
Profa. Alice Maria Bastos Hubinger Tokarnia
Prof. Eduardo Alves do Valle Jr.
Prof. Eleri Cardozo
Prof. Fernando Antonio Campos Gomide
Prof. Fernando José Von Zuben
Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte
Prof. José Mario De Martino
Prof. José Raimundo de Oliveira
Prof. Léo Pini Magalhaes
Prof. Marco Aurélio Amaral Henriques
Prof. Mario Jino
Prof. Maurício Ferreira Magalhaes
Prof. Rafael Santos Mendes
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Profa. Alice Maria Bastos Hubinger Tokarnia
Prof. Eduardo Alves do Valle Jr.
Prof. Romis Ribeiro De Faissol Attux
Profa. Wu Shin-Ting
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Palestras Convidadas

Alan Turing, do Enigma ao Problema da Parada

Palestra proferida pelo Prof. Walter Carnielli. Quinta-feira, 26/04, 10h00.
Um pouco sobre o palestrante: Graduado e licenciado em Matemática pela UNICAMP (1976), especialização em

Filosofia da Ciência pela UNICAMP (1981), doutor em Matemática pela UNICAMP (1982), tem pós-doutorado pela
University of California (1985), pela Universitat Munster (Westfalische-Wilhelms) (1990) e pela Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt. Atualmente é Professor Titular do
Departamento de Filosofia da UNICAMP e Diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História a Ciência (CLE),
cargo que já ocupou por dois outros mandatos. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1. É editor
e membro do corpo editorial de diversas revistas científicas, membro do SQIG - Security and Quantum Information
Group (IST, Lisboa, Portugal), da Deutsche Vereinigung für Mathematische Logik und für Grundlagenforschung der
Exakten Wissenschaften (DVMLG), da Association for Symbolic Logic e de diversas sociedades científicas internacionais
Pesquisa e ensina na área de Lógica/Filosofia, com ênfase em Lógica e Fundamentos da Matemática. Atua principal-
mente nos seguintes temas: fundamento dos sistemas da lógica contemporânea, lógica e fundamentos da computação
semânticas formais, combinação de lógicas, combinatória finita e infinita, história e filosofia da lógica. Presidiu a Socie-
dade Brasileira de Lógica por dois mandatos, e fundou o GT de Lógica da ANPOF, o qual coordenou por vários anos. É
autor de quase uma centena de artigos científicos e diversos livros, entre eles ``Computabilidade, Funções Computáveis,
Lógica e os Fundamentos da Matemática'', Editora UNESP, 2006 (ganhador do Prêmio jabuti, 3º lugar, com Richard
L. Epstein), versão brasileira de ``Compuitability: Computable Functions, Logic, and the Foundations of Mathema-
tics'' (Wadsworth, 1988 e Advanced Reasoning Forum, 2008), livro adotado por cerca de 40 universidades americanas,
asiáticas e européias. É também co-autor de ``Modalities and Multimodalities'', Springer 2008, com C. Pizzi.

Resumo da palestra: Alan Mathison Turing nasceu em Londres em 1912 e viveu menos de 42 anos. Nesse tempo,
consolidou as bases da moderna Ciência da Computação, com enorme influência inclusive na Filosofia da Matemática
e da Lógica. Durante a Segunda Guerra Mundial Turing trabalhou secretamente em Bletchley Park, o famoso centro de
criptografia do governo britânico e criou métodos matemáticos que ajudaram a quebrar o código da máquina ``Enigma'',
poderosa arma de guerra alemã. Turing trabalho ainda em química, lançando as bases matemáticas da morfogênese com
suas equações de reação-difusão. Apesar de que sua ajuda tenha sido decisiva para que os aliados vencessem a guerra,
Turing foi condenado por homossexualidade, crime na sociedade vitoriana, o que contribuiu para seu fim trágico.

Além dos bits e bytes: coleta, organização, classificação e análise de evidências digitais no século
XXI

Palestra proferida pelo Prof. Anderson de Rezende Rocha. Quinta-feira, 26/04, 14h00.
Um pouco sobre o palestrante: Professor no Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNI-

CAMP). Graduou-se em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) em 2003. Concluiu o
mestrado (2006), doutorado (2009) e pós-doutorado (2009) em Ciência da Computação pela Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP). Atua na área de Ciência da Computação e tem interesse em problemas relacionados à Aná-
lise Forense de Documentos, Técnicas de Identificação Humana, Categorização e Recuperação de Imagens Baseado em
Conteúdo, Análise de Padrões e Aprendizado de Máquina para Dados Complexos. Tem participado como membro de
comitê de programa de diversos eventos importantes em Visão Computacional, Reconhecimento de Padrões e Com-
putação Forense tais como IEEE Intl. Conference on Computer Vision (ICCV), IEEE Intl. Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition (CVPR), IEEE Intl. Workshop on Applications of Computer Vision (WACV) e IEEE
Intl. Workshop on Information Forensics and Security. Em 2011, foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira
de Ciências (ABC). É membro eleito do IEEE Information Forensics and Security Technical Committee (IFS-TC) e
co-organizador geral (co-general chair) do IEEE Intl. Workshop on Forensics and Security (WIFS) 2011. Em 2011,
foi escolhido como um ``Microsoft Research Faculty Fellow'' um reconhecimento acadêmico promovido pela Micro-
soft Research. Finalmente, é atualmente coordenador do projeto Jovem Pesquisador FAPESP intitulado: Computação
Forense e Criminalística de Documentos: Coleta, Organização, Classificação e Análise de Evidências.

Resumo da palestra: Criminalística de Documentos. Alguns desses temas dizem respeito à coleta, organização,
classificação e análise de evidências digitais por meio de técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional.
Apresentarei também o emergente campo de pesquisas denominado análise forense de documentos digitais (e.g., ima-
gens e vídeos) para verificação de sua autenticidade e integridade. Basicamente, focarei em quatro sub-áreas de pesquisa:
a identificação da câmera que originou uma determinada imagem ou vídeo, a distinção entre imagens naturais e ima-
gens geradas em computador, a identificação de adulterações em documentos digitais e a determinação do histórico de
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operações sofridas por um objeto digital e sua relação com outros objetos correlatos (filogenia digital). Com relação
à identificação da origem de uma imagem ou vídeo, o objetivo é identificar o modelo particular de uma câmera ou
filmadora, ou a câmera exata utilizada para capturar uma determinada imagem ou vídeo classificado como potencial
evidência. O objetivo da distinção entre imagens naturais e imagens geradas em computador é apontar características
que possam permitir a identificação de imagens sintéticas quando comparadas a imagens naturais (não geradas em com-
putador). O objetivo da detecção de adulterações em documentos é estabelecer a autenticidade dos mesmos, ou expor
quaisquer tipos de adulterações sofridas. Finalmente, o objetivo da filogenia digital é a determinação da estrutura de
modificações sofridas por um conjunto de objetos digitais (e.g., imagens e vídeos) e a construção da árvore filogenética
relacionando tais elementos. Sempre que possível, darei ênfase a resultados conseguidos pelo nosso grupo de pesquisa
no IC/UNICAMP.

Da Recuperação da Informação à Translação do Conhecimento

Palestra proferida pelo Prof. Ivan Luiz Marques Ricarte. Quinta-feira, 26/04, 9h00.
Um pouco sobre o palestrante: Fez o curso de Engenharia Elétrica e o Mestrado em Engenharia Elétrica na UNI-

CAMP, o doutorado em Engenharia Elétrica na University of Maryland at College Park, nos Estados Unidos, e pós-
doutorado na McGill University, no Canadá. É Professor Associado da FEEC-UNICAMP e avaliador do Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SiNAES) do Ministério da Educação e Cultura. É autor do livro Introdução
à Compilação (2008) e coautor do livro Prontuário do Paciente, a ser lançado em 2012.

Resumo da palestra: Há cerca de 60 anos o termo Recuperação da Informação foi criado por Calvin Mooers para
descrever a aplicação de computadores na indexação e busca de informação não-numérica. Um dos conceitos centrais
da área é o de relevância, que está presente na própria concepção desses sistemas, que devem ``recuperar documentos
ou textos com conteúdo de informação que é relevante para a necessidade informacional de um usuário''. Com o
grande volume de documentos disponíveis em rede atualmente, como identificar a informação relevante? Nesta palestra,
faremos uma revisão sobre a aplicação desse conceito na área de Recuperação da Informação e estabeleceremos sua relação
com a Translação do Conhecimento, termo associado ao processo de levar à população os benefícios do conhecimento
gerado em pesquisas.
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Sessão técnica 1: Engenharia de Software e Redes
Quinta-feira, 26/04, 11h20–12h20. Chair: Prof. Eleri Cardozo.
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Abstract – Software Process Improvement has been successfully used in software intensive organizations usually based on a 
single capability model or process capability maturity model, such as CMMI-DEV or MR MPS.BR. However, it has increased 
the need for utilization of multiple reference models for process improvement. The current solutions usually embrace the 
previous creation of a new model that integrates a set of specific models. This paper presents a Process Capability Profiles 
Metamodel that uses the concepts of Model-Driven Engineering for dynamic integration of elements from reference models. 
 
Keywords – Software Process Improvement, Model-Driven Engineering, Process Capability Profile, Metamodel. 
 

1. Introdução 
Segundo Unterkalmsteiner et al, 

“Melhoria de Processo de Software (MPS) é uma 
abordagem sistemática para aumentar a 
eficiência e a eficácia de uma organização de 
desenvolvimento de software e para melhorar os 
produtos de software” [1]. De acordo com o 
CMMI-DEV, a ideia é: “Melhorar os processos 
para desenvolver melhores produtos e serviços” 
[2]. A atual MPS tem sido dirigida nas 
organizações intensivas em software por um 
determinado Perfil de Capacidade de Processo de 
um único modelo de capacidade ou de um 
modelo de maturidade da capacidade de 
processo, tal como: o CMMI-DEV - Capability 
Maturity Model Integration for Development [2] 
ou o MR MPS.BR - Modelo de Referência para 
Melhoria de Processo do Software Brasileiro [3]. 

Um exemplo de Perfil de Capacidade de 
Processo é o nível de Maturidade 2 do CMMI-
DEV, que é composto por 7 áreas de processo, 
que são: Gerência de Requisitos, Planejamento 
de Projeto, Monitoramento e Controle de Projeto, 
Gerência de Configuração, Garantia da 
Qualidade de Processo e Produto, Medição e 
Análise e Gerência de Acordo com 
Fornecedores, que estão no nível de capacidade 
2. 

Como consequência dessa melhoria nas 
organizações intensivas em software existe um 
conjunto de forças que demandam uma evolução 
da atual MPS para tratar novas demandas de 

melhoria. Entre estas forças existem os princípios 
fundamentais dos modelos e os múltiplos 
modelos [4]. 

Em relação aos princípios fundamentais, 
Card identifica que “Apesar de ser uma força no 
estado da prática do setor de software, a área de 
melhoria de processo ainda não é um tópico 
popular de pesquisas mais rigorosas, 
principalmente nas universidades. Como a área 
tem sido impulsionada pela prática, os diferentes 
modelos e abordagens são considerados 
concorrentes, embora compartilhem os mesmos 
princípios básicos. A insuficiência de pesquisas 
nessa área tem limitado a identificação desses 
princípios básicos, que é papel da ciência” [5]. 

No intuito de contribuir com a 
necessidade levantada por Card no que se refere 
à identificação dos princípios fundamentais dos 
modelos, e de tratar a força referente ao uso de 
múltiplos modelos, este artigo apresenta de 
forma sucinta a proposta de criação de um 
Metamodelo de Perfis de Capacidade de 
Processo baseado nos princípios fundamentais 
dos modelos de capacidade para integrar 
elementos de múltiplos modelos para MPS em 
organizações intensivas em software. 
 
2. Proposta 

A necessidade da utilização de dois ou 
mais modelos, ou seja, múltiplos modelos para 
MPS em organizações intensivas em software 
vem crescendo nos últimos anos, devido ao fato 
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de um único modelo não conseguir atender por 
completo a todos os diferentes objetivos de 
negócio da organização. 

O principal desafio adicional de uma 
Melhoria de Processo de Software com Múltiplos 
Modelos em relação à atual Melhoria de 
Processo de Software baseada em um único 
Modelo, é a utilização integrada de elementos de 
múltiplos modelos, pois os modelos estão 
documentados em diferentes arquiteturas, com 
diferentes objetivos ou mesmo com base em 
diferentes conceitos. 

Deste modo, a proposta aqui apresentada, 
referente ao trabalho de mestrado do autor deste 
artigo tem por objetivo criar um Metamodelo de 
Perfis de Capacidade de Processo baseado nos 
princípios fundamentais dos modelos de 
capacidade para integrar elementos de múltiplos 
modelos para MPS em organizações intensivas 
em software. 
 
3. Conceitos 

Esta seção apresenta os principais 
conceitos envolvidos no trabalho, que são: os 
Princípios Fundamentais dos Modelos, a 
Engenharia Dirigida por Modelos e a 
Transformação de Modelos. 
 
3.1 Princípios Fundamentais dos Modelos 

Este projeto de pesquisa é parte de um 
projeto maior, denominado PRO2PI. A 
metodologia PRO2PI v4.0 - Process Modeling 
Profile to drive Process Improvement - Perfil de 
Modelagem de Processo para dirigir uma 
Melhoria de Processos é uma metodologia de 
melhoria de processo baseada em múltiplos 
modelos dirigida por perfis de modelagem de 
processo. Esta metodologia vem sendo 
desenvolvida e aplicada em organizações 
intensivas de software pelo CTI - Centro de 
Tecnologia da Informação Renato Archer desde 
1999 [6]. 

O PRO2PI é formado por componentes 
metodológicos. O projeto de pesquisa está focado 
na evolução do componente denominado Geraes, 
devido à semelhança com o desenho da capa do 
álbum “Geraes” de Milton Nascimento. O 
Geraes é um diagrama de classes em UML - 
Unified Modeling Language, que representa um 
conjunto de conceitos básicos unificados dos 
modelos relevantes de capacidade de processo 
para a unificação, generalização e modelagem de 
visões da arquitetura e de elementos de modelos 
relevantes [7]. 

O Geraes possui quatro princípios 
fundamentais, ou seja, quatro conceitos básicos 

baseados em Capacidade de Processo. 
Capacidade de Processo é a capacidade que um 
processo possui em satisfazer a qualidade de 
produto especificada, a qualidade de serviço, e os 
objetivos de desempenho de processo [2]. Os 
conceitos básicos são: Modelo de Capacidade de 
Processo, Área de Capacidade de Processo, 
Nível de Capacidade de Processo e Perfil de 
Capacidade de Processo. 

Modelo de Capacidade de Processo é 
proposto para representar todas as boas práticas 
de modelos de referência organizadas com o 
conceito de Capacidade de Processo. Área de 
Capacidade de Processo é um conjunto de boas 
práticas relacionadas especificamente a “o que 
fazer”. Nível de Capacidade de Processo é um 
conjunto de boas práticas relacionadas 
genericamente a “quão bem fazer”. Perfil de 
Capacidade de Processo é um modelo de um 
processo sob o aspecto de capacidade de 
processo, como um conjunto de processos ou 
áreas de processo em determinados níveis de 
capacidade. 
 
3.2 Engenharia Dirigida por Modelos (MDE) 

Segundo Rossini et al, “Engenharia 
Dirigida por Modelos - Model-Driven 
Engineering - MDE é um ramo da engenharia de 
software que visa melhorar a produtividade, 
qualidade e custo-efetividade de software, 
mudando do paradigma centrado em código para 
o paradigma centrado em modelo. MDE 
promove modelos e linguagens de modelagem 
como artefatos principais do processo de 
desenvolvimento e a transformação de modelos 
como a técnica principal para gerar (partes de) 
sistemas de software a partir de modelos. 
Modelos permitem que os desenvolvedores 
raciocinem em um nível maior de abstração, 
enquanto a transformação de modelos alivia os 
desenvolvedores de tarefas repetitivas e 
propensas a erros, tais como codificação” [8]. 

Segundo Favre, “MDE não é MDA. O 
padrão MDA - Model-Driven Architecture - 
Arquitetura Dirigida por Modelos da OMG - 
Object Management Group - é uma 
personificação específica da abordagem de 
MDE” [9]. A MDE está baseada em três 
conceitos fundamentais: sistema, modelo e 
metamodelo, e em duas relações básicas: 
conformidade e representação. A relação básica 
de representação surge por meio da relação dos 
conceitos fundamentais de sistema e modelo; em 
MDE diz-se que um modelo é a representação de 
um sistema. Já a relação básica de conformidade 
surge por meio da relação entre modelo e 
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metamodelo; em MDE diz-se que um modelo 
está em conformidade com o seu metamodelo. 
Um modelo está em conformidade com um 
metamodelo, se e somente se, cada elemento do 
modelo tem seu metaelemento definido no 
metamodelo [10]. 

Em MDE, Sistema ou Sistema em 
Estudo é o objeto alvo da investigação. Existem 
três categorias de sistemas importantes neste 
contexto, que são: sistemas físicos, sistemas 
digitais e sistemas abstratos. Sistemas físicos são 
fenômenos ou elementos observáveis que 
pertencem ao mundo físico. Sistemas digitais são 
sistemas que residem nas memórias do 
computador e que são processados pelos 
computadores. Sistemas abstratos são ideias e 
conceitos que eventualmente residem na mente 
humana para serem processados pelos cérebros 
humanos. Modelo é uma abstração de um 
sistema em estudo para um determinado 
propósito [11]. Metamodelo define um acordo 
consensual sobre a forma como os elementos de 
um sistema devem ser selecionados para produzir 
um determinado modelo [12]. O metamodelo 
representa a relação entre um modelo e sua 
linguagem de modelos. Um determinado modelo 
M1 é um metamodelo de outro modelo M2 
quando M1 é o modelo de uma linguagem de 
modelos, da qual M2 é um dos modelos 
pertencentes a esta linguagem, ou seja, um 
metamodelo define uma linguagem que é capaz 
de expressar modelos [13] [14]. 

Ao combinar os conceitos fundamentais 
e as relações básicas da MDE surge um padrão 
de conformidade. Um exemplo do padrão de 
conformidade é o relacionamento entre a língua 
inglesa, um dicionário de inglês e um texto 
escrito em inglês. O dicionário de inglês é um 
modelo da língua inglesa. Nesta relação à língua 
inglesa é o Sistema em Estudo. A língua inglesa 
pode ser definida em outra relação como uma 
linguagem de modelos da qual qualquer texto em 
inglês é um modelo que pertence a esta 
linguagem. Como consequência, o dicionário de 
inglês é um metamodelo do texto escrito em 
inglês. É importante notar que ser um sistema, 
modelo ou metamodelo não é uma característica 
intrínseca, mas sim uma função em uma relação. 

 
3.3 Transformação de Modelos 

Uma transformação entre modelos é a 
geração automática de um modelo destino a 
partir de um modelo de origem, segundo uma 
definição de transformação. Transformação é um 
conjunto de regras de transformação que juntas 
descrevem como um modelo na linguagem de 

origem pode ser transformado em um modelo na 
linguagem de destino. Regra de transformação é 
uma descrição de como uma ou mais construções 
em uma linguagem de origem podem ser 
transformadas em uma ou mais construções em 
uma linguagem de destino [15]. 

Existem quatro dimensões de 
transformações entre modelos, que são: a) 
Endógena - quando a transformação entre 
modelos é expressada na mesma linguagem; b) 
Exógena - quando a transformação é expressada 
usando linguagens diferentes; c) Horizontal - 
quando a transformação possui o mesmo nível de 
abstração; e d) Vertical - quando a transformação 
possui diferentes níveis de abstração [16]. 
 
4. Metamodelo de Perfis de Capacidade 

 
Figura 1. Metamodelo Geraes. 

A Figura 1 apresenta o Metamodelo de 
Perfis de Capacidade de Processo (Geraes), que 
é composto pelos princípios fundamentais dos 
modelos. Uma organização define e usa um 
Perfil de Capacidade de Processo como um 
modelo de seu processo atual ou futuro. Um 
Perfil de Capacidade de Processo é composto de 
um ou mais Perfis de Capacidade de Área de 
Processo. Cada Perfil de Capacidade de Área de 
Processo é uma Área de Capacidade de Processo 
em um Nível de Capacidade de Processo. Um 
Modelo de Capacidade de Processo é composto 
por um ou mais Perfis de Capacidade de 
Processo. A representação estagiada do CMMI-
DEV [2] é um exemplo de um modelo de 
capacidade de processo composto por quatro 
perfis de capacidade de processo, que são os 
quatro níveis de maturidade: o nível 2 
gerenciado, nível 3 definido, nível 4 gerenciado 
quantitativamente e nível 5 otimizado. 
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5. Considerações Finais 
 O artigo apresentou brevemente os 
principais conceitos envolvidos no trabalho de 
pesquisa e o metamodelo Geraes. Existem outras 
abordagens para tratar o uso de múltiplos 
modelos em MPS que podem ser encontradas em 
[1]. Porém estas abordagens tendem a limitar o 
uso dos modelos, e geralmente estão baseadas na 
criação de um novo modelo a partir de outros 
modelos já existentes. 
 O projeto está em desenvolvimento e um 
software está sendo implementado como forma 
de validação do metamodelo. O software vai 
permitir a geração de perfis de capacidade de 
processo integrados a partir de elementos de 
outros modelos de capacidade. O perfil de 
capacidade composto pelos processos de 
gerência de requisitos do CMMI-DEV [2] e MR 
MPS.BR [3] no nível de capacidade 3 é um 
exemplo de perfil de capacidade integrado. 

O “problema” da utilização de múltiplos 
modelos foi “criado” pelo sucesso da MPS 
baseado em um modelo previamente definido. As 
abordagens atuais para múltiplos modelos 
buscam transformar um conjunto definido de 
modelos em um novo modelo previamente 
definido e desta forma tentam “resolver o 
problema no mesmo nível de abstração” com a 
atual MPS. O metamodelo apresentado neste 
artigo é a base para evoluir a MPS e tratar 
múltiplos modelos em outro nível de abstração, 
seguindo a orientação de Albert Einstein: “Os 
problemas significativos que enfrentamos não 
podem ser resolvidos no mesmo nível de 
pensamento em que estávamos quando os 
criamos”. 
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1. Introdução 
 
A utilização de sistemas computacionais para 
auxiliar a análise tática de jogos tornou-se 
obrigatória, isso por que, em muitos esportes, a 
tática de jogo tornou-se fator determinante para a 
vitória. 

Com o crescimento da prática de esportes 
paraolímpicos, como é o caso do goalball, novos 
desafios são impostos as equipes para se 
tornarem vitoriosas.  

Nesse contexto, a análise tática é uma das 
ferramentas mais utilizadas pelas equipes para 
auxiliar na análise do jogo, aumentando as 
chances de vitória.  

Dessa forma, as equipes almejam uma 
análise tática eficiente e, sobretudo rápida, para 
que decisões possam ser tomadas no decorrer dos 
jogos [2]. 

Atualmente, apesar da evolução do esporte 
paraolímpico, algumas modalidades realizam a 
análise tática através de anotações manuais em 
planilhas eletrônicas ou com o auxílio de 
sistemas criados para outros esportes, 
dificultando a tomada de decisões.  

Para realizar a análise tática do goalball são 
necessárias informações individuais dos 
jogadores, tais como, região de lançamento, 
região de defesa e eficiência no ataque e, 
também, informações coletivas, como formação 
de equipe e posicionamento na defesa. Essas 
informações permitem traçar estratégias para 
cada lance da partida, aumentando a 
possibilidade de sucesso no resultado final [6][9]. 

Neste artigo é apresentado o estágio atual de 
desenvolvimento do sistema de análise tática 

para a modalidade paraolímpica goalball. O 
artigo aborda: descrição sucinta do jogo de 
goalball (Seção 2), a proposta para o sistema de 
análise tática, os processos de detecção da 
quadra, rastreamento da bola e dos jogadores 
(Seção 3) e os benefícios que a arquitetura 
CUDA trará ao sistema (Seção 4). Por fim, 
apresentam-se as considerações finais e trabalhos 
futuros (Seção 5). 

 
2. O goalball 

 
No goalball, modalidade paraolímpica, 

criada para auxiliar a reabilitação de soldados 
pós-guerra com deficiência visual, o confronto é 
realizado em quadras fechadas com iluminação 
artificial, e baseia-se na troca de bolas através de 
lançamentos manuais com o objetivo de marcar 
gol [6].  

As equipes são formadas por seis jogadores, 
sendo três titulares e três reservas, que tem a 
função de atacar e defender em uma quadra de 
dezoito metros de comprimento por nove de 
largura, dividido em: áreas de defesa ou equipe, 
área de lançamento e área neutra [1], Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Quadra de goalball[6]. 
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Em cada um dos lados da quadra existe uma 
baliza que ocupa os nove metros de largura da 
quadra. 

Para se orientar, os jogadores utilizam as 
demarcações táteis nas linhas da quadra e o guizo 
interno na bola. 

 
3. Proposta 
 
Esse trabalho propõe-se a desenvolver um 
sistema, capaz de auxiliar na análise tática de 
partidas de goalball, explorando técnicas de 
processamento de imagens e de visão 
computacional. Para isso também pretende-se 
utilizar o poder de processamento paralelo de 
GPU através da arquitetura CUDA da Nvidia [7]. 

Para validar a abordagem adotada no sistema 
na realização da análise tática, propôs-se uma 
solução com fluxo de processamento sequencial. 

O sistema sequencial será submetido a 
análise tática de diversos trechos de jogos, 
analisados previamente de forma manual. Os 
resultados obtidos pelo sistema serão 
comparados com os resultados da análise manual 
para comprovar a eficiência da solução 
implementada.  

O desenvolvimento dessa solução, 
atualmente em estágio final, será utilizado para 
avaliar o ganho de desempenho na solução 
paralelizada com a utilização de CUDA. 

 
3.1 Detecção da quadra 

 
O sistema inicia o processo de detecção da 

quadra através da aquisição do vídeo por uma 
câmera convencional. Em seguida realiza-se o 
processamento para determinar a localização dos 
limites da quadra, através da obtenção da 
imagem média, que é a imagem da quadra sem 
os jogadores. 

Essa imagem é calculada através da média 
aritmética dos canais de cores RGB de quadros 
capturados do vídeo.  

Para o sistema atual foram utilizadas vinte 
imagens capturadas do vídeo em intervalos de 
três segundos [3]. Com isso foi possível atenuar 
os elementos que se movimentam durante o 
intervalo de aquisição, resultando nesse caso, na 
imagem somente da quadra, Figura 2. 

Após determinar a imagem média, converte-
a para tons de cinza e aplicam-se os seguintes 
filtros: 

• Highpass para realçar as linhas da 
quadra (Figura 3a); 

• Limiar para eliminar ruídos da 
imagem (Figura 3b); 

• Canny e hough[4] para detectar as 
bordas da imagem e detectar as 
possíveis linhas da quadra (Figura 
3c). 

 

 
 

Figura 2 - Imagem média da quadra. 
 
A sequência de filtros descrita permite obter 

diversas linhas na quadra de jogo, Figura 3c. 
Porém, como em geral, a transformada de 
hough[8] identifica diversos segmentos de linha 
sobrepostos ou muito próximos, realiza-se ainda 
um agrupamento dessas linhas, utilizando a 
inclinação e a distância para definir os limites 
reais da quadra. 

 
 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 3 – Processo para obtenção dos limites da 
quadra. (a) Imagem com os filtros highpass e 

limiar. (b) Imagem com as bordas detectadas pelo 
filtro de Canny. (c) Imagem com o filtro de Hough. 

(d) Imagem com as linhas agrupadas. 
 
Ao final do processo de agrupamento das 

linhas, obtém-se a Figura 3d que possui, além de 
todas as linhas da quadra, linhas extras que 
delimitam as balizas. 

Como procedimento final da detecção, 
realiza-se a projeção das linhas da quadra, para 
garantir que as linhas encontradas são de fato as 
marcações da quadra. 

A determinação das linhas do gol, limites 
inferior e superior da quadra, utiliza além da 
projeção, as posições dos pés dos jogadores, 
obtida através da subtração de uma imagem do 
jogo da imagem média. Considerando que existe 
uma área definida para os jogadores 
permanecerem, a área de defesa, é possível 
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determinar que as últimas linhas da quadra 
estejam próximas à posição dos pés dos 
jogadores mais recuados.  

O resultado final da detecção da quadra é 
mostrado na Figura 4, em que as linhas azuis 
definem os limites da quadra de jogo. 

 

 
Figura 4 - Detecção da quadra de GoalBall. 
 

3.2 Rastreamento da bola e dos jogadores 
 
O rastreamento da bola e dos jogadores utiliza a 
mesma técnica como base, a subtração de 
imagens. Essa imagem é resultado da subtração 
de imagens do jogo da imagem média que 
contém os limites da quadra. Da subtração das 
imagens, obtêm-se todos os objetos que se 
moveram na cena [4]. 

A imagem resultante (Q) é obtida pela 
subtração realizada entre todos os pixels de um 
quadro (P) da imagem média (M), conforme a 
Eq. 1. 

 
 ( ) ( ) ( )jiPjiMjiQ ,,, 1 −=  (1) 
 

Devido ao ambiente controlado, iluminação e 
movimentação das pessoas durante uma partida, 
essa técnica pode ser aplicada sem que haja 
excesso de ruídos, gerados por fatores externos 
ao jogo. 

Apesar da eficiência da técnica base, o 
rastreamento da bola é composto por uma 
segunda técnica que considera sua cor e formato. 
A segunda verificação para localizar a bola 
utiliza a transformada de hough para círculos e, 
cor, obtida durante a configuração inicial do 
sistema, Figura 5. 

Após identificar objetos de cores e formatos 
semelhantes aos da bola, realiza-se a verificação 
da posição atual do candidato em relação a 
posição determinada pela técnica anterior. Caso 
as posições sejam diferentes, realiza-se novo 
ciclo para evitar equívocos na detecção. 

Com isso, é possível montar uma árvore de 
possibilidades com os candidatos e definir qual é 
a bola, através da análise do maior ramo que 
cruze o centro da quadra. 

 
Figura 5 - Rastreamento da bola. 

 
Para o rastreamento dos jogadores, além da 

subtração de imagens, utiliza-se o filtro de 
extração de blobs[5] para eliminar regiões 
menores que dezoito pixels quadrado, 
consideradas ruídos, e localizar as posições dos 
candidatos a jogadores. 

Em seguida, eliminam-se os candidatos que 
estão fora da quadra, normalmente juízes. 

Por fim realiza-se a junção dos blobs 
detectados a uma distância menor que quinze 
pixels. 

Após aplicar todos os procedimentos de 
rastreamento, Figura 6, obtém-se a posição dos 
jogadores. 

 

 
 

 
Figura 6 - Rastreamento de jogadores. 

 
Esse procedimento é repetido para cada 

quadro capturado, a fim de se obter a posição 
atual dos jogadores. Para cada posição 
localizada, as coordenada x e y são armazenadas 
em uma matriz que permite rastrear os jogadores. 

 
4. CUDA 
 
Buscando tornar o processamento realizado na 
obtenção das informações táticas do jogo mais 
eficiente, a utilização de GPU’s, mais 
especificamente da tecnologia CUDA (Compute 
Unified Device Architecture) possibilitará 
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executar os processamentos apresentados de 
forma paralela. 

Como as arquiteturas das GPU’s são 
dedicadas ao processamento de dados, não tendo 
a tarefa de armazenar informações em memórias 
cache nem de tratar o controle de fluxo, 
possibilitam processar mais dados 
simultaneamente do que as CPU’s. Isso permite 
alterar o fluxo sequencial de processamento e 
torná-lo paralelo [7], possibilitando um potencial 
aumento na velocidade de execução e 
consequentemente uma análise tática mais ágil 
durante uma partida de goalball. A Figura 7 
ilustra as diferenças nas arquiteturas das GPU’s 
que são compostas por diversas ALU’s e 
pequenas unidades de controle e cache e das 
CPU’s que possuem unidade de controle e cache 
maiores para armazenar e gerenciar as 
informações processadas. 

 

 
Figura 7 - Arquitetura da CPU e GPU. 

 
Com as informações táticas disponíveis a 

qualquer momento da partida, os técnicos 
poderão alterar o comportamento de suas equipes 
baseados em informações precisas e atuais.  
 
5. Conclusões e trabalhos futuros 
 
Neste artigo apresentou-se a proposta para um 
sistema de análise tática para a modalidade 
paraolímpica goalball.  

Os desenvolvimentos realizados até esta 
etapa comportaram-se de forma satisfatória para 
os casos de testes aplicados, ou seja, foi possível 
detectar a quadra e realizar os rastreamentos da 
bola e dos jogadores.  

Entre os desafios dos passos seguintes estão 
a localização dos jogadores quando trocam de 
posição e a identificação dos eventos da partida 
como, gol e faltas. 

Uma possível solução para o problema de 
troca de posição entre jogadores é a intervenção 
manual. Dessa forma, o sistema disponibilizaria 
um mecanismo rápido para reclassificar as 
posições dos jogadores. Outra possibilidade é a 
utilização de câmeras posicionadas na área da 
defesa para resolver possíveis problemas de 
localização. 

Já para a identificação dos eventos, 
considerando-se que a aquisição do vídeo é 
realizada por uma única câmera, posicionada 
atrás de uma das balizas, a identificação desses 
eventos, principalmente quando ocorrem do lado 
contrário à aquisição da imagem requerem a 
utilização de outros elementos, como som do 
apito e movimentação dos juízes para serem 
identificados. Isso ocorre, pois a imagem de uma 
câmera em perspectiva não permite definir com 
precisão se a bola de fato cruzou a linha do gol 
ou se o lançamento realizado ultrapassou a área 
delimitada para essa ação. 
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Abstract – Malicious programs pose a major threat to Internet-connected systems, increasing the importance of
studying their behavior in order to fight against them. In this article, we propose definitions to the different types of
behavior that a program can present during its execution. Moreover, based on these behaviors, we define suspicious
behavior as the group of actions that change the state of a target system. We also propose a set of network and
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a large set of actual malware samples and evaluate them in the context of these activities. Finally, we developed a
system to translate from low-level execution traces to the proposed dangerous activities.
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1. Introduction
Malicious software is a major threat to Internet-
connected systems. This kind of software ranges
from worms and trojan horses to rootkits and bots
and is generically referred to as malware. Thou-
sands of malware variants are created periodically,
hindering their analysis and the creation of vaccines
by antiviruses companies. Moreover, publicly avail-
able dynamic analysis systems such as Anubis [5],
CWSandbox [7], Norman [1] and ThreatExpert [2]
provide reports filled with too many technical de-
tails and/or too much information in a slew of activ-
ities that can confuse the user on judging the malig-
nity of an analyzed sample.

We propose a more generalized and abstract
approach to describe malicious activities based on
high-level behavior observed on malware samples.
Thus, we can bridge lower-level and specialized ac-
tions, such as a kernel function call or a write oper-
ation performed into a specific registry key, to un-
derstandable, identifiable high-level activities that
characterize suspicious behavior. This can be use-
ful to allow the identification of malware variants,
to speed up incident response and to help in the de-
velopment of malware removal procedures.

Additionally, we have tested our proposed
behavioral filters on a large set of actual malware
samples that were gathered from malware collection
honeypots [6] and spam attachments and then exe-
cuted in our analysis system. At the end of this pro-
cess, we pinpoint the malicious activities obtained
from these samples and leverage results that allow
us to analyze nuances among malware from differ-

ent sources and types.

2. Behavioral Traces

To the extent of this work, we use behavioral traces
to pinpoint the main activities performed by a pro-
gram. In this section we explain the procedure used
to extract a behavioral trace so as to identify ma-
licious activities and also define different forms of
“behavior” in the scope of this article.

2.1. Data Processing

The first step to extracting a behavioral trace from
a malware sample is to run it in a controlled en-
vironment and to monitor the important security-
related actions performed during a limited execution
time. As the prevalent kind of current malware tar-
gets Microsoft Windows-based systems, we chose
them as the main focus of interest. Hence, we de-
veloped a tool that captures selected system calls
through SSDT hooking [4] on an emulated system
(the guest) and registers them onto a file on a base
system (the host).

To process a behavioral trace we need to
translate the monitored system calls into meaning-
ful actions. This is done to facilitate the interpre-
tation of the extracted behavior, as in some cases
more than one system call may represent a single
operation. Each action is represented by a number
of attributes: the timestamp, to identify the action’s
position in the chain of captured events, the source
process, which represents an action’s performer,
the operation— i.e., the type of interaction, like
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CreateProcess, DeleteFile and ConnectNetwork—
between the source and the target of that operation.

The advantage of processing system calls
in this way is that when several routines serve to
the same purpose, we map them to a single opera-
tion. For example, if an action’s goal is to delete
a file, this can be accomplished by ZwOpenFile,
ZwDeleteFile or ZwSetInformationFile
with carefully crafted values as their parametersBy
abstracting from the particular variant chosen by the
monitored program, we are able to present a much
more meaningful result, that is, a DeleteFile op-
eration.

2.2. Definitions of Behavior
The general behavior of a program consists of the
set of actions performed during its execution by an
operating system. In the previous section we de-
fined an action based on some attributes (timestamp,
source, operation, target). Thus, an action “α” is
a tuple composed by the values of the aforemen-
tioned attributes and can be represented as α =
{ts, src, op, tgt}. Therefore, to define a behavior
we proceed as follows. Let B be the general behav-
ior of a malware sample Mk, and AMk be the set of
N actions αi performed during its execution, so that
AMk = {αi}i=1..N and B(Mk) = AMk .

The actions that compose a behavior can be
divided into groups according to their nature: if an
action interferes with the environment, i.e. changes
the state of the system, it is part of an active subset
of the behavior. This is the case of actions that in-
volve a file write, delete or creation, for instance.
Otherwise, the action is passive, meaning that it
gathered a piece of information without modifying
anything, for example, read, open or query some-
thing.

However, there is a subset of the general be-
havior that is neutral, whose actions can be active
or passive, but that do not lead to a malign outcome.
The neutral behavior contains common actions that
are performed during a normal execution of any pro-
gram, such as to load standard system libraries, to
read or to configure registry keys and to create tem-
porary files.

2.3. Suspicious Behavior
When a malicious program is executed, every ac-
tion that is performed can be considered suspicious.

These actions constitute a suspicious behavior that,
when analyzed, may reveal important details related
to the attack. For instance, a malware sample that
downloads another piece of malicious code and use
it to spread itself has to connect to a machine, to
write the file containing the malicious code on the
compromised system and to create the process of
the downloaded file that will handle the spreading
process.

Thus, we are only interested in actions that
modify the state of the compromised system (the
active subset of the behavior, that is, BA) and we
want to avoid the actions that are considered nor-
mal to a program’s execution (the neutral behavior,
that is, BN ). To this end, we define the suspicious
behavior of a malware sample Mk as BS(Mk) =
BA(Mk) − BN (Mk). From the analysis of each
extracted BS(Mk), we derive a set of network and
system-level actions that represent dangerous activ-
ities as regards the security of a system.

3. Malicious Activities
During execution, a software piece interacts actively
and passively with the operating system. Thus, be-
nign software presents active behavior such as cre-
ating new registries, writing values to registry keys,
creating other processes, accessing the network to
send debug information or to search for updates,
downloading and writing new files etc.

Therefore, as any piece of software does,
malware interact with the operating system in the
same way. However, malware interactions cause un-
desired changes on the operating system; they must
be detected to allow for a damage report and to be-
gin an incident response procedure.

Hence, it is necessary to pinpoint the ac-
tions that correspond to dangerous or malicious ac-
tivities, so as to allow better understanding of the
malware diversity. To do this, we defined an ini-
tial set of network and system-level activities that
present a certain level of risk and that can be ob-
tained from selected actions extracted from the sus-
picious behavior.

3.1. Network-level Risky Activities

Evasion of Information. Information related to the
operating system or the user can be evaded through
the network, such as the hostname, hardware data,
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network interface data, OS version and username.
An attacker can make use of this information to
choose targets for an attack, or to map his com-
promised machines (e.g., zombie computers that are
part of a botnet). In a directed attack, sensitive doc-
uments may be stolen and transferred to an FTP
server, for instance.

Scanning. To find possible targets to spread
to, a worm needs to perform a scan over the net-
work. This involves the search of known vulnerable
services or unprotected/open network applications.

DoS. There are classes of malware, such as
bots, whose malicious features include flooding at-
tacks to perform denial of service (DoS). This is of-
tenly done through the sending of an overwhelming
amount of UDP packets, for example, by the nodes
(infected machines) of a botnet.

Downloading. Some kinds of malware are
composed by several pieces that execute specialized
tasks. Thus, the first piece—the downloader—is re-
sponsible for downloading the other components,
such as libraries, configuration files, drivers or in-
fected executable files. This compartimentalization
is also used by malware developers to try to avoid
antivirus or other security mechanisms.

E-mail Sending A malicious program can
communicate with its owner through e-mail to an-
nounce the success of an attack or to send out sen-
sitive data from the compromised machine. Also, a
compromised machine can be used as an unsolicited
e-mail server, sending thousands of spam on behalf
of an attacker that is being paid for the service.

3.2. System-level Risky Activities
Name Resolution File Modification. A trojan can
modify the network name resolution file to for-
ward users to a compromised server and lure them
into supplying their data. These can be credentials
(e-mail, online banking, Web applications such as
Facebook and Twitter) or financial information (ac-
count number and password, credit card number).
This modification allows a kind of malware com-
monly known as “banker” to have a user access a
fake online banking site, for example.

Evidence Removal. Some malware dis-
guise themselves as system processes to deceive se-
curity mechanisms or forensic analysis; they can
“drop” a file that was embedded in a packed way

inside their main file or download the actual ma-
licious program from the Internet. In some cases,
these droppers/downloaders remove the evidence of
compromise, deleting the installation files after the
attack. On the other hand, a malware sample that
is able to identify that it is being analyzed can also
remove itself from the system.

Security Mechanisms Corruption. To
ease compromising a target system, malware au-
thors usually try to identify and terminate security
mechanisms. This activity can be accomplished by
turning off the system firewall or known antivirus
engines, through the termination of their processes
and removal of related registry keys.

Driver Loading. Drivers are kernel mod-
ules that access the most privileged level of a sys-
tem. A driver makes the interface between the oper-
ating system and the hardware, such as network in-
terfaces, graphic cards and other devices. However,
drivers are also used by rootkits, a kernel-level kind
of malware that can hide their processes, files and
network connections in order to remain undetected.

4. Experimental Results
We collected 1,641 malware samples from July,
2010 to July, 2011—463 from honeypots (collector)
and 1,182 from spam (phishing)—and executed
them in our dynamic analysis environment, which
is a Qemu-emulated [3] MS Windows XP SP3, pro-
ducing a behavior trace for each sample. We then
applied the behavioral filters described in Section 3.
to the traces and analyzed the network- and system-
level malicious activities. In Section 4.1., we dis-
cuss the malicious activities observed over the full
malware set.

4.1. Malicious Activities’ Pinpoint
The purpose of the behavioral filters is to map
suspicious actions performed by a program to in-
telligible activities. These filters provide high-level
and useful information about a malware sample
execution and describe its presented behavior.
For example, if a malware sample tries to turn
off the security mechanisms natively running on
a Windows OS to avoid detection and weaken
the machine defenses, it commonly launches
a script that performs some shell commands,
such as net stop “Security Center”,
net stop SharedAccess and netsh
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firewall set opmode mode=disable.
Also, a sample might perform changes on
FirewallPolicy\StandardProfile
registry keys, setting a “0” as the value of the
EnableFirewall parameter.

This kind of action causes a positive match
against our behavioral filter and leverages, in
the particular aforementioned example, “Security
Mechanism Corruption” as a malicious activity
found in the evaluated sample. When the “pinpoint-
ing” process is finished, we have lists of danger-
ous (and potentially malicious) activities attributed
to our malware dataset. This process applied to the
complete dataset produced the results from Table 1,
divided by source (phishing or collector).

Table 1. Malicious activities discovered
through the pinpointing process of our collec-
tion (P = Phishing and C = Collector); sum
may be higher than 100%.

Level Activity P (%) C (%)
Evasion 3.72 6.69
Scan 14.21 50.54

Network DoS 37.22 29.37
Download 1.10 9.07
E-mail 1.95 3.45
Hosts File 1.10 0.43
Evidence 15.06 4.32
Security Bypass 4.48 5.18
Driver 5.16 0

We notice that most of the analyzed mal-
ware samples perform the same set of malicious ac-
tivities, in disregard for their source. Those activ-
ities are attempts to scan networks for vulnerable
services or UDP flooding at the network-level and
self-removal and security mechanism bypass at the
system-level. From the samples that came from our
collectors, 15.15% did not present any behavior, ei-
ther due to crashing on execution, to corrupted bi-
naries or to analysis evasion. From the samples ob-
tained by e-mail crawling (phishing set), 12.01% ei-
ther presented an incomplete trace or did not match
any of our defined suspicious behaviors.

5. Conclusion
In this paper, we proposed to define malware
through their execution behavior. Our definition
of suspicious behavior denotes dangerous activities

performed at the network and system-level and en-
compasses only those that cause changes to the tar-
get system’s state. We leveraged intelligible activi-
ties whose main goals are to help with incident re-
sponse, to increase the understanding of malware
analysis reports and to allow the behavioral classi-
fication of malware samples. To validate our ap-
proach, we tested a dataset composed by malware
actually seen in the wild and collected from differ-
ent sources. To this end, we built behavior filters
that translated system calls to malicious activities,
which were attached as an intermediate layer in our
dynamic analysis system in order to bridge the se-
mantic gap. As for the future, we are working on a
classification process based on the behavioral filters
we defined in this work, as well as on more precise
definitions of risky activities to enhance the ability
to do a better classification.
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1. Introdução 
 

Uma tarefa de otimização multimodal de funções 

consiste, fundamentalmente, na busca por 

múltiplos ótimos locais, os quais, eventualmente, 

podem também incluir ótimos globais. A tarefa 

pode ser tanto de minimização quanto de 

maximização. 

 

Técnicas baseadas em computação natural vêm 

sendo aplicadas, com sucesso, no contexto de 

otimização multimodal [1]. Por meio da obtenção 

de múltiplas soluções, essas técnicas permitem 

que o ótimo global seja obtido com maior 

probabilidade e também geram um repertório de 

possibilidades que propicia o eventual uso, na 

impossibilidade de aplicar a solução ideal, de 

uma solução quase ótima, que resolva o 

problema com uma eficiência aceitável. Um 

exemplo poderia ser o de uma fábrica que não 

consegue, ao menos temporariamente, produzir 

seu produto nas condições ideais, mas consegue 

produzi-lo em uma condição melhor do que a 

atual, graças a uma análise do problema de 

otimização multimodal. 

 

Em [2], foi proposta uma nova abordagem do 

problema de otimização multimodal, a qual se 

baseia na formulação da tarefa de busca como 

um processo de agrupamento de dados 

(clustering). Uma vez que esse processo se liga, 

intrinsecamente, à noção de buscar múltiplos 

protótipos que se posicionem em regiões de 

maior densidade de dados, torna-se possível usá-

lo para auxiliar um algoritmo a realizar uma 

melhor exploração do espaço de busca. Para 

tanto, passa-se a encarar a função custo a ser 

otimizada (pensaremos, sem perda de 

generalidade, em maximização) como sendo uma 

função densidade de probabilidade fictícia [2]. 

Com isso, abre-se a possibilidade de usar em 

otimização multimodal todo um vasto repertório 

de métodos de clusterização, especialmente 

como ferramentas auxiliares aos métodos com 

capacidade de busca local. 

 

Nas seções a seguir, exporemos essa ideia e 

também realizaremos ensaios experimentais para 

ilustrar sua aplicabilidade. 
 

2. Clusterização e Otimização 
 

Clusterização é um processo de agrupamento de 

dados, ou de classificação de dados não 

rotulados. Estas classes são formadas com base 

em critérios de similaridade dos dados, que, neste 

trabalho serão baseados diretamente em sua 

posição espacial. 

 

O k-means é um algoritmo muito conhecido de 

clusterização [3]. Em sua versão estocástica, 

inicialmente, este algoritmo gera k centros ou 

centroides, aleatoriamente, no mesmo espaço em 

que estão os dados. Então, cada ponto do 

conjunto de dados é apresentado ao algoritmo, 

que atribui o ponto ao centroide mais próximo. 

Neste momento, a posição do centroide é 

modificada, para que este se aproxime ainda 

mais do ponto apresentado. Com o passar das 

épocas de treinamento, os centroides vão se 

movimentando pelo espaço e se posicionando 

nos “centros de massa” dos grupos de pontos que 

representam. Quando a condição de 

convergência enfim for satisfeita, ter-se-á que 

cada centroide representará uma classe no espaço 

de pontos. 
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Este algoritmo corresponde a uma estratégia 

simples de agrupamento, possuindo algumas 

dificuldades. Uma delas é que existe uma 

dependência significativa da configuração final 

obtida relativamente às posições iniciais dos 

centroides. Outra é que o número de centroides é 

fornecido como parâmetro do algoritmo, embora 

nem sempre o número de classes seja conhecido 

previamente. Havendo divergência entre os 

números de centroides e classes, poderá haver 

unificação ou particionamento de classes. 

 

Não obstante essas dificuldades, o k-means é 

uma ferramenta popular por apresentar um 

balanço interessante entre simplicidade e 

desempenho, e servirá de base para a exposição 

da ideia de otimização baseada em clusterização. 

 

2.1 Otimização por Clusterização 
 

No processo de otimização por clusterização, o 

valor da função objetivo em determinado ponto é 

utilizado como uma espécie de indicador da 

densidade de um “conjunto fictício” de dados. 

Dessa forma, se um método como o k-means for 

usado, o valor da função deve influenciar a 

posição dos centroides, indicando a frequência 

com que o “dado fictício” demandaria a sua 

atualização. Intuitivamente, dada a virtual 

proximidade entre o centroide de uma nuvem de 

dados e o pico de densidade desses dados, 

esperar-se-ia, idealmente, que o k-means 

distribuísse os protótipos segundo os máximos 

locais e/ou globais da função.  

 

Para o problema em questão, pontos foram 

gerados no espaço de busca, e, então, foi 

armazenado o maior valor da função objetivo 

dentre os pontos gerados. A seguir, iniciou-se o 

processo de ajuste dos centroides. O passo de 

adaptação do algoritmo k-means, a fim de refletir 

a densidade dos “dados fictícios”, foi ponderado 

pela seguinte expressão: 

  

���� =
�(�	)

���(�(�))
  (1) 

 

onde Max(F(x)) é o maior valor obtido pela 

função objetivo dentre os pontos gerados 

inicialmente, e F(xi) é o valor da função objetivo 

no ponto xi que suscita a atualização. 

 

No final do processo, o centroide mais próximo 

do ponto com o maior valor da função objetivo é 

deslocado para este ponto. Isto atribui uma 

característica gulosa ao método: o melhor ponto 

encontrado continua como centroide. 

 

3. Particle Swarm Optimization  
 
Para testar a metodologia, escolhemos como 

algoritmo básico a ferramenta conhecida como 

otimização por enxame de partículas (particle 

swarm optimization, PSO) [4]. Inicialmente, o 

algoritmo espalha aleatoriamente partículas pelo 

espaço de busca. Iterativamente, cada partícula 

utiliza a informação de sua melhor posição no 

passado e da melhor posição atual entre seus 

vizinhos para ajustar sua posição. Assim sendo, a 

partícula utiliza uma combinação linear desses 

dois vetores, com pesos diferentes, para obter sua 

nova posição. 

 

Na implementação, foi incluída uma função para 

validar a posição da partícula, uma vez que o 

espaço de busca foi definido para x e y no 

intervalo [-1,1]. O espaço considerado foi 

toroidal, o que significa que, por exemplo, 

sempre que a partícula sai pela “extremidade 

superior” ela continua seu movimento pela 

“extremidade inferior”, respeitando-se a direção 

adotada.  
 

4. Experimentos  
 

Para a realização dos experimentos, foram 

utilizados o k-means adaptado para otimização, o 

PSO, e o k-means PSO, que consiste na 

aplicação do k-means em 10% das avaliações 

disponíveis para o algoritmo, sendo os centroides 

encontrados os pontos iniciais do PSO. 

 

A função utilizada para análise é: 

  
(�, �) = �. sin(4��) − 	�. sin(4�� + 	�) + 	1,  (2) 

 

com x e y no intervalo [-1,1]. Esta função foi 

escolhida por apresentar comportamento 

multimodal no intervalo estudado. 

 

Os algoritmos estudados neste trabalho poderiam 

avaliar a função custo exibida na Equação (2), no 

máximo, 1000 vezes, e os resultados estão 

apresentados nas próximas figuras. O primeiro 

experimento consiste na comparação entre a 

clusterização tradicional, que leva em 

consideração a distribuição dos dados, e a 

clusterização alterada para otimização que 

também leva em consideração o valor da função 

objetivo no ponto. 
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Neste experimento, o objetivo foi encontrar 

quatro centroides. A quantidade foi escolhida 

devido ao fato da função objetivo possuir quatro 

pontos de máximo no intervalo estudado. 

Figura 1. Distribuição dos dados no espaço. 
 

A Fig.1 apresenta a distribuição dos dados, tendo 

sido utilizadas todas as avaliações na geração do 

conjunto de dados. As regiões em vermelho 

indicam os maiores valores da função objetivo, e 

as em azul, os menores. Por sua vez, a Fig. 2 

apresenta os resultados da aplicação do k-means 

aos dados apresentados na Fig. 1.  

 
Figura 2. K-means tradicional. 

 

A Fig. 3 apresenta os resultados encontrados pelo 

k-means modificado para otimização. Note que, 

nesse caso, há uma efetiva atração dos centroides 

pelos máximos, indicando um comportamento 

satisfatório em termos de busca multimodal.  

 
Figura 3. K-means com otimização 

 

Os resultados do k-means adaptado para 

otimização levam em consideração a distribuição 

dos dados, mas não necessariamente dele se 

obtêm os máximos, uma vez que há uma 

dependência frente ao perfil dos picos. 

 

Passamos agora à aplicação do k-means adaptado 

à otimização no mesmo espaço de busca, mas 

agora com 30 centroides. O aumento dos 

centroides se dá pela tentativa de analisar a 

capacidade do método de encontrar os máximos 

globais e locais. Na Fig. 4, é possível verificar 

que o método encontrou duas regiões com 

máximos globais, uma pela característica gulosa 

do método que modifica o centroide mais 

próximo para o melhor ponto encontrado, a outra 

região pelo processo de ajuste dos centroides. 

Além disso, alguns grupos foram disputados por 

mais de um centroide, e mais de um grupo 

dominado pelo mesmo centroide. Em ambos os 

casos, o centroide terminou o processo em uma 

região menos favorável do que poderia.  

 
Figura 4. K-means com otimização com 30 

centroides. 
 

O resultado obtido pela aplicação do PSO 

canônico está apresentado na Fig. 5. Neste caso, 

existe uma tendência de as partículas seguirem a 

melhor partícula obtida, o que está em 

consonância com a equação de movimento que 

atualiza os indivíduos [4]. O experimento 

retratou o fenômeno fielmente, como se pode 

perceber a partir de uma análise da figura, que 

mostra a melhor posição obtida por cada 

partícula ao longo de sua adaptação. 

 
Figura 5. PSO. 

 

Aplicando-se o k-means como “pré-otimizador” 

com o propósito de auxiliar o PSO, os resultados 

foram bem diferentes, como mostra a Fig. 6. 

Apesar de utilizar apenas 10 % das avaliações 

permitidas, o k-means teve um grande impacto 

no desempenho do PSO em termos de 

diversidade. 
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Figura 6. K-means PSO empregando 1000 

avaliações. 
 

Apesar disso, fica claro que o algoritmo ainda 

não convergiu. Para que se tivesse uma efetiva 

convergência, aumentou-se a quantidade de 

avaliações para dez mil: neste caso, nota-se que 

os quatro ótimos globais da função custo são 

encontrados graças à diversidade gerada através 

do k-means, como revela a Fig. 7.  

 
Figura 7. K-means PSO empregando 10000 

avaliações. 
 

4.1 Comentários 
 

A pesquisa se iniciou com o objetivo de melhorar 

os processos de otimização multimodal sem a 

necessidade de aumentar a quantidade de 

avaliações da função objetivo. O método 

proposto pode ser aplicado, por exemplo, em 

casos nos quais a avaliação da função é muito 

custosa. 

 

Nestes experimentos, a aplicação se deu como 

um pré-processamento para a otimização, mas 

seria possível incorporar o método como um 

operador periódico, fazendo com que, de tempos 

em tempos, os centroides sejam adaptados com 

base em parte da população. Quando a população 

evolui, os centroides tendem para pontos 

melhores. Naturalmente, os problemas existentes 

no k-means original ainda estão presentes em sua 

versão dedicada à otimização. 

 

Uma possível alternativa seria alterar o algoritmo 

para mover todos os centroides para o melhor 

ponto de seu grupo. Isto tornaria o método um 

tanto guloso, o que poderia acarretar em uma 

perda de diversidade, o que não é interessante. 

 

Outra tentativa seria utilizar o c-means, método 

de clusterização baseado em lógica nebulosa [5]. 

Com isso, poder-se-ia ter mais robustez à 

convergência local, e também seria possível usar 

a informação levantada pelos grânulos estimados 

como parte do próprio processo de busca (talvez 

como um modelo de feromônio ou como 

elemento auxiliar de um EDA). Essas ideias 

serão testadas no prosseguimento deste esforço 

de pesquisa. 

 

5. Conclusões 
 

Neste trabalho, discute-se a ideia de formular 

uma tarefa de otimização multimodal como um 

problema de agrupamento de dados. Uma 

formulação desse tipo abre a perspectiva de se 

utilizar todo o arcabouço teórico de metodologias 

de clusterização como mecanismos auxiliares às 

ferramentas de busca. 

 

Optou-se aqui por uma análise baseada no uso do 

algoritmo k-means e da metodologia de 

otimização baseada em enxames de partículas. 

Os ensaios realizados ilustram o potencial do uso 

de técnicas de clusterização para a criação e 

manutenção de uma diversidade maior na 

população de soluções candidatas. Investigações 

mais aprofundadas serão realizadas na sequência 

do trabalho. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, o processamento de sinais 

não-supervisionado vem recebendo considerável 

atenção. Esta estratégia assume tão pouca 

informação quanto possível sobre o processo de 

geração das misturas. Um exemplo importante 

nesta área é o problema de separação cega de 

fontes, cujo objetivo é a recuperação das fontes 

usando exclusivamente as misturas. No caso em 

que o número de fontes é superior ao número de 

misturas, caracterizando um sistema misturador 

subparametrizado, pode-se considerar que as 

fontes possuem certa esparsidade para que se 

consiga separar os sinais. Nestas situações, são 

normalmente utilizados métodos de clusterização 

de dados para se resolver o problema.  

Este artigo propõe a comparação de três 

métodos de clusterização diferentes para estimar 

um sistema misturador neste tipo de problema. 

 

2.1 Separação Cega de Fontes 

O problema de separação cega de fontes (Blind 

Source Separation – BSS) pode ser descrito da 

seguinte forma: havendo um conjunto de fontes 

s(n), que passa por um sistema, chamado sistema 

misturador, A, queremos recuperar os sinais 

medidos x(n) = As(n), com o mínimo de 

informação a priori sobre ambos. 

Em um caso mais simples, consideremos o 

sistema misturador como sendo instantâneo e 

invariante no tempo. Neste caso, A passa a ser 

definido como uma matriz de tamanho M×N, 

onde N é o número de fontes, e M o número de 

medições, também chamadas de misturas. 

Se N = M, o problema de BSS pode ser 

resolvido através de métodos baseados na 

independência estatística das fontes, técnicas 

normalmente chamadas de Análise de 

Componentes Independentes (Indenpendent 

Component Analysis – ICA) [1]. 

 

2.2 Análise de Componentes Esparsos 

Caso o número de fontes seja maior do que o de 

misturas, o chamado caso subparametrizado, 

recuperar a condição de independência não é o 

suficiente. Em algumas destas situações, comuns 

em sinais, normalmente chamados de esparsos, 

como os de áudio, pode-se acreditar que as fontes 

não estão 100% do tempo “ativas”, ou seja, 

existem intervalos sem transmissão de 

informação. Desta forma, podemos acreditar que, 

em um determinado instante, nem todas as fontes 

estarão simultaneamente “ligadas”. Isto faz com 

que um sistema subparametrizado se torne 

“localmente” inversível. A técnica que se utiliza 

deste conceito na separação de fontes é 

comumente chamada de Análise de 

Componentes Esparsos (Sparse Component 

Analysis – SCA) [1]. 

Um dos primeiros trabalhos de SCA foi 

proposto por [2]. Sua premissa básica é que, em 

sinais de áudio, só haverá uma fonte ativa a cada 

instante. Como a esparsidade temporal não é 

suficiente, é realizada uma transformação para o 

domínio tempo-frequencial, o que, neste 

trabalho, faz-se com a Short Time Fourier 

Transform (STFT). 

Uma versão adaptada do método, para o caso 

em que somente existem duas misturas, consiste 

em obter a transformada X(t, f), a partir de x(n), e 

calcular α(t, f) através da equação. 
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Se, em um determinado ponto ou região na 

representação tempo-frequencial (tc, fc), somente 

uma fonte Sj estiver ativa, todas as outras fontes 

Si ∀ i ≠ j possuirão valor nulo, desta forma, 

teremos: 
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que é a razão entre os coeficientes de uma das 

colunas da matriz de mistura. Consequentemente, 

o valor do arco-tangente desta razão indicará um 

ângulo θj, referente à direção daquela coluna. 

Não sabendo quantas fontes estão ativas, 

podemos dizer que, para cada instante, existe um 

θc, definido pela Eq. 3, candidato a ser direção de 

uma das colunas da matriz. 









 

),(

),(
tan

2

11

cc

cc
c

ftX

ftX
  (3) 

É importante notar que o subscrito c pode ser 

tanto relativo a um único instante quanto ao valor 

médio de uma determinada janela de dados, 

sendo somente necessário adequar a equação (3) 

ao caso em questão. Após o cálculo acima ter 

sido feito para todos os dados, uma das formas 

de se estimar a matriz de mistura é através do uso 

de um método de agrupamento de dados 

(clusterização) sobre todos os valores de θ 

calculados, visto que, se na maior parte dos 

dados houver no máximo uma fonte ativa em 

cada janela, existirão muitos valores de θ 

corretos, ou seja, que indicam a direção de uma 

das colunas de A. Deste modo, é possível 

determinar a matriz de mistura a menos da 

permutação das colunas e de ganhos em 

amplitude dados por cada coluna. É importante 

notar que, se o processo for bem sucedido, o 

número de clusters indicará a quantidade de 

fontes existentes na mistura. 

 

3. Métodos de Clusterização 

Este artigo faz um estudo comparativo entre três 

métodos de clusterização aplicados ao problema 

de separação de fontes usando técnicas de SCA. 

Os algoritmos empregados no estudo foram: k-

means, fuzzy c-means e ARIA. 

 
3.1 Algoritmo K-Means 

O algoritmo de clusterização k-means pode ser 

entendido como um método de busca estocástica 

por centros de clusters que minimizem a seguinte 

função objetivo [3]: 
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onde N é o número de padrões de entrada, K é o 

número total de clusters e Ck representa o centro 

do k-ésimo cluster; ukj = 1 se θj ϵ Ck, em caso 

contrário, ukj = 0. 

O algoritmo k-means pode ser aplicado de 

forma adaptativa, conforme apresentado no 

algoritmo a seguir: 

1 Inicialize os K centros; 

2 Para iteração 1 até max faça: 

  2.1 Para cada padrão θj faça: 

    2.1.1 Selecione o centro Ck mais 

          próximo; 

    2.1.2 Atualize o centro Ck da 

          seguinte forma: 

          Ck = Ck + µ(θj - Ck); 

  fim; 

  2.2 Atualize o passo de adaptação 

      µ da seguinte forma: 

      µ = µ / td; 

  2.3 Permute os padrões de entrada; 

fim; 

Algoritmo 1: Pseudocódigo do k-means 

3.2 Algoritmo Fuzzy C-Means (FCM) 

O algoritmo de clusterização fuzzy c-means 

agrupa dados com características similares de 

acordo com um procedimento iterativo de 

minimização de uma função objetivo, ponderado 

pelos graus de pertinência dos dados aos 

respectivos clusters [4]. 

Dado um conjunto finito de dados n-

dimensional {xk}, 1 ≤ k ≤ N, o algoritmo FCM 

procura agrupar os dados minimizando a 

seguinte função objetivo [5]: 
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onde U = [uik] é a matriz de pertinência e uik, 1 ≤ 

i ≤ c e 1 ≤ k ≤ N, denota o grau de pertinência do 

padrão xk ao i-ésimo cluster; V = {vi} é o 

conjunto de protótipos dos clusters e vi é o 

protótipo do i-ésimo cluster; m (˃ 1.0) é o 

coeficiente que define o impacto dos graus de 

pertinência nos clusters individuais. 

O pseudocódigo do c-means é apresentado 

abaixo no Algoritmo 2: 

1 Inicialize matriz de pertinência; 

2 t = 0; 

3 Faça: 

  3.1 Para i = 1 até c faça: 

    3.1.1 Calcule os protótipos: 
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  fim; 

  3.2 Para i = 1 até c faça: 

    3.2.1 Para k = 1 até N faça: 

      3.2.1.1 Atualize a matriz de 

              pertinência: 
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    fim; 

  fim; 

  3.3 t = t + 1; 

Enquanto ║U(t+1)-U(t)║≤ε; 

Algoritmo 2: Pseudocódigo do c-means 

3.3 Algoritmo ARIA 

Muitos algoritmos fazem clusterização de dados 

comprimindo os dados originais, ou seja, 

obtendo uma representação mais compacta. A 

maioria dos algoritmos posiciona um número 

reduzido de protótipos (anticorpos) sobre as 

porções mais representativas do conjunto de 

dados. Esta, entretanto, pode ser uma alternativa 

arriscada, pois a representação simplificada pode 

conter distorções no que se refere à distribuição 

subjacente aos dados, o que pode modificar 

consideravelmente os resultados da clusterização 

[6]. 

O Adaptive Radius Immune Algorithm 

(ARIA) usa mecanismos de expansão clonal e 

supressão da rede de anticorpos, juntamente com 

a informação de densidade presente nos dados 

para produzir representações mais precisas. O 

ARIA usa uma supressão radial adaptativa que é 

inversamente proporcional à densidade local da 

vizinhança de cada anticorpo. Dessa forma, para 

porções de dados com alta densidade, anticorpos 

podem permanecer mais próximos devido aos 

seus raios pequenos. Em regiões esparsas, os 

raios tendem a ser grandes, então a distribuição 

de anticorpos tende a ser esparsa também [6]. 

O pseudocódigo do ARIA é apresentado 

abaixo no Algoritmo 3 [6]: 

1 Inicialize as variáveis; 

2 Para iteração 1 até max faça: 

  2.1 Para cada antígeno Atg faça: 

    2.1.1 Selecione o anticorpo Atc 

          mais próximo; 

    2.1.2 Atualize o anticorpo Atc 

          da seguinte forma: Atc’ = 

          Atc + tm*rand*(Atg - Atc); 

  fim; 

  2.2 Elimine anticorpos incapazes 

      de reconhecer antígenos (que 

      não foram estimulados); 

  2.3 Clone os anticorpos que 

      reconheceram antígenos 

      localizados a uma distância 

      maior que seu raio R; 

  2.4 Calcule a densidade local para 

      cada anticorpo den (número de 

      antígenos localizados a uma 

      distância menor que E); 

  2.5 Calcule o raio de cada 

      anticorpo da seguinte forma: 

      Ri = r*(denmax/deni)
(1/dim)

; 

  2.6 Se a distância entre dois 

      anticorpos é menor do que o 

      raio de um deles, elimine o 

      anticorpo de raio maior 

  2.7 Calcule a média dos raios dos 

      anticorpos E; 

  2.8 Reduza taxa tm da seguinte forma: 

      tm = tm * td; 

fim; 

Algoritmo 3: Pseudocódigo do ARIA 

O símbolo r determina o tamanho do raio 

mínimo dos anticorpos e dim define a dimensão 

dos dados de entrada (antígenos). 

 

4. Resultados 

4.1 Ensaios 

De forma resumida, problema abordado consiste 

em estimar as direções das colunas da matriz de 

mistura através de espectrogramas, conforme 

apresentado na seção 2. 

Para fazer ensaios com o problema acima 

citado, foram geradas misturas a partir de um 

conjunto de duzentos sinais de vozes amostrados 

em 4kHz. Todos os ensaios foram feitos com 

duas misturas, a diferença entre eles foi o número 

de fontes utilizadas. Esse número variou entre 

duas e oito fontes. Os sinais usados na geração 

das misturas eram sorteados dentre os duzentos 

disponíveis. As misturas foram geradas através 

de matrizes de mistura cujas colunas tinham 

direções igualmente espaçadas. 

Uma vez criadas as misturas, eram gerados 

os espectrogramas (um por mistura), através dos 

quais se calculava os ângulos candidatos a 

direções das colunas da matriz. De posse do 

conjunto de ângulos candidatos, foram usados os 

algoritmos k-means, fuzzy c-means e ARIA para 

encontrar uma estimativa para as direções das 

colunas da matriz. 

A precisão dos resultados gerados pelos 

algoritmos foi medida através do Erro Angular 

Médio (EAM). Tal medida somente pôde ser 

calculada porque as misturas foram geradas a 

partir de matrizes de mistura conhecidas. O EAM 

foi calculado através da seguinte expressão: 
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onde θmj é o vetor formado pelas direção da j-

ésima  colunas da matriz de mistura conhecida; 

θaj é o vetor formado pelas direção da j-ésima  

coluna encontrada pelos algoritmos de clusteri-

zação. 

 

4.2 Parametrização dos Algoritmos 

O algoritmo k-means gerou melhores resultados 

quando seu parâmetro α, apresentado na equação 
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(4), assumiu o valor 1. Acredita-se que isto se 

deve ao fato de não ser utilizado um sistema 

circular de parametrização para os valores de θ, 

ou seja, –π/2 e π/2 representam a mesma direção 

e isto não é considerado pelo algoritmo [7]. 

O algoritmo c-means apresentou melhores 

resultados quando seu coeficiente m assumiu o 

valor 1,001. Valores de m muito próximos de 1 

produzem funções de pertinência que se parecem 

com as funções características (a maioria dos 

valores se localizam em torno de 0 ou 1). 

Acredita-se que a melhora nos resultados se deve 

ao fato de que os dados pertencentes a um 

determinado cluster têm o mesmo peso no 

processo de posicionamento dos protótipos, uma 

vez que suas pertinências têm valores próximos 

de 1 para o cluster em questão e valores 

próximos de 0 para outros clusters. 

Conforme pode ser observado no Algoritmo 

3, o ARIA é um algoritmo construtivo, pois 

clona e elimina anticorpos de acordo com sua 

necessidade. Esta é uma vantagem do ARIA em 

relação ao k-means e ao c-means, pois ambos 

necessitam que se conheça a priori o número de 

clusters existentes no conjunto de dados. Nesse 

contexto, o raio mínimo r foi o parâmetro que 

mostrou maior influência nos resultados. A 

utilização de valores inapropriados para r levou o 

algoritmo a falhar na tarefa de estimação do 

número de clusters. Notou-se que quanto maior o 

número de fontes, menor deve ser o tamanho do 

raio mínimo r. 

 

ARIA + K-Means 

A implementação original do ARIA se mostrou 

como uma boa opção para estimar o número de 

fontes existentes em misturas de sinais de áudio. 

Por outro lado, não apresentou resultados tão 

precisos quanto c-means e k-means na tarefa de 

estimar as direções das colunas da matriz de 

mistura. Nesse contexto, decidiu-se usar o k-

means como segunda etapa, para fazer um ajuste 

fino nos resultados gerados pelo ARIA. 

 

4.3 Resultados dos Ensaios 

Os três algoritmos de clusterização foram 

executados por cem vezes para cada número de 

fontes empregado na geração das misturas. Fig. 1 

apresenta a evolução EAM para os ensaios. 

5. Conclusões 

Neste trabalho, apresentamos um estudo 

comparativo preliminar de três algoritmos de 

clusterização no contexto de um problema de 

análise de componentes esparsos. 

 
Fig. 1: Evolução do EAM 

Os resultados obtidos indicam a viabilidade 

de se utilizar uma abordagem imuno-inspirada 

(ARIA) na solução do problema, mas, em nossa 

opinião, ainda não permitiram uma avaliação 

precisa do potencial do fuzzy c-means, que, 

possivelmente, pode ser melhorado no que se 

refere à etapa de defuzzificação. Como trabalho 

futuro, pretendemos realizar os testes para o caso 

em que o número de misturas é maior do que 2. 
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Abstract – In this two-part work, we present an overview of the contributions of Alan Mathison Turing, whose centenary is 
celebrated in 2012, to the field of artificial neural networks. These contributions, which are gradually becoming more well-
known thanks to the efforts of Copeland, Teuscher and others, are discussed in the first part, whereas, in the second part, we 
analyze the relationship between Turing’s ideas and two modern unorganized networks: echo state networks and extreme 
learning machines. 
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In memoriam Alan Mathison Turing (1912-1954) 
 
1. Introdução 
 
Alan Mathison Turing (1912-1954) é geralmente 
lembrado, nos dias de hoje, por dois trabalhos 
históricos [1]1: seu brilhante tratamento do 
Entscheidungsproblem de David Hilbert [2] - que 
inclui a associação da ideia de computabilidade à 
entidade formal conhecida atualmente como 
“máquina de Turing” e a análise do que veio a 
ser conhecido como “problema da parada” – e o 
texto filosófico sui generis sobre inteligência 
artificial [3], no qual, entre outras, coisas, 
definem-se rigorosamente as bases do chamado 
“teste de Turing”. Pode-se afirmar com 
segurança que ambos os trabalhos tiveram um 
grande impacto no desenvolvimento daquilo que 
poderíamos chamar de ciência da computação 
ou, com um pouco mais de audácia, ciência da 
informação. 
 
Entretanto, uma análise cuidadosa da trajetória 
científica de Turing revela que o escopo de seus 
interesses foi muito mais vasto [4], abrangendo 
temas pertencentes a campos como criptografia 
[1], teoria de probabilidades [5], processamento 
de sinais (no âmbito do projeto Delilah) [4], 

                                                 
1 Também seria possível afirmar que Turing também é 
lembrado com frequência por sua contribuição ao esforço de 
guerra dos aliados, no contexto da análise criptográfica da 
comunicação alemã pela equipe de Bletchley Park [1,4]. 

álgebra abstrata, projeto de hardware, projeto de 
software [4], xadrez computacional [1] e 
morfogênese [6]. 
 
Infelizmente, é fato ainda pouco conhecido que, 
ao elenco exposto, poderiam ser incluídas 
contribuições muito interessantes à área de redes 
neurais artificiais [4][7]. Em seus esforços no 
sentido de contribuir para o nascente ramo da 
inteligência artificial, Turing, tendo por base a 
relação entre modelos neuronais e lógica clássica 
[8], apresentou um conjunto de propostas de 
redes neurais que apresentam características que 
se revestem de extremas criatividade e atualidade 
[9].  
 
Este trabalho, dividido em duas partes, é 
dedicado a uma análise desses esforços, tendo 
por base tanto o texto original de Turing [9] 
quanto o trabalho de Teuscher [7], que foi 
importante para a reavaliação de seu papel junto 
à linha de desenvolvimento do paradigma 
conexionista. Na primeira parte, buscaremos 
apresentar de maneira sucinta as arquiteturas 
propostas por Turing, assim como sua visão 
acerca da definição de pesos sinápticos, que 
mostra de modo espantoso sua profunda 
compreensão daquilo a que atualmente nos 
referimos como “machine learning”. Na segunda 
parte do artigo, buscaremos tecer alguns 
paralelos entre as propostas de Turing e dois 
temas de vanguarda em redes neurais artificiais: 
computação com reservatórios e extreme 
learning machines. 
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2. “Redes de Turing” 
 
Em 1948, Turing entregou a Sir Charles Darwin, 
diretor do National Physical Laboratory (NPL), 
em Londres, o relatório intitulado Intelligent 
Machinery descrevendo os principais resultados 
de sua pesquisa a respeito da possibilidade de 
máquinas computacionais exibirem 
comportamentos “inteligentes” de maneira 
semelhante ao cérebro humano [1]. Em suas 
próprias palavras: 
 

“I propose to investigate the question as to 
whether it is possible for machinery to show 

intelligent behaviour.” [9] 
 
Neste trabalho notavelmente original, Turing 
antecipou diversos conceitos que se tornaram 
fundamentais na área de inteligência artificial. 
Por exemplo, o uso de métodos de busca 
inspirados no mecanismo de evolução natural, 
como, por exemplo, os algoritmos genéticos [10], 
fora vislumbrado por Turing no que ele chamou 
de “busca evolutiva ou genética”. Entretanto, a 
maior parte de Intelligent Machinery é dedicada 
a uma magnífica discussão sobre aprendizado de 
máquina, na qual Turing antecipa a abordagem 
conhecida atualmente como conexionismo [7].  
 
É importante destacar que a ideia de usar uma 
rede composta de unidades simples de 
processamento interligadas segundo um padrão 
de conexões já havia sido explorada no trabalho 
de McCulloch e Pitts [8], que, curiosamente, não 
é citado por Turing. No entanto, além das 
diferenças existentes nos tipos de redes 
propostas, o trabalho de Turing destaca-se em 
relação a seu predecessor ao desenvolver de 
forma pioneira o conceito de que redes 
desorganizadas, i.e., formadas por neurônios 
aleatoriamente conectados e inicializados, podem 
ser treinadas por meio de interferência externa a 
fim de realizarem uma determinada função 
desejada. Isto significa que Turing já previa a 
perspectiva de aprendizado supervisionado de 
redes neurais [7] [9]. 
 
Infelizmente, Intelligent Machinery não recebeu 
a devida apreciação na época, sendo publicado 
apenas em 1968, quatorze anos após a morte de 
Turing. No entanto, graças aos esforços de 
Copeland, Teuscher, e outros, este trabalho tem 
sido divulgado de forma mais condizente com 
suas valiosas contribuições à área de inteligência 
artificial.  

 
Com o propósito de investigar a emergência de 
comportamento inteligente em máquinas, algo 
que ele certamente estava convicto ser possível, 
Turing propôs o estudo de estruturas criadas de 
forma arbitrária e aleatória, compostas por certo 
tipo padrão de componentes, denominadas 
máquinas (redes) desorganizadas (em inglês, 
unorganised machines). Particularmente, Turing 
concebeu dois tipos de redes desorganizadas, 
nomeadas tipo-A e tipo-B, e também uma 
modificação na rede tipo-B, a qual não foi 
nomeada por ele, mas que, à semelhança de 
Teuscher [7], chamaremos de tipo-BI. O grande 
atrativo desta última classe de redes 
desorganizadas reside no fato de que, por meio 
da existência de sinais de interferência, um 
agente externo (professor) pode alterar o 
comportamento de cada conexão presente na 
estrutura, de modo a adaptá-la para a realização 
de uma função desejada. A seguir, apresentamos 
os três modelos de redes neurais propostos por 
Turing. 
 
2.1 Redes Desorganizadas Tipo-A 
 
A primeira - e também a mais simples – rede 
desorganizada proposta por Turing é formada por 
um número suficientemente elevado (N) de 
unidades de processamento (neurônios) 
similares. Cada neurônio: (i) pode estar em um 
dentre dois possíveis estados (0 ou 1) em cada 
instante de tempo; (ii ) está vinculado a uma 
unidade central de sincronização, a partir da qual 
são emitidos pulsos em intervalos de tempo T; 
(iii ) possui exatamente dois terminais de entrada 
��(�)	e ��(�), que estão conectados às saídas de 
quaisquer dois neurônios da rede, e produz uma 
única saída y(t), de acordo com a expressão 
abaixo: 
 

�(� + 1) = 1 − ��(�)��(�) (1) 
  

Logo, cada neurônio computa a função lógica 
NAND entre as suas entradas, como mostra a 
Tabela 1.  
 

��(�) ��(�) �(� + 1) 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
Tabela 1. Atualização do estado de um neurônio 

em função de suas entradas – porta NAND.  
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A intrigante opção de Turing pelo uso de portas 
NAND como unidade básica das redes 
desorganizadas foi certamente motivada pelo fato 
de que qualquer função lógica pode ser 
implementada por meio de arranjos formados 
estritamente por este elemento de processamento 
[7]. Como consequência desta propriedade, é 
possível afirmar que qualquer máquina de Turing 
universal pode ser simulada através de uma rede 
tipo-A [7]. 
 
No entanto, a fim de que uma rede tipo-A 
apresente um comportamento desejado, é 
necessário projetar cuidadosamente sua topologia 
e escolher o número de neurônios, bem como 
seus respectivos estados iniciais, o que pode ser 
uma tarefa bastante árdua. Além disto, é 
importante destacar que as redes tipo-A 
trabalham de maneira determinística a partir de 
sua configuração inicial, não permitindo 
adaptações de seus parâmetros durante sua 
operação. 
  
A Figura 1 ilustra uma rede desorganizada tipo-A 
com cinco neurônios (N = 5). 
 

 
 

Figura 1. Rede desorganizada do tipo A. 
 
2.2 Redes desorganizadas tipo-B 
 
A característica distintiva das redes tipo-B está 
no fato de que cada conexão entre suas unidades 
de processamento possui um nó de interferência 
que apresenta diferentes modos de operação, o 
que abre a possibilidade de reforçar as ligações 
úteis e eliminar as inúteis. Cada nó de 
interferência consiste de uma rede tipo-A com 
apenas três neurônios, a qual, dependendo dos 
estados iniciais, pode: (i) inverter o sinal de 
entrada, (ii ) interromper a transmissão de 
qualquer informação, fixando a saída no valor 1 
ou (iii ) alternadamente exibir os comportamentos 

(i) e (ii ). Na Figura 2, apresentamos a 
representação utilizada por Turing para uma 
conexão tipo-B, bem como a rede tipo-A que 
forma o nó de interferência.  
 
À primeira vista, as redes tipo-B não apresentam 
mudanças significativas em relação às máquinas 
tipo-A. Porém, a motivação de Turing era 
caminhar em direção a estruturas mais flexíveis 
que permitissem uma espécie de treinamento 
para a realização de tarefas específicas.

 
 

Figura 2. Conexão de uma rede desorganizada do 
tipo B.  

 
Neste contexto, as redes tipo-B constituem um 
passo intermediário: por um lado, a estruturação 
das conexões ainda deve ser elaborada no 
momento de concepção da rede, não podendo ser 
modificada após sua inicialização; por outro 
lado, surge a possibilidade de se alterar o 
comportamento da rede atuando diretamente nas 
conexões entre os neurônios. 
 
2.3 Redes desorganizadas tipo-B com entradas 
de interferência (tipo-BI) 
 
Finalmente, Turing propôs uma modificação na 
estrutura das conexões existentes nas redes tipo-
B através da inserção de duas entradas de 
interferência, como mostrado na Figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Conexão de uma rede do tipo B com 
entradas de interferência. 

 
Esta nova classe de rede desorganizada, 
denominada tipo-BI [7], oferece a possibilidade 
de ajustar o modo de operação de cada conexão 
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da rede por meio da escolha dos valores das 
entradas externas. Agora, fica mais claro qual era 
a intenção de Turing ao introduzir as redes tipo-
B: seu propósito era construir uma espécie de 
switch (nó de interferência) formado pelo mesmo 
tipo de unidade básica de processamento da rede, 
e que, no final, permitisse a um agente externo 
(professor) adaptar seu modo de operação a fim 
de que a rede atingisse um comportamento 
desejado. 
 
Na visão de Turing, “the cortex of an infant is an 
unorganised machine, which can be organised by 
suitable interfering training” [9]. Neste sentido, 
as redes tipo-BI, uma vez que trazem entradas de 
interferência que podem ser acessadas e 
modificadas por um agente externo, contemplam, 
em certa medida, o processo de educação 
(treinamento) que, de acordo com Turing, era o 
responsável por organizar a estrutura cerebral do 
ser humano em desenvolvimento, de modo a 
permitir o aprendizado de tarefas desejadas.  
 
Curiosamente, Turing acabou cometendo um 
pequeno equívoco com relação à capacidade das 
redes tipo-B e tipo-BI. Ele acreditava que, assim 
como as redes tipo-A, estas estruturas poderiam 
ser empregadas para reproduzir qualquer função 
lógica. No entanto, isso não é possível, como 
discutido em [1] e [7]. Alguns pesquisadores, 
como Copeland, Proudfoot e Teuscher, ao 
estudarem as redes de Turing ofereceram 
propostas para resolver este problema, criando 
novas redes desorganizadas que, assim como as 
redes tipo-A, são capazes de reproduzir qualquer 
função lógica, inclusive uma máquina de Turing 
universal [7]. 
 
Por fim, é importante mencionar outra ideia 
inovadora apresentada por Turing em Intelligent 
Machinery. Com o propósito de exemplificar o 
processo de organização de máquinas 
desorganizadas, Turing propôs as chamadas 
máquinas tipo-P, as quais possuem uma estrutura 
similar a uma máquina de Turing sem a fita de 
memória, e que recebem estímulos de prazer e 
dor em resposta às decisões tomadas. Aqui, 
pode-se perceber uma interessante relação 
conceitual com a abordagem de aprendizado por 
reforço (em inglês, reinforcement learning). 
 
3. Conclusões 
 
Nesta primeira parte, apresentamos uma 
discussão acerca das principais ideias 
conexionistas apresentadas por Alan Turing no 

importante (e ainda pouco conhecido) trabalho 
“Intelligent Machinery” [9], escrito em 1948. Na 
parte seguinte, buscaremos discutir alguns 
elementos dessas ideias à luz de uma perspectiva 
vinculada a modernas concepções de redes 
neurais desorganizadas. 
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Abstract – In this two-part work, we present an overview of the contributions of Alan Mathison Turing, whose centenary is 
celebrated in 2012, to the field of artificial neural networks. These contributions, which are gradually becoming more well-
known thanks to the efforts of Copeland, Teuscher and others, are discussed in the first part, whereas, in the second part, we 
analyze the relationship between Turing’s ideas and two modern unorganized networks: echo state networks and extreme 
learning machines. 
 
Keywords – Neural networks, connectionism, Alan Turing, reservoir computing, extreme learning machines. 

 
In memoriam Alan Mathison Turing (1912-1954) 
 
1. Introdução 
 
Na primeira parte deste trabalho, foram 
apresentadas as propostas de redes neurais 
apresentadas por Alan Turing num relatório 
técnico de 1948 [1], o qual, infelizmente, ainda 
não foi apreciado com a mesma amplitude de 
alguns de seus outros trabalhos. Nesta segunda 
parte, buscaremos estabelecer pontos de contato 
entre essas propostas e paradigmas modernos de 
redes “desorganizadas”. Esperamos, com isso, 
realizar um tributo à profundidade da visão de 
Turing acerca de soluções conexionistas em 
inteligência artificial, bem como apontar 
possíveis sinergias que podem levar a futuros 
caminhos de pesquisa. 
  

2. Computação com Reservatórios e 
Redes Neurais com Estados de Eco 
 
Dentro do ramo de pesquisa conhecido como 
neurocomputação, as redes neurais recorrentes 
(em inglês, recurrent neural networks (RNNs)) 
atraem uma atenção especial pelo fato de serem 
capazes de aliar flexibilidade para criar uma 
ampla gama de mapeamentos não lineares a uma 
capacidade de memorizar e acessar o histórico 
temporal dos sinais de entrada graças à existência 
de laços de realimentação. Além disso, estas 
estruturas possuem capacidade de aproximação 

universal, como demonstrado em [2], e revelam 
uma interessante conexão com o conceito de 
máquina de Turing universal [3]. 
 
Entretanto, o uso efetivo destas poderosas 
ferramentas requer o ajuste de todos os seus 
pesos sinápticos, inclusive das conexões 
recorrentes, o que, no âmbito dos principais 
métodos de aprendizado supervisionado, traz à 
tona algumas dificuldades. Por exemplo, o 
cálculo do gradiente da função de erro torna-se 
uma tarefa computacionalmente custosa em 
virtude das recorrências. Adicionalmente, existe 
sempre a ameaça de que a RNN exiba um 
comportamento instável. 
 
Neste contexto, as redes neurais com estados de 
eco (em inglês, echo state networks (ESNs)), 
propostas por Jaeger [4] [5], e as liquid state 
machines (LSMs), propostas por Maass [6], 
oferecem uma solução criativa para este dilema e 
estabelecem um novo paradigma de treinamento 
para redes recorrentes, denominado computação 
com reservatório (em inglês, reservoir computing 
(RC)) [5] [7].  
 
A arquitetura básica empregada em RC consiste 
de: (i) uma rede fortemente recorrente de 
unidades de processamento não lineares, 
denominada reservatório de dinâmicas (ou 
“líquido”, na nomenclatura usualmente 
empregada nas LSMs), capaz de armazenar 
informações relacionadas ao histórico dos sinais 
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de entrada; (ii ) uma camada de leitura adaptativa, 
usualmente de caráter linear, responsável por 
combinar os sinais provenientes da RNN a fim 
de aproximar as saídas desejadas.  
   
O grande atrativo das abordagens baseadas em 
reservatório é a possibilidade de explorar, em 
certo sentido, a capacidade de processamento 
inerente a uma estrutura recorrente e, ao mesmo 
tempo, de evitar o ônus do processo de 
treinamento das RNNs. A estratégia proposta 
para se atingir estes objetivos é definir os pesos 
das conexões do reservatório de dinâmicas sem 
recorrer a qualquer informação sobre a tarefa 
desejada, fixando-os previamente segundo algum 
critério. Desta maneira, todo o processo de 
treinamento se resume à adaptação dos 
coeficientes da camada de leitura, o que pode ser 
realizado com o auxílio de métodos de regressão 
linear [5].  
  
A Figura 1 exibe a arquitetura básica de uma 
rede neural com estados de eco (ela vale também 
para as LSMs), destacando que a adaptação dos 
parâmetros da rede a partir de um sinal de erro 
incide apenas nos pesos da camada de leitura. 
 

 
 

Figura 1. Arquitetura básica de uma rede neural 
com estados de eco: apenas os pesos da camada de 

leitura são ajustados. 
 
3. Extreme Learning Machines 
 
Similaridades com o paradigma recorrente 
exposto ocorrem para certas propostas recentes 
de redes neurais feedforward. Para entendê-las, 
convém discutir brevemente a estrutura 
denominada perceptron de múltiplas camadas 
(MLP, do inglês multilayer perceptron). 
 
As redes MLP são utilizadas em diversas tarefas 
reais, como classificação de padrões, 
aproximação de funções e predição de séries 
temporais. Uma dificuldade relativa a estas redes 
é que, normalmente, elas são treinadas por meio 

de métodos baseados em derivadas de uma 
função custo de erro. Esses métodos podem ser 
lentos e/ou ineficientes em alguns casos e são 
pouco escaláveis computacionalmente. 
 
Neste contexto surgiram as extreme learning 
machines (ELM) [12][13], que propõem uma 
abordagem diferente para treinamento das MLPs 
que possuem uma única camada oculta. Apesar 
de não apresentarem uma arquitetura distinta em 
relação à associada a MLPs, elas possuem 
características diferentes em relação à demanda 
por ajuste de parâmetros. 
 
A base teórica subjacente às ELMs envolve a 
prova de que, para MLPs com uma única camada 
oculta, não há necessidade de se treinar os pesos 
e bias da camada intermediária, sendo possível 
utilizar valores aleatórios na mesma [12][13]. 
Com esta abordagem, a grande responsabilidade 
da camada intermediária é realizar um 
mapeamento que influa, de maneira não linear, 
na relação entre os parâmetros de entrada e em 
sua dimensionalidade. 
 
O fato de não haver necessidade de treinar a 
camada oculta transforma o problema de 
treinamento em um sistema matricial que pode 
ser resolvido facilmente com métodos de 
regressão linear. Isso mostra um ganho 
extremamente relevante em termos de 
treinamento, evitando a necessidade de 
retropropagação do erro, de uso de métodos 
iterativos e o caráter não quadrático da superfície 
de custo tipicamente engendrada por MLPs. 
 
ELMs tendem a minimizar o erro de forma que a 
norma dos vetores de peso também seja 
minimizada. Este fato traz à tona uma das 
características mais relevantes das ELMs, que é 
sua capacidade de generalização, que tende a ser 
muito boa em diferentes cenários. [12][13] 
 
4. Discussão 
 
A análise feita nas seções anteriores revela a 
imensa similaridade conceitual e de motivação 
entre métodos de computação com reservatório 
(mais especificamente, redes neurais com estados 
de eco) e extreme learning machines. Ambas as 
propostas são baseadas em camadas de neurônios 
“desorganizados” cuja informação é combinada 
por uma camada de leitura linear, o que, em 
ambos os casos, leva a um significativo ganho 
em termos de tratabilidade. Intuitivamente, pode-
se mesmo pensar em ESNs como sendo versões 
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recorrentes de ELMs, embora não tenha sido essa 
a linha cronológica de desenvolvimento. 
 
Interessantemente, as duas propostas também 
convergem no sentido de trazer à baila 
novamente a “desorganização”, que foi um 
aspecto biológico relevante em propostas 
pioneiras de redes neurais, inclusive, como visto 
na parte I, nas de Turing. De fato, as redes 
descritas, por possuírem realimentação em 
camadas não organizadas, e também pela ideia 
do uso restrito de elementos treinados para 
geração da informação desejada, podem ser 
vistas como versões booleanas das modernas 
redes desorganizadas discutidas nas duas seções 
anteriores. Embora a motivação biológica tenha 
sido determinante para Turing, podemos 
considerá-lo, não obstante, como um “pioneiro 
esquecido” de uma tendência dessa tendência de 
projeto, que vem ganhando força neste novo 
século [5]. Essa conexão, a nosso ver, merece ser 
explorada em mais detalhe, não só para que se 
faça justiça à riqueza das visões de Turing sobre 
o conexionismo, mas também para que essas 
visões possam frutificar em adições ao estado da 
arte dessa disciplina.  
 
4.1 – Reflexões sobre Alguns Aspectos 
Biológicos 
 
Recentes desenvolvimentos da teoria de sistemas 
complexos e da neurociência também têm 
relação com os conceitos fundamentais 
subjacentes às redes desorganizadas de Turing. 
De fato, a recente transposição da teoria de 
grafos para o estudo anatômico da conectividade 
cerebral [8-9] tem revelado alguns aspectos da 
organização cerebral, tais como: 1) estrutura 
esparsa de conexão entre neurônios, mas 
localmente densa; 2) regiões dedicadas 
(segregadas) de processamento que trabalham em 
paralelo; 3) número relativamente baixo de 
conexões entre as regiões dedicadas de 
processamento para que o mesmo possa ser 
distribuído. 
 
Curiosamente, segundo [10], é impossível não 
associar a supracitada estrutura cortical com as 
chamadas “redes de mundo pequeno” (do inglês 
small-world networks) propostas por Strogatz e 
Watts [11]. Essas redes parecem compartilhar 
uma característica topológica fundamental com 
as redes corticais, que é, basicamente, a 
existência de um número relativamente baixo de 
conexões entre nós distantes da rede, o que 
permite reduzir drasticamente a distância média 

entre nós sem que o número de conexões entre 
neurônios cresça de forma explosiva. 
Certamente, é válido conjecturar que esta 
estrutura topológica em muito favorece a 
coexistência de processamento paralelo e 
distribuído, assim como a maximização da 
eficiência da transmissão da informação a baixo 
custo (i.e. número de conexões). 
 
Neste sentido, mais uma vez não somos capazes 
de deixar de pensar em Alan Turing e em sua 
ideia de unidades lógicas esparsamente 
conectadas com a possibilidade de controle ou 
ajuste de pesos sinápticos por meio de um 
processo de supervisão. Ironicamente, talvez 
novos e prolíficos campos de pesquisa, tanto em 
redes neurais artificiais quanto em redes 
biológicas, sejam, na verdade, uma consolidação 
tardia das ideias de um pioneiro que nos deixou 
demasiadamente cedo. 
 
5. Conclusões 
 
Nesta segunda parte, apresentamos algumas 
modernas ideias conexionistas baseadas no 
conceito de desorganização – mais 
especificamente, computação com reservatórios e 
extreme learning machines. Em seguida, 
buscamos discutir a relação entre essas ideias e 
as propostas pioneiras de Turing vistas na parte I 
do trabalho. 
 
Por fim, procuramos alguns elementos de contato 
com aspectos biológicos da moderna 
neurociência, sendo levados à inevitável 
conclusão de que as ideias de Turing merecem 
ser visitadas tanto para que se tenha um 
panorama mais nítido da história da computação 
quanto pelo potencial de inovação nelas contido. 
Nesse sentido, poderíamos concluir este artigo 
parafraseando o marquês de Laplace: “Lisez 
Turing, lisez Turing, c’est notre maître à tous.” 
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Abstract – Phased array antennas have been widely employed in a great number of both civilian and military applications.
Phase and amplitude variations for each active antenna element allow to control beam steering eletronically. In addition, antenna
pattern with specified constraints such as maximum power peak as well as nulls in given directions, mainlobe 3dB-width and
desired sidelobes levels can be generated. This paper focuses on a comparison between the results obtained when three distinct
optimization methods are applied in order to obtain the radiation pattern as closer as possible to an ideal one. Mathematical
analyses and simulation results are taken into consideration to evaluate the least mean squared error, computational complexity and
computing time for each methods.

Keywords – phased array, beamforming, optimization.

1. Introdução
O estudo de antenas phased array tem crescido muito
nos últimos anos, aumentando o número de aplicações,
tanto civis quanto militares que empregam tal tecnolo-
gia. Estações de rádio AM e FM, comunicação de sondas
espaciais, atividades óticas e acústicas, radares metereo-
lógicos e modernos sistemas de radares militares [1] são
exemplos das supracitadas áreas de interesse.

Phased arrays consistem de múltiplos transmis-
sores/receptores coerentemente alimentados cada qual
com respectiva fase e amplitude. A multiplicidade de
elementos permite um controle mais preciso do diagrama
da antena, diminuindo lóbulos secundários além de mo-
delar o seu padrão de formação [2]. No entanto, a razão
principal de se utilizar esse tipo de antena é a possibli-
dade de direcionar o feixe principal de forma eletrônica,
deslocando-o em frações de segundos.

Cada aplicação exige um tipo de antena phased
arrays adequada cujo projeto inclui o estudo da geome-
tria mais apropriada e o cálculo das ponderações apli-
cadas em cada um dos elementos. A geometria do array
compreende o número de elementos ativos que compõem
o sistema, a distância entre eles e a forma como estão dis-
postos, ou seja, é a parte física do array. Já as pondera-
ções são escolhidas via software e, atribuídas a cada ele-
mento de forma correta, determinam o posicionamento
do feixe principal, assim como certas características dos
lóbulos secundários. Essas ponderações são compostas
por módulo e fase, podendo assim, serem descritas como
grandezas complexas, possibilitando a modelagem mate-
mática do problema.

O foco do presente trabalho é fornecer o ve-
tor de ponderações para um array linear no plano ho-
rizontal de modo que o diagrama total da antena apre-
sente uma forma mais próxima possível de um diagrama
pré-especificado ou que atenda determinadas limitações.
Para tal, utiliza-se algoritmos de otimização, sem levar
em consideração a quantização das fases e módulos dos

elementos. Três desses algoritmos de otimização fo-
ram implementados e simulados e, por fim, os resulta-
dos comparados. As teorias utilizadas foram mínimos
quadrados [3], mínimos quadrados de magnitude [4,5]
e otimização convexa utilizando LMI’s (Linear Matrix
Inequalities) [6].

Na Seção II, uma breve explicação sobre a teo-
ria de phased array linear será apresentada, explicando
seu funcionamento e a importância das ponderações uti-
lizadas em tal sistema. Em seguida, na Seção III, são
descritos os três métodos de otimização utilizados, cada
qual em uma subseção. A Seção IV traz os resultados das
simulações realizadas. Por fim, na Seção V, uma conclu-
são é tecida acerca dos resultados obtidos através de uma
comparação de desempenho e resposta.

2. Phased array linear
Um array de antena linear geralmente é composto por
elementos ativos dispostos em linha e igualmente espa-
çados de uma distância dx. Essa grandeza é de suma
importância para o projeto, pois, não só influencia no di-
agrama total gerado pela antena, como também está re-
lacionada com o máximo ângulo de visada possível sem
que se tenha um indesejável pico em outra direção (gra-
ting lobe) [8]. Essa relação é mostrada na equação (1).

dx =
λ

1 + |sen θ|
(1)

Uma vez escolhidos dx e o tipo de antena de
cada elemento, o diagrama resultante fornecido pelo ar-
ray segue a equação (2).

f(θ, φ) =

n∑
i=1

Diwi ∗ e
−j2πRicos(θ)sin(φ)

λ (2)

Onde, Di é o diagrama de cada elemento i, wi
é a ponderação em módulo e fase do elemento i, Ri é
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a distância de um ponto fixo em relação ao elemento i
da antena, θ é o azimute do mesmo ponto fixo a partir
do ângulo normal à antena, φ é a elevação do mesmo
ponto fixo a partir do plano horizontal que passa pela reta
normal à antena e λ é o comprimento de onda do sinal
emitido/recebido;

No trabalho em questão, a componente de fase
referente ao ângulo φ pode ser suprimida pois essa é igual
em todos os elementos do array. Sem perda de generali-
dade, considera-se, também, que a onda é sempre prove-
niente de um ponto distante (Ri >> λ), podendo assim,
ser dita como uma forma planar. Supondo um ângulo
azimutal θ, percebe-se que a diferença de fase entre os
sinais em cada elemento varia linearmente com dx con-
forme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Onda Planar chegando no array de antena

No intuito de melhor representar a equação
(2) para um uso de técnicas de otimização, pode-se
reescrevê-la em uma forma matricial indicada na equa-
ção (3).

F = Aw (3)

Onde, F é o diagrama gerado pela antena, w é o vetor
ponderação dos elementos de antena e A é a matriz de
exponenciais de fases que chegam para cada elemento de
antena, onde as colunas são os elementos da antena, de 1
a n, e as linhas os azimutes, de -90◦a 90◦.

Considerando wi = ‖wi‖ ∗ ejαi , deseja-se en-
contrar os valores de ‖wi‖ e αi que resultem em um di-
agrama desejado, dado a matriz A a qual representa a
física do sistema. Nesse trabalho foram analisados três
métodos para se encontrar, de forma otimizada, a com-
posição do vetor w.

3. Algoritmos de otimização utilizados
Algoritmos de otimização são empregados em problemas
que exijam a tomada de decisões de forma a minimizar
um determinado esforço requerido ou maximizar algum
benefício desejado e que possam ser modelados em fun-
ção das variáveis de decisão. Esses algoritmos são, então,
utilizados a fim de encontrar possíveis condições que for-
neçam o máximo ou o mínimo valor da referida função
[9].

Sendo assim, observa-se que uma das maneiras
de se encontrar os valores de fase e amplitude de cada

elemento de antena citados na seção anterior, é utilizar
métodos dessa natureza. No entanto, é preciso destacar
que não existe na literatura um único método que resolva
todos os problemas de otimização existentes.

Neste trabalho, os desempenhos de três técnicas
serão analisadas. A primeira baseia-se no método dos
mínimos quadrados, que é uma abordagem clássica da
literatura. O segundo parte da mesma ideia do primeiro,
porém devido a algumas modificações impostas, passa a
ser uma solução não convexa. Por fim, o último, assim
como o primeiro, é um método convexo baseado em res-
trições, porém não necessita seguir uma função ideal.

3.1. Mínimos quadrados
O método dos mínimos quadrados minimiza o quadrado
da diferença entre os dados calculados e os dados de-
sejados. A função custo desse método [3] é dada pela
equação (4).

J(β) =

N−1∑
n=0

(x[n]− s[n])2 (4)

Onde o estimador de β escolhe os valores calculados,
s[n], mais próximos dos valores observados, x[n]. O va-
lor de β que minimiza J(β) é o estimador de mínimos
quadrados [3], β̂ e é encontrado através da operação (5).

s = Hβ (5)
β̂ = (HTH)−1HTx

Onde, H é a matriz de observação. No presente trabalho,
observa-se, a partir das equações (3) e (5), que os valores
de w são dados pela equação (6).

ŵ = (ATA)−1ATF (6)

3.1.1. Mínimos quadrados Ponderado

Mínimos quadrados Ponderado é uma extensão do mé-
todo descrito anteriormente que leva em consideração
uma matriz de pesos, P , nxn, definida positiva [3]. Essa
matriz enfatiza a contribuição de certas amostras, mais
confiáveis, ou provê maior importância a pontos críticos.
De posse dessas considerações, a relação (5) será dada
pela relação (7)

β̂ = (HTPH)−1HTPx (7)

3.2. Mínimos quadrados de magnitude
Como dito anteriormente, o vetor diagrama resultante da
antena é formado por números complexos e portanto pos-
sui módulo e fase. Todavia, as fases deste não são re-
levantes, uma vez que não têm influência no ganho de
transmissão/recepção. Sendo assim, há, somente, inte-
resse nos valores absolutos desse diagrama, o que não é
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previsto no método dos mínimos quadrados convencio-
nal.

Como alternativa para adequar o método tradi-
cional à nossa aplicação, utiliza-se o método dos míni-
mos quadrados de magnitude. Ao contrário do primeiro,
o problema de otimização com resposta em amplitude
desejada (fase desprezada) é não-convexo e, portanto,
mais difícil de ser resolvido[4]. Modifica-se a função
custo, sendo essa representada por (8)

min
x∈C
‖Aw − F‖22 ≡ min

w∈C

n∑
i=1

(Aiw − Fi)
2 (8)

Diversos algoritmos para solucionar o problema
descrito são apresentados na literatura [5]. O algoritmo
utilizado nesse trabalho é recursivo e conhecido como
Variable Exchange Method e é apresentado em [5].

3.3. Otimização convexa com o uso de LMI
Uma das limitações dos casos abordados anteriormente é
a necessidade de se conhecer um diagrama ideal. Em
situações onde não se busca máximos/mínimos, mas
sim garantia de transposição de limites pré estabeleci-
dos, uma boa solução é fazer uso de LMI’s combinado
com um critério de otimização convexa. Nesse trabalho,
utiliza-se o critério de mínimo ganho de ruído branco,
cuja as inequações [6] são apresentadas em (9)

min
w
||w||

sujeito a WHa(ϕ0) = val∣∣WHa(ϕi)
∣∣2 ≤ C ϕi ∈ (Az1, Az2)∣∣WHa(ϕj)
∣∣2 ≤ D ϕj ∈ (Az3, Az4)

...∣∣WHa(ϕn)
∣∣2 ≤ Z ϕn ∈ (Azn−1, Azn) (9)

Onde val é um valor de máximo pré determinado,
ϕi, ϕj , ..., ϕn são os ângulos azimutais, C,D, ..., Z são
os valores,em módulo, limitantes e Az1, Az2, ..., Azn
são os intervalos azimutais.

4. Simulações
Nessa seção são apresentados os resultados de três si-
mulações realizadas em Matlab, com o apoio do toolbox
YALMIP, usando os três métodos de otimização supraci-
tados em cada uma delas. Em todas as simulações foram
considerados vinte elementos ativos de antena separados
de uma distância de meio comprimento de onda. Como
não é foco desse trabalho o estudo de cada elemento, fo-
ram consideradas antenas unitárias omnidirecionais.

Primeiramente, foi realizada uma simulação
considerando-se que o diagrama total da antena a ser al-
cançado é factível e, já é de conhecimento dos projetistas.

Não obstante, os valores de módulo e fase que deverão
alimentar cada elemento de antena são desconhecidos.
Utilizou-se um diagrama gerado quando a fase de cada
elemento ativo segue uma função linear e os módulos se-
guem um janelamento de Hamming [7]. Todos os méto-
dos deram como saída o diagrama desejado, porém cada
um com determinado erro e tempo de processamento. A
Tabela 1 mostra os erros e tempos gastos nessa primeira
simulação.

Em seguida, foi realizada uma simulação
considerando-se um diagrama caracterizado somente por
um lóbulo principal desejado e valor zero em todos os
azimutes fora desse intervalo. Essa simulação foi execu-
tada no intuito de analizar um cenário onde somente as
características do lóbulo principal são importantes e os
lóbulos secundários sejam o menor possível. A Figura 2
mostra os resultados obtidos utilizando os métodos dos
mínimos quadrados e dos mínimos quadrados de magni-
tude, visto que o terceiro método proposto não consegue
resolver o problema com essas limitações. A Tabela 2
mostra os erros e tempos gastos nessa segunda simula-
ção.
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Figura 2. Diagrama resultante tendo como diagrama
ideal um determinado lóbulo principal e lóbulos se-
cundários zerados

MQ MQM LMI
Tempo(s) 0.099 6.99 67.6

Erro Médio Quadrático 4.3e-8 7e-4 1.2e-5

Tabela 1. Tabela de erros e tempos considerando um
diagrama de Hamming como diagrama ideal.

MQ MQM LMI
Tempo 1.8e-3 10.18 ∞

Erro Médio Quadrático 51.52 1.75 X

Tabela 2. Tabela de erros e tempos considerando um
diagrama de Hamming com somente o lóbulo princi-
pal como diagrama ideal.

Por fim, foi feita uma simulação considerando
nulos em determinados azimutes (-15◦, 54◦e 60◦), side-
lobes em azimutes menores do que o do lóbulo princi-
pal limitados a -20dB, sidelobes em azimutes maiores do
que o do lóbulo principal limitados a -30dB e feixe prin-
cipal direcionado a 20◦. A Figura 3 mostra o resultado

41



alcançado pelo método de otimização convexa utilizando
LMI’s. O tempo de execução foi de 52s.
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Figura 3. Diagrama resultante utilizando o método
de otimização convexa com o uso de LMI

5. Conclusão
Neste trabalho foram comparados os desempenhos de
três métodos de otimização, aplicados na geração de di-
agramas de radiação de antenas do tipo phased array li-
near, com base no erro médio quadrático da saída, com-
plexidade computacional e tempo de execução dos mes-
mos.

Foram objetos de estudo o método clássico de
mínimos quadrados (MMQ), o método de mínimos qua-
drados de magnitude (MMQM), onde deseja-se otimizar
apenas o módulo do vetor diagrama, e o método de otimi-
zação convexa com uso de matriz de restrições (LMI’s).
Analisou-se três distintos cenários onde cada método se
sobressai diante dos outros: geração de um diagrama de
radiação exequível e conhecido (hamming), geração de
um diagrama de radiação com forte restrição e geração
de diagrama de radiação que atendesse determinadas res-
trições de nulo e limitantes superiores nos lóbulos secun-
dários.

No primeiro cenário, o MMQ apresenta um de-
sempenho melhor que os demais pois, além de apresen-
tar o menor tempo de execução, consegue encontrar o
diagrama com o menor erro médio quadrático (Tabela I).
Destaca-se, ainda, que, neste cenário, o método LMI se
mostrou inconsistente, em alguns casos atingindo o dia-
grama desejado, e em outros não.

No segundo cenário, o método MMQM
mostrou-se mais eficiente pois embora apresente um
tempo maior de execução, o erro médio quadrático é
consideravelemente menor que o fornecido pelo primeiro
método (Tabela II). Ressalta-se que o emprego do algo-
ritmo de LMI’s para este tipo de cenário é inviável, pois o
problema proposto é dado como infactível pelo método.

Por fim, no último cenário somente o algoritmo
de LMI’s é possível de ser empregado, uma vez que nesta
configuração não se faz uso de um diagrama ideal a ser
seguido. Dessa forma, os outros métodos não garantem
que todos os lóbulos estarão abaixo de um determinado
valor.

Com base nas simulações e implementações re-
alizadas, conclui-se que não existe um método de oti-
mização ideal que abrange todos os tipos de aplicação.
Sendo assim, destaca-se a importância da realização de
análises comparativas, tendo como base as necessidades
e limitações do sistema no qual o algoritmo de otimiza-
ção será empregado.
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Abstract – This paper addresses a structure and introduces an evolving learning approach to train uninorm-based
hybrid neural networks using extreme learning concepts. Evolving systems are high level adaptive systems able to
simultaneously modify their structures and parameters from a stream of data, on line. Learning from data streams is
a contemporary and challenging issue due to the increasing rate of the size and temporal availability of data, turning
traditional learning methods impracticable. Uninorms bring flexibility and generality to fuzzy neuron models as they
can behave like triangular norms, triangular conorms, or in between by adjusting identity elements. This feature adds
a form of plasticity in neural network modeling. An online clustering method is used to granulate the input space,
and a scheme based on extreme learning is developed to train the neural network. Computational results show that
the learning approach is competitive when compared with alternative evolving modeling methods.

Keywords – hybrid neural networks; unineurons; evolving systems; online learning; extreme learning.

1. Introduction

Machine learning methods are being reevaluated over
the last years as the need of online capabilities is made
evident by the massive growth in numbers and acces-
sibility of computing devices [1] [10]. With this con-
text in mind a new class of machine learning approach
with adaptive abilities to simultaneously learn a sys-
tem structure and its parameters emerged, namely, the
evolving system approach. The term evolving means
online, gradual systems development and adaptation.
Evolving systems are an alternative and innovative
way of adapt, learn and represent knowledge about
changing environments [1].

In this paper we address a hybrid neural fuzzy
network with evolving learning whose structure has
two main parts: a fuzzy neural system and a neu-
ral network. The multilayer structure of the network
has membership functions in the input layer neurons,
uninorm-based neurons in the second layer, and clas-
sic neurons in the third layer. Uninorms provide flex-
ibility at the cost of an extra parameter (identity ele-
ment) to learn for each unineuron. Interesting, how-
ever, the identity element can be either chosen by the
designer if he has prior knowledge or needs a partic-
ular structure, or leave it to be learnt using data. Due
to its inherent highly nonlinear nature, learning com-
plexity can be reduced using extreme learning [7].
Basically, extreme learning consists in randomly as-
signing weights for the hidden layer of feed-forward
neural networks and analytically determine the output
weights. Extreme learning has shown to provide fast
training, accurate results and good generalization per-

formance [8].

After this brief introduction, the paper pro-
ceeds as follows. Section 2. gives detailed description
of the learning steps including the evolving fuzzy neu-
ral network system approach. Next, computational re-
sults of the tests conducted using well known bench-
marks are reported in Section 3.. Section 4. concludes
the paper summarizing its contributions and suggest-
ing issues for future investigation.

2. Evolving Extreme Learning
Uninetwork

In this section we present an evolving hybrid fuzzy
neural network based on uninorms. Learning involves
recursive clustering to granulate the input space and
extreme learning algorithms to simultaneously adjust
the network weights and parameters. For short, we
call the evolving hybrid fuzzy neural network model
eXUninet (evolving eXtreme learning Uninetwork) in
the rest of the paper.

2.1. Uninorms and the Unineuron

A generalization of t-norms and t-conorms called uni-
norm was introduced by [13]. Formally, a Uninorm is
a mapping u : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] that satisfies
the following properties:

1. Commutativity: a u b = b u a

2. Associativity: a u (b u c) = (a u b) u c

3. Monotonicity: if b ≤ c, then a u b ≤ a u c
4. Identity element: a u e = a, ∀ a ∈ [0, 1]
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While t-norms respect the first three condi-
tions with the identity element e = 1, t-conorms sat-
isfies the first three as well but with identity element
e = 0. Uninorms extends triangular norms by allow-
ing the identity element to be in the unity interval.

Fuzzy neurons were introduced as basic units
of fuzzy neural networks in [12]. The two basic neu-
ron models were called or and and, they are defined
using t-norms and s-norms as follows:

or(A,W ) = Sni=1(ai t wi) (1)

and(A,W ) = Tni=1(ai s wi) (2)

Here T is a t-norm, S is a s-norm, ai ∈ [0, 1]
are the inputs and wi ∈ [0, 1] the synaptic weights.
Neural networks based on these neurons were suc-
cessfully used in various applications such as ther-
mal modeling of power transformers [5] and time se-
ries prediction [3]. Recent work suggested uninorm-
based neurons (unineurons) [11] to explore uninorms
in modeling distinct neuron operators, a desired char-
acteristic to add flexibility in fuzzy neural networks.
Further improvements of the unineuron model was re-
ported in [6]. The unineuron used in the hybrid neural
fuzzy network addressed in this paper is of the type
OR_U, which consists of uninorms at synaptic pro-
cessing level and a s-norm at global aggregation level,
as shown in (3).

OR_U = Sni=1(ai u wi) (3)

The uninorm realization used in this paper
adopts the following construct [13]

u(a, b) =

{
a s b, if a, b ∈ [e, 1]
a t b, else

(4)

with t a t-norm and s a s-norm.

2.2. Topology of the Network
The structure of the uninetwork adopted in this pa-
per based on [4]. The network has two major parts,
fuzzy inference systems and aggregation neural net-
work, assembled into three layers. The fuzzy neural
system is composed by the first two layers, the input
and hidden layer, respectively. The input layer con-
sists of neurons whose activation functions are mem-
bership functions of fuzzy sets that granulate the input

space to form a fuzzy partition. Here we use Gaus-
sian membership functions centered at cl with disper-
sion (radius) σ. The membership degree of input xi
is computed using (5). For each dimension xi of a
n-dimensional input vector x there are Lt fuzzy sets
Alii , li = 1, . . . , Lt. Lt corresponds to the number of
fuzzy rules of the system at step t.

ali = e−
(xi−cli)

2

2σ2 (5)

Here l = 1, . . . , Lt, i = 1, . . . , n and cli is the
ith coordinate of the lth cluster center. The radius σ is
defined a priori and kept constant during the evolving
process.

The second layer contains OR_U unineurons
to aggregate the outputs of the input layer weighted
by connections wli:

zl = Sni=1(ali u wli) (6)

Here zl , l = 1, . . . , Lt is the output of the
lth unineuron, S implemented using the max s-norm;
wli are the synaptic weights. The third layer is a tradi-
tional neural network layer with sigmoidal activation
functions f(·) as follows:

ŷj = f

 Lt∑
l=1

rjlzl

 (7)

with m being the dimension of the output
space, j = 1, . . . ,m, and rjl are the output weights
connecting the jth output with the lth rule. Figure 1
shows the uninetwork structure.

2.3. Clustering Procedure
Most batch fuzzy neural networks relies on a cluster-
ing method to granulate input data. We present an
alternative called eClustering+ [2] to perform cluster-
ing online. This approach estimates the density recur-
sively at each data point by using (8).

Dt(ot) =

(t− 1) (sot + 1) + bt − 2
n+m∑
j=1

otjhtj

−1

(8)

with ot = [xT ,yT ]T ; D1(o1) = 1; bt =
bt−1+

∑n+m
j=1 o2(t−1)j ; b1 = 0 ; htj = h(t−1)j+o(t−1)j

; h1j = 0 ; j = 1, . . . , n+m ; sot =
∑n+m
j=1 o2tj .
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Figure 1. Uninetwork structure

Density is calculated recursively for each
cluster center by (9):

Dt(o
i∗) =

t− 1

t− 1 + (t− 2)
(

1
Dt−1(oi

∗ )
− 1

)
+ dist

(9)
where dist =

∑n+m
j=1 (otj − o(t−1)j) and D1(o

i∗) =
1. Cluster centers candidates are selected if the fol-
lowing condition is true: Condition A: Dt(ot) >
maxDt(o

i∗) or Dt(ot) < minDt(o
i∗) where i∗

are the indexes of cluster centers. To avoid overlap-
ping and redundancy, the cluster is created only if it
does not satisfy: Condition B: ∃l, l ∈ [i, Lt] : ali >
e−1, ∀i, i ∈ [1, n].

2.4. Extreme Learning

The extreme learning method was introduced as a way
to train single hidden layer feed-forward neural net-
works (SLFNNs). Originally developed in [7], the
method chooses the hidden layer weights randomly
and estimates the weights of the output layer using the
least squares algorithm. Results indicate good perfor-
mance and greater ability to generalize [8]. Interest-
ingly, the authors have shown that general non-linear
activation functions can be used by the hidden layer
neurons.

The eXUninet training is performed similarly
assigning random values in [0, 1] to weights and iden-
tity elements of the OR_U neurons, and next using
the recursive least squares (RLS) algorithm with for-

getting factor λ to update the output layer weights
rt = [rt11 . . . r

t
jl . . . r

t
mLt ]:

Jt = Qt−1zt{λ+ ztQt−1(zt)T }−1 (10)

Qt = (ILt − Jtzt)λ−1Qt−1 (11)

rt = rt−1 + (Jt)T (f−1(yt)− zt(rt−1)T ) (12)

With f−1(yt) = log(yt) − log(1 − yt). Ini-
tialization of Q is commonly ILtω , ω = 1000,
where ILt is the identity matrix.

3. Computational Results
Simulations were performed setting the forgetting fac-
tor at 0.9. The root mean squared error (RMSE) is
computed at step t:

RMSE =

√√√√1

t

t∑
j=1

(yj − ŷj)2 (13)

Data were normalized in the range [0.1, 0.9],
and the errors were computed for normalized data.
All the results reported were obtained running each
method 20 times. The best and average performances
are displayed.

3.1. Mackey-Glass Time Series
The Mackey-Glass time series is a well known bench-
mark whose data is generated using:

dx

dt
=

Axt−τ

1 + (xt−τ )C
−Bxt , A,B,C > 0 (14)

Semi-periodic or chaotic behaviour depends
of the parameters values chosen. Several studies
adopt: A = 0.2 , B = 0.1 , C = 10 and τ = 17,
with a time step of 0.1 for integration [1, 9], 3200 data
samples were generated and used for training and test-
ing simultaneously. The goal is to predict the value of
xt 85 steps ahead, that is:

xt+85 = p(xt, xt−6, xt−12, xt−18) (15)

Results comparing the best and average
RMSE values with alternative approaches suggested
in the literature are shown in Table 1.

Clearly, for this case the eXUninet perfor-
mance is the best. Figure 2 depicts the results of eX-
Uninet for the first 500 data samples.
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Table 1. Performances for Mackey-Glass
Model Ref. Rules RMSE avg. RMSE
eTS [1] 24 0.0779 0.0779
DENFIS [9] 25 0.0730 0.0730
FBeM [10] 26 0.0968 0.0968
eXUninet - 27 0.0501 0.0622
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Figure 2. Mackey-Glass results

4. Conclusion
This paper has suggested a new evolving learning ap-
proach for hybrid fuzzy neural networks based on uni-
norms. Computational results show that the fuzzy
neural network is competitive with alternative evolv-
ing methods. The learning approach is simple, fast
and accurate, and hence suitable for online applica-
tions.

Future work shall explore examples with sig-
nificant concept drift to further test the online learning
capability of the approach. Detailed statistical analy-
sis is also required to show that the evolving learn-
ing approach is statistically superior. One can also
analyse the use of various types of uninorms realiza-
tions at the global and local levels of neurons in the
fuzzy layer of the eXUninet, as well as extensions for
nullnorms-based neural fuzzy networks and systems.
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Abstract – This article discusses the fundamental aspects of Extreme Learning Machines (ELMs), which form a novel approach 
to designing single-layer feedforward neural networks that present an interesting tradeoff between performance and simplicity in 
the associated training process. A preliminary comparison between ELMs and classical multilayer perceptrons – in the context 
of classification and prediction of seasonal streamflow series – is also presented, leading to conclusions that indicate the 
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1. Introdução 
 
Perceptrons de múltiplas camadas (MLPs, do 
inglês multilayer perceptrons) são utilizadas em 
um conjunto bastante extenso e diverso de 
problemas reais. Apesar disso, as MLPs possuem 
dificuldades em relação a fatores como [1]: 
 
1) Tempo de convergência do processo de 
treinamento, o qual, em determinados casos, 
pode tornar infactível um problema 
potencialmente tratável; 
 
2) Necessidade de se realizar a retropropagação 
do erro de treinamento, o que pode tornar o custo 
computacional por iteração de treinamento 
relativamente alto; 
 
3) As redes são treinadas normalmente através da 
utilização de algoritmos baseados nas derivadas 
da função custo de erro. Isso significa que pode 
haver convergência para mínimos locais, fazendo 
com que o potencial estrutural da rede não seja 
plenamente aproveitado. 
 
Extreme Learning Machines (ELMs) 
correspondem a uma alternativa ao treinamento 
de redes MLP que possuem uma única camada 
intermediária (SFLNs). O mecanismo de 
aprendizado subjacente a esse algoritmo se 

baseia na ideia de que não há a necessidade de se 
treinar os pesos da camada intermediária, sendo 
assim utilizada nela uma configuração 
“desorganizada”.  Não havendo a necessidade de 
ajuste dos pesos na camada intermediária, é 
possível obter a solução ótima para a rede através 
da aplicação de mínimos quadrados [2], o que 
evita as três classes de dificuldades previamente 
apontadas. 
 
Neste trabalho, buscaremos apresentar as ELMs, 
fazendo uma discussão acerca de suas principais 
características e também apresentando uma 
análise de desempenho que tecerá comparações 
preliminares entre a nova proposta e as clássicas 
redes MLP. 
 

2. Redes Neurais MLP 
 
As redes neurais do tipo MLP surgem da 
conexão de vários neurônios “tipo perceptron”1 
segundo uma estrutura de camadas [1]. Neste 
artigo, restringir-nos-emos à utilização de MLPs 
com uma única camada intermediária (vide Fig. 
1), as quais já possuem capacidade de 
aproximação universal, treinadas a partir de 
                                                 
1 Consideramos um neurônio desse tipo como sendo 
formado por um combinador linear com vetor de 
pesos sinápticos ajustável seguido por uma não-
linearidade sigmoidal [1][3]. 
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algoritmos canônicos de gradiente (para uma 
descrição bastante didática do método canônico 
baseado em retropropagação de erro, que será 
usado neste artigo, vide [3]). 
 

 
Figura 1. Rede Neural MLP com uma 

única camada intermediária 
 

Embora MLPs tenham sido aplicadas a uma 
ampla gama de problemas reais, seu uso traz 
dificuldades em relação a fatores como 
velocidade de convergência, necessidade de 
intervenção humana, potencial obtenção de 
soluções subótimas e pouca escalabilidade 
computacional [2]. 
 
3. Extreme Learning Machines 
 
A principal diferença do processo de treinamento 
de ELMs em relação aos tradicionais algoritmos 
do gradiente está no fato de que apenas os 
parâmetros da camada de saída são treinados, o 
que elimina a necessidade de que se ajustem de 
maneira supervisionada os parâmetros da(s) 
camada(s) intermediária(s) [2]. Foi provado que 
a utilização desta arquitetura desorganizada e não 
treinada da camada intermediária pode ser 
contemplada se a função de ativação for 
infinitamente diferenciável [4]. A principal 
função da camada intermediária neste algoritmo 
está em gerar um mapeamento não-linear entre 
os dados de entrada, com sua dimensionalidade 
original, e um espaço de dimensionalidade 
potencialmente mais elevada. 
 
Uma ELM possui ainda outra característica 
muito importante no que se refere à capacidade 
de generalização. Enquanto são utilizados 
métodos como validação cruzada e regularização 
em MLPs, ELMs possuem mecanismos que 
tendem a associar a obtenção de um erro mínimo 
a uma norma mínima para o vetor de pesos da 
saída, o que se relaciona a um interessante 
potencial de generalização [2][4]. 
 
3.1Algoritmo de Treinamento 
 
Como não há a necessidade de se obter os pesos 
da camada intermediária via treinamento 

supervisionado, o ajuste de parâmetros da rede se 
reduz ao cálculo de uma solução de mínimos 
quadrados [2]: 
 

� = ��� 
 

Onde � representa o vetor de pesos da camada de 
saída, �� representa a pseudo-inversa de Moore-
Penrose da matriz H com a aplicação dos dados 
de entrada à camada intermediária e T representa 
o vetor de saídas desejadas. Normalmente os 
pesos são gerados através de uma distribuição 
onde o valor dos pesos e bias varia entre -1 e 1. 
 
O algoritmo completo de treinamento pode ser 
visto sucintamente da seguinte maneira [2]: 
 

1. Gere os pesos e os bias da camada 
intermediária de forma aleatória 

2. Calcule a matriz H como sendo a 
aplicação dos mapeamentos feitos por 
todos os neurônios da camada 
intermediária a todos os dados de entrada 
disponíveis. 

3. Calcule o vetor de pesos � = ���, 
sendo T o vetor de valores desejados 
associados aos dados de entrada. 

 
3.2 Variações do Algoritmo de Aprendizado 

 
O algoritmo de aprendizado exposto possui 
algumas variações interessantes de acordo com o 
tipo de problemas a resolver. Dentre eles, 
podemos apontar o FullyComplex ELM [2], que 
permite utilizar funções de ativação complexas, o 
que é muito útil, por exemplo, para tratar 
problemas de comunicações e análise de imagens 
médicas. 
 
Outra variação bastante útil corresponde à  
OS-ELM, que utiliza a forma recursiva do 
algoritmo de mínimos quadrados, permitindo 
assim um treinamento online [2]. 
  
4. Casos de Teste 
 
Para avaliar comparativamente o desempenho de 
MLPs e ELMs, utilizamos duas categorias de 
problemas que são comumente tratados com 
redes neurais artificiais: classificação de padrões 
e predição de séries temporais. 
 
Os testes foram executados dez vezes para cada 
uma das redes, sendo os resultados aqui exibidos 
a média das 10 execuções. A rede MLP teve seu 
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treinamento limitado por um erro mínimo e pela 
quantidade máxima de épocas. 
 
4.1 Classificação de Padrões 
 
Os testes de classificação foram realizados 
utilizando uma base de dados bastante conhecida 
na literatura, denominada Iris [6]. Tem-se como 
objetivo separar as flores em três classes 
distintas, e são adotados quatro atributos: 

1. Altura em cm da sépala 
2. Largura em cm da sépala 
3. Altura em cm da pétala 
4. Largura em cm da pétala 

 
As flores podem ser classificadas como: 
 

1. Iris Setosa 
2. Iris Versicolour 
3. Iris Virginica 

 
Para a solução deste problema, foi utilizada uma 
arquitetura com 20 nós na camada intermediária 
e três nós na camada de saída com função de 
ativação tangente hiperbólica, sendo que o nó 
com maior ativação determina a classe da flor. 
Espera-se valor de ativação 1 para o nó que 
identifica a classe e -1 para os demais nós da 
camada de saída. 
  
A análise dos erros foi feita em relação ao erro 
de classificação. O conjunto de dados do 
problema foi dividido em dois grupos, sendo um 
grupo de treinamento, contendo 90 entradas, e 
outro de teste, contendo 60 entradas. 
 
 MLP ELM 

Número de Nós 20 20 
Erro Mínimo 0,2 N/A 

Número máximo de 
épocas 

10000 N/A 

Treinamento (s) 0,901 0,0045 
Erro de Treinamento 0,48645 0,48478 

Erro de Teste 1,02271 0,61687 
Erro de Classificação 

(Treinamento) 
0,04111 0,00111 

Erro de Classificação 
(Teste) 

0,05333 0,05167 

Tabela 1. Resultados do problema de 
classificação 

 
Analisando os dois mapeamentos obtidos, chega-
se à conclusão de que os resultados são 
fundamentalmente próximos no que se refere a 
teste e classificação, o que é interessante, tendo 
em vista que o processo de treinamento das 
ELMs é bem mais simples. Isso se reflete na 
diferença entre os tempos de treinamento: 0,901 

segundo para a MLP e menos de 0,0045 segundo 
para a ELM. 
 
4.2 Predição de Séries 
 
A fim de verificarmos mais detalhadamente a 
capacidade de generalização das ELMs, 
abordamos também o problema de predição de 
séries de vazões [5]. Neste problema, os dados da 
série mostram uma variabilidade que torna a 
tarefa de previsão bastante complexa. 
 
Os dados das séries estão distribuídos ao longo 
de diferentes anos e meses, sendo a rede 
responsável por prever valores fora do intervalo 
de treinamento. A entrada do problema, para 
ambas as séries, é composta pelos quatro últimos 
valores da série e a saída é composta pelo valor 
atual da série. A quantidade de parâmetros na 
entrada da rede foi escolhida após realizar testes 
com grupos de dois a quatro parâmetros, no qual 
foi observado que com menos de quatro nós a 
rede não era capaz de mapear a função. Os dados 
foram normalizados entre -1 e 1, utilizando a 
tangente hiperbólica como função de ativação 
para as redes. Foi utilizada uma arquitetura com 
30 nós na camada intermediária e um nó na 
camada de saída com função de ativação 
tangente hiperbólica. O conjunto de dados do 
problema foi dividido de forma que os valores 
entre 1972 e 1976 foram utilizados como dados 
de teste e os demais como dados de treinamento. 
Os dados estão distribuídos no período de 
Janeiro/1931 a Dezembro/2010. Foram 
analisados os dados de vazão de Furnas e 
Sobradinho, obtidos no site da ELETROBRÁS 
(www.eletrobras.gov.br). 
 
 MLP ELM 

Número de Nós 30 30 
Erro Mínimo 0,2 N/A 

Número máximo de 
épocas 

10000 N/A 

Treinamento (s) 0,911 0,014 
Erro de Treinamento 0,19998 0,18805 

Erro de Teste 0,15585 0,15698 

Tabela 2. Resultados do problema de predição 
de séries de vazão de Furnas 

 
 MLP ELM 

Número de Nós 30 30 
Erro Mínimo 0,15 N/A 

Número máximo de 
épocas 

10000 N/A 

Treinamento (s) 0,331 0,017 
Erro de Treinamento 0,14999 0,12969 

Erro de Teste 0,12491 0,11805 

Tabela 3. Resultados do problema de predição 
de séries de vazão de Sobradinho 
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Analisando os dois mapeamentos obtidos, chega-
se à conclusão de que os resultados são 
fundamentalmente próximos no que se refere a 
teste e classificação, o que é interessante, tendo 
em vista que o processo de treinamento das 
ELMs é bem mais simples.  
 
Novamente, um grande diferencial quando 
comparamos a execução das duas redes neurais é 
o tempo de execução. Isso pode ser observado no 
tempo de treinamento das duas redes. As redes 
MLP possuem tempo de treinamento de 0,911 
segundo e 0,331 segundo para a série de Furnas e 
Sobradinho respectivamente. Já as redes ELM 
possuem praticamente o mesmo tempo de 
treinamento 0,014 segundo e 0,017 segundo. Isso 
reforça a velocidade do algoritmo de aprendizado 
da ELM e o fato de ele ser independente do 
mapeamento a ser realizado, já que o treinamento 
é feito em um único passo, seja o mapeamento 
mais ou menos complexo, dependendo apenas da 
quantidade de dados de entrada e do número de 
nós. No caso da MLP como a série de vazão de 
Furnas aparenta ser mais complexa, a mesma 
exige mais tempo até ajustar os pesos para 
encontrar um ponto de mínimo da superfície de 
erro. 
 
5. Conclusões 
 
Neste trabalho, foi feita uma apresentação da 
abordagem de projeto de redes neurais 
feedforward conhecida como extreme learning 
machine. Em seguida, passou-se a um estudo 
comparativo, ainda bastante preliminar, do 
desempenho dessa proposta e da solução clássica 
para treinamento de MLPs. 
 
Nos problemas estudados – classificação de 
padrões e previsão de séries de vazões -, pode-se 
dizer, em termos simples, que o desempenho das 
duas abordagens foi equivalente para arquiteturas 
análogas, o que é bastante favorável às ELMs, 
que obtêm esse nível de desempenho sem a 
necessidade de realizar retropropagação do erro. 
Isso também se reflete no fato de que as ELMs 
tiveram sempre um tempo de treinamento cerca 
de duas ordens de grandeza menor que o de 
MLPs, o que pode ser muito importante em 
problemas de grande dimensionalidade / número 
de padrões ou em aplicações de tempo real. 
 
Pretendemos continuar a aplicar e analisar o 
desempenho de ELMs nos problemas expostos, e 
também desejamos lidar com tarefas de 

processamento de sinais como equalização de 
canais e separação cega de fontes. 
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1. Introduction

A cognitive architecture is basically a computa-
tional model that aims to describe, as accurately as
possible, the way that human beings resolve prob-
lems and learn new knowledges across different do-
mains and knowledge bases. Cognitive architec-
tures have evolved insofar the cognitive science it-
self has evolved, thus new knowledges and assump-
tions have been incorporated in the different existing
architectures.

Many papers were published in this area
making it very prolific in recent years. Some of
these have tried to make a comparison among the
different architectures [9, 4] saying what one archi-
tecture does and the others do not or which is fastest
in a given scenario and so forth. This type of study
is very important, however just looking this area by
the comparativist perspective misses some funda-
mental aspects of human cogntive process. Ron Sun
paper “Desiderata for cognitive architectures” [11]
describes the issues and requiriments that the devel-
opment of a bio-inspired cognitive architecture pro-
vides. With this biological basement, it is possible
to analyze the architectures in a much wider, real
and improved way. One of these requirements is the
symbolic and sub-symbolic dichotomy that will be
argued in this paper.

Symbols are entities that make reference
to another objects, but not through a temporal-
spatial relationship, but by a convention, a cause-
consequence relation, a law [1]. Symbols can be
handled in order to generate another symbols that
will have new meanings and so on. For example:
the white flag is a symbol that represents the peace,
the red cross is a symbol that represents the hospi-
tals and so on. This approach is based on Charles

Sanders Peirce theory and it is the central pillar of
semiotic science.

On the other hand, sub-symbolic is any pro-
cessing that is not symbolic, that is, do not exist
clearly this symbol-object relationship. As Nilsson
[10] emphasized, the subsymbolic has a “bottom-
up” style and, at the lowest levels, the concept of
symbols is not as appropriate as is the concept of
signal. This approach emphasizes that the main
problem with the symbolic systems is the symbol
grounding problem [3]. As previously mentioned,
in the symbolic point of view, all the symbols are in
some way associated with the object that they repre-
sent, but how this association is made? According to
symbolic approach, this association is made via an
adapter module that gets the input data from sensors
and transforms them into symbols for future manip-
ulation. This is the main problem: it is unclear how
this adapter module works (homunculus problem).
However, it is clear that this adapter module has a
knowledge below the symbolic layer, that is, a sub-
symbolic layer that is acquired through experience
along the time and has a decisive role in intelligent
behaviors.

By the 70’s and 80’s, prevailed in artificial
intelligence the cognitivism (also called GOFAI2).
This approach claims that many aspects of intelli-
gence can be obtained simply by manipulating sym-
bols. Many cognitive architectures arose in this pe-
riod and all were influenced by this symbolic per-
spective. One of the major cognitive architecture
that arose in that period was SOAR1.

SOAR was originally proposed by John
Laird, Allen Newell and Paul Rosembloom [8]

1State, Operator And Result
2Good Old-Fashioned Artificial Intelligence
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around 1983. At the beginning, the architecture was
entirely symbolic, however over the years the sub-
symbolic perspective was gradually being incorpo-
rated and this will be the proposal of this paper: to
expose which are the sub-symbolic components of
SOAR and what are the benefits that they bring.

2. Proposal
This analysis will utilize the most recent version
available for SOAR, that is, version is 9.3.1 (June
2011). In 2008, Laird has pointed [5] the struc-
ture of an extended SOAR architecture with sym-
bolic and sub-symbolic modules. Nevertheless, as
Laird said, all of the new modules have been built,
but there is not a single unified system that has all
the components running at once. So, based on the
current SOAR version (9.3.1), the next figure was
remade to ilustrate the modules available.

Figure 1. Soar modules in version 9.3.1

So, in the next sections the sub-symbolic
modules will be detailed in order to determine what
are the benefits that they bring to the whole frame-
work. But, before detailing each module, it is nec-
essary a brief overview about the SOAR basic com-
ponents. SOAR is based on two entities: operator
and state.

The state is the current problem representa-
tion and this is constituted by a set of WME’s3. As
the own SOAR manual describes: “Each WME con-
tains a very specific piece of information (...) Sev-
eral WME’s collectively may provide more infor-
mation about the same object” [7]. So, the WME is
an entity that helps to describe an object that is in
SOAR problem-solving context.

3Working Memory Elements

Working memory is the cradle of WME’s.
As said previously, the WME’s discribe the current
state of the problem and it is in working memory
that these entities are linked to each other in order
to create a full context of the problem. The working
memory can be viewed as a theater of operations,
because all modules are linked through the working
memory (as can be viewed in Figure 1).

Operators are modifiers that make changes
in the current state and they are formed by a set of
rules. Each rule has two parts: the precondition and
the result. In the precondition, there are boolean ex-
pressions that compare the current state of the prob-
lem, in the other hand, the result effectively changes
the current state of the problem. So, for the result
can be executed, it is necessary that the precondi-
tion is true.

An operator is generally described by two
rules: one rule proposes the operator given a pre-
condition set, and the another verifies if the operator
is selected to execution and apply the changes in the
current state. This two rules are required, because
not necessarily if an operator has the precondition
that matches with the current state of the problem
it will be executed. SOAR just runs one operator at
a time. This cycle of selecting operators is named
decision cycle.

With such information in the hands, the
SOAR sub-symbolic modules will be detailed in the
next sections.

2.1. Decision Procedure
This decision procedure is divided into three steps.
The first is to determine what are the operators that
are candidates to execute, so SOAR will search what
are the operators that match with the current work-
ing memory state. At the end of this step, there will
be a set of operators that are able to execute.

The second step consists in evaluate the
preferences. Preferences are suggestions or imper-
atives about the current operator, or information
about how suggested operators compare to other op-
erators [7]. SOAR will compare the preferences
among all the selected operators. So, in a simple
way, if there are two operators A and B and the op-
erator A has a higher preference than the operator
B, so the operator A will be selected to execute.

The third and final step consists in evaluate
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impasses. If even after the first and second steps,
there are still more than one plausible operator for
execution, an impasse occurs. An impasse is a sub-
state in SOAR where the current objective is to re-
solve the impasse. In this substate, there are lots of
information like the type of the impasse (there are
four types of impasses), what are the operators that
result the impasse and so on. The substate is also re-
solved using rules in something like: “if there is an
impasse between operator A and B, operator A will
have higher preference than operator B”. If the sub-
state is not resolved, another will be generated and
so on until a limit is reached. With this hierarchy
of impasses, it is possible to resolve impasses step
by step, for example: if there is an impasse between
operators A, B and C, first the impasse between A
and B can be resolved and, in sequence, the winner
of the first impasse against C.

2.2. Reinforcement Learning

Inspired in the behaviourist psychology, the idea is
to determine what the best action to be taken in such
a way that for each action executed is provided a re-
inforcement value which can be positive or negative.
So, actions that receive positive reinforcement will
tend to be executed more times.

In SOAR, it is necessary to rewrite the state-
ment “what the best action to be taken” to “what the
best operator to be chosen”. Specific operators must
be declared in the architecture in order to the rein-
forcement learning module can handle them, these
operators are called RL operators. The RL operators
are handled like any other operator in SOAR, sus-
ceptible to impasses and to the decision procedure
mechanism. It is possbile to note a clear distribu-
tion of duties in the architecture: the reinforcement
learning module is responsible to adjust the prefer-
ences of each RL operator and the decision proce-
dure module is responsible to find the best operator
to be executed in a given situation (as described in
section 2.1.).

But, how this adjusting of preferences is
done? It is described in more details in [7]; but, in
short: after an operator has been executed, the agent
must to provide a reward signal to SOAR through a
specific WME in working memory and it is this re-
ward signal that reports if the operator had a good
or bad performance. At the beginning of every de-
cision cycle, SOAR will read this reward signal and

associate it with the last executed operator. Finally,
SOAR will update the preferences of RL operators
using a history of reward signals, so, at the end,
the operators with the best performance will have
a high preference value and hence will tend to exe-
cute more times than operators with low preference
value.

2.3. Working Memory Activation (WMA)

Each WME in working memory has an activation
value. The basic logic behind this module is: the ac-
tivation decays over time according an equation and
any time that a WME was tested by a production that
fired, the WME activation value will be increased.

SOAR constantly checks each WME acti-
vation in working memory, if one of them has an
activation value below a defined threshold, it can be
removed from working memory.

3. Results
The sub-symbolic modules bring a new perspec-
tive to the architecture. The decision procedure is
the first sub-symbolic mechanism and the core of
SOAR, because it is responsible for the decision cy-
cle and for the handling of impasse. It is impor-
tant to emphasize that an impasse is not result of
a bad elaboration of operators and rules. Quite the
reverse, it is crucial to the architecture. For exam-
ple: if there is an operator “catch a ball” and in the
case that there are two balls in the current working
memory state, two operators “catch a ball” will be
proposed and an impasse will probably arise, but
thanks to impasse it is possible to make a decision
like “catch the closest ball”. Therefore, this is the
power of impasse: decide at running time what is
the best operator.

The reinforcement learning module allows
that an agent becomes an autonomous learning sys-
tem, because this type of learning provides a quick
adaptation in dynamic environments with indepen-
dence of supervision. This kind of adaptation was
not possible with the chunking learning process (the
first SOAR learning module).

As Nuxoll [6] said, the WMA is very use-
full for two scenarios: which stored episode is the
best match for the current situation and to support
forgetting in working memory. The forgetting pro-
cess is crucial, because it privileges things that are
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more important from the others and WMA pro-
vides an artificial forgetting process. Furthermore,
the WMA helps to retrieve episodes from Episodic
Memory. There are a large number of episodes
stored in episodic memory and one way of bias-
ing the match to the most relevant scenario is using
working memory activation.

4. Conclusion
This symbolic and sub-symbolic debate is far from
reaching the end. In fact, there are some kinds
of cognitive tasks that can be better resolved us-
ing symbolic representation, while others using sub-
symbolic. As consequence, each approach brings
pros and cons as Eliasmith and Bechtel have de-
tailed [2].

Therefore, the new tendency is to incorpo-
rate symbolic and sub-symbolic mechanisms in cog-
nitive architectures in order to obtain the benefits of
each approach. This incorporation is already present
in the new cognitive architectures and even in the
classic ones (that born in the GOFAI period). So, as
exposed in this paper, this incorporation can bring a
lot of benefits to the architectures in order to resolve
cognitive tasks.
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Abstract – Accessibility is a growing concern in computer science. For prelingually deaf individuals, those who were deaf since  
before acquiring and formally learn a language, written information is often of limited accessibility than if presented in signing.  
Sign language uses gestures and facial expressions and is widely used by deaf communities. The aim of this work is to present  
the formalism, implementation and evaluation of a transcription system to present signed content in virtual  environments.
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1. Introdução

A LIBRAS é  a  língua  brasileira  de  sinais, 
usada  pelos  surdos.  LIBRAS  não  é  português 
sinalizado nem tampouco articulações mímicas, 
possuindo  gramática  própria.  As  soluções 
apresentadas na literatura até o momento para a 
animação  de  agentes  virtuais  sinalizadores 
possuem  limitações.  Este  trabalho  oferece  um 
sistema  de  transcrição  que  possibilita  uma 
reprodução  automática  dos  sinais  da  LIBRAS. 
Para que a reprodução seja automática, ou seja, 
sem  interferência  de  um  intérprete  real,  é 
necessário  armazenar  todas  as  informações 
necessárias  para  que  a  articulação  final  gerada 
seja  natural  e  contínua,  como  acontece  na 
conversação  real  entre  os  surdos.  No  entanto, 
apesar dos estudos das línguas de sinais existirem 
por quase meio século, o problema de transcrição 
continua  um  desafio  até  para  os  linguistas  da 
área.  Não  existe  um  consenso  sobre  quais 
informações são necessárias e suficientes para a 
descrição completa e não ambígua das línguas de 
sinais. Neste contexto, um desafio é elaborar um 
modelo  capaz  de  representar  os  sinais  sem ter 
que armazenar todas as combinações imagináveis 
de gestos,  o  que certamente  resultaria  em uma 
explosão  combinatória  e  tornaria  o  trabalho 
inviável.  Nas  próximas  seções  serão 
apresentados  uma  visão  geral  do  sistema  de 
transcrição  (descrito  com  maiores  detalhes  em 
Amaral et. al, 2011) , o formalismo de descrição 
utilizado, detalhes da implementação e a fase de 
avaliação que encontra-se em andamento.

2. Sistema

O sistema de transcrição para gerar conteúdo em 
língua  de  sinais  por  intermédio  de  um  agente 
virtual  tridimensional  é  constituído  das  etapas 
descritas a seguir, e ilustradas na Figura 1:

• O sistema (Figura 1 A) recebe um texto 
de entrada (Figura 1 D) . Este texto pode 
ser  digitado  pelo  usuário,  recebido 
remotamente, pela internet, por exemplo, 
ou  ainda  ser  uma  entrada  de  voz 
convertida  em texto;  O  texto  segue  às 
regras  do  sistema  de  transcrição  para 
texto (Figura 1 E) .

• São  recuperados  os  arquivos  de 
transcrição  (Figura  1  C)   contendo  a 
descrição  de  cada  sinal.  Para  este 
trabalho  os  arquivos  foram 
implementados  utilizando  XML.  Estes 
arquivos seguem às regras do sistema de 
transcrição  proposto  (Figura  1  F)   e 
contém toda a transcrição fonológica do 
sinal, ou seja, se o sinal é descrito com 
uma  ou  ambas  as  mãos,  se  e  quais 
movimentos são realizados, entre outras 
informações; 

• O  sistema  importa  um  modelo 
tridimensional  (Figura  1  B)  que  será  o 
intérprete de língua de sinais. 

• A  partir  da  transcrição  do  sinal,  o 
sistema identifica quais juntas do modelo 
serão  movimentadas  para  gerar  a 
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animação  correspondente  ao  texto  de 
entrada.

• O sistema  exibe  a  animação  (Figura  1 
G).

Figura1: Sistema de transcrição

3. Formalismo de descrição

Neste  trabalho,  os  sinais  são  descritos  de 
forma  textual  e  hierárquica,  armazenando 
informações  em  elementos  e  atributos.  Um 
elemento pode ter vários elementos ligados a ele, 
chamados  elementos  filhos.  É  possível  criar 
quantos  níveis  de  elementos  filhos  forem 
necessários.  Um  elemento  pode  ainda  conter 
atributos, que são informações pertinentes a um 
determinado elemento. 

A articulação em língua de sinais pode ser 
descrita com a distinção de dois momentos: 1) as 
mãos  estão  paradas  no  espaço;  2)  as  mãos  se 
movem  pelo  espaço  tridimensional  de 
sinalização,  alcançando  um outro  momento  de 
estagnação.  O  sistema  de  transcrição  proposto 
inicia-se com o elemento raiz sign, que contém o 
nome do sinal  como atributo único,  e todos as 
demais  informações  descritivas  do  sinal  como 
elementos filhos. Cada sinal pode ser composto 
por  três  elementos:  pose,  movement e 
compounds. 

O elemento pose descreve uma pose, ou seja, 
o  momento  em que  as  mãos  estão  paradas  no 
espaço  de  sinalização  e  contém  os  seguintes 
elementos  filhos:  rightHand:  descreve  a  mão 
direita;  leftHand:  descreve  a  mão  esquerda; 
body:  descreve  posição  de  tronco,  ombros  e 
cabeça;  face: descreve expressões da face.

Os  elementos  rightHand e  leftHand 
descrevem o comportamento das mãos direita e 
esquerda, respectivamente, e contêm os seguintes 
atributos:  configuration ,  configuração de mão; 
palmOrientation ,  orientação  da  palma;  wrist, 
rotação  do pulso;  wristDeviation:  desvio  radial 
ou ulnar do pulso; location: localização das mãos 
no espaço de sinalização.  O elemento  leftHand 
contém adicionalmente o atributo  symmetry que 

permite  indicar  que  o  comportamento  da  mão 
esquerda  será  espelhado  em  relação  ao 
comportamento da mão direita. 

A  configuração  de  mão  descreve  a 
disposição de cada um dos dedos das mãos, por 
exemplo,  se  estão  unidos  ou  separados, 
flexionados ou distendidos. É descrita no sistema 
de transcrição como um atributo dos elementos 
leftHand e  rightHand. O  valor  do  atributo 
configuration  está associado a uma configuração 
de mão pré-definida.  Existem configurações de 
mão mais utilizadas na LIBRAS, por exemplo as 
configurações do alfabeto e dos numerais. Desse 
modo, é possível estabelecer um conjunto finito 
de  configurações  de  mão.  A  cada  um  dos 
elementos  desse conjunto finito  é atribuído um 
nome,  e  esses  nomes  constituem  os  valores 
válidos para o atributo  configuration. Apesar de 
trabalhar  com  configurações  de  mão  pré-
definidas,  o  sistema  de  transcrição  prevê  a 
inserção de novas configurações de mão.

O elemento face descreve separadamente os 
traços  da  face,  como  olhos,  boca,  nariz, 
sobrancelhas, etc. O atributo  preDefined facilita 
descrições de expressões afetivas, como feliz ou 
triste. Este atributo pode ser utilizado quando não 
é  desejada  uma  precisão  muito  grande  na 
descrição da face, bastando dizer que a expressão 
é de alegria ou tristeza para uma boa articulação. 
O atributo preDefined também pode ser utilizado 
para  descrever  expressões  faciais  gramaticais, 
como aumentativo e diminutivo. Por exemplo, a 
palavra gordo e gordão podem diferir apenas pela 
expressão facial associada a elas na transcrição. 
Além  de  preDefined, o  elemento  face  possui 
ainda  outros  nove  atributos:  forehead (testa), 
eyebrows (sobrancelhas),  eyes (olhos),  look 
(olhar), cheeks (bochechas), nose (nariz), mouth 
(boca), tongue (lingua) e teeth (dentes).

Os  movimentos  descritos  pelo  elemento 
movement possuem  dois  atributos:  speed e 
repeat que  descrevem  respectivamente 
velocidade  de  articulação  e  quantas  vezes  o 
movimento  se  repete.  São divididos  em  dois 
tipos: locais e globais.  Movimentos globais são 
as trajetórias entre uma pose e outra, dentro de 
um  mesmo  sinal.  São  descritos  pelo  elemento 
space, filho do elemento  movement, e possui os 
seguintes  atributos:  hand -  qual  das  mãos 
executa  o  movimento.  Caso  sejam  ambas  as 
mãos, de que maneira, simultânea, alternada ou 
espelhada, por exemplo;  type - circular, reto ou 
zigue-zague, por exemplo.

Os movimentos  locais podem ser de pulso, 
dedos, antebraço, tronco ou cabeça. São descritos 
pelos  pelo  elemento  local, filho  do  elemento 
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movement. O elemento local possui um elemento 
para  cada  tipo  de  movimento,  como  segue: 
forearm (antebraço),  wrist (pulso),  hand (mão), 
e  body (tronco e cabeça). É importante observar 
que é possível descrever mais de um movimento 
local  para  uma  mesma  suspensão,  conferindo 
flexibilidade à notação. Dessa forma é possível 
por  exemplo  descrever  movimentos  diferentes 
para  pulso  e  antebraço,  que  ocorram 
simultaneamente.

Os  movimentos  corporais,  descritos  pelo 
elemento  body,   contém  os  atributos:  body, 
bodyV, head, headV, lShoulder, rShoulder, e 
shoulders.

4. Implementação do sistema

Com  o  propósito  de  testar  o  sistema  de 
transcrição  proposto  foi  implementado  um 
programa de computador que o utiliza para gerar 
conteúdo  em  LIBRAS.  A  linguagem  de 
marcação XML (eXtensible Markup Language) é 
utilizada  para  o  sistema  de  transcrição  e  a 
plataforma  de  desenvolvimento  é  Microsoft 
XNA.  O modelo  tridimensional  foi  gerado em 
arquivo .FBX, que permite a descrição da malha 
poligonal  e do esqueleto,  e é facilmente  lido e 
animado pelo XNA e também pelos softwares de 
modelagem disponíveis atualmente no mercado.  

O  programa  disponibiliza  ao  usuário  duas 
opções  de  entrada:  uma  caixa  de  texto  para  a 
glosa  dos  sinais  e  um  menu  com  opção  de 
importar  conteúdo  já  transcrito.  O  sistema 
identifica  os  sinais  de  entrada  e  recupera  as 
transcrições  correspondentes,  arquivos  XML 
com informações necessárias para a articulação 
de  cada  sinal,  como  posição  e  localização  das 
mãos,  movimentos,  etc,  seguindo o formalismo 
do  sistema  de  transcrição  proposto.  São 
calculadas então as rotações necessárias em cada 
junta do modelo, que é animado pelo esqueleto 
de controle para atingir a posição desejada. 

5. Avaliação

Um  teste  de  inteligibilidade  com  surdos  e 
ouvintes  fluentes  em  Libras  está  sendo 
conduzido para avaliar o sistema de transcrição 
proposto. O primeiro desafio foi eleger, dentre os 
sinais da Libras, um subconjunto que represente 
senão  todos,  pelo  menos  a  maioria  dos  traços 
articulatórios  da  LIBRAS  e  suas  combinações 
sem,  no  entanto,  deixar  o  teste  muito  longo  e 
cansativo para os participantes. 

Esta etapa da avaliação já foi  concluída.  A 
lista  dos  sinais  escolhidos  para  o  teste 
encontram-se no Anexo I1.

No Anexo II2 encontra-se os sinais do teste 
transcritos no sistema proposto.

Em  Xavier  (2006)  o  autor  classificou  os 
sinais  de  acordo  com  as  unidades  do  nível 
fonético-fonológico  da  LIBRAS.  Baseando-se 
nos estudos de Xavier, para esta avaliação foram 
escolhidos  sinais  que,  segundo  o  autor,  fazem 
parte  do  conjunto  mais  numeroso  e 
representativo da LIBRAS. Foram considerados 
ainda  os  atributos  e  elementos  do  sistema  de 
transcrição  proposto,  bem  como  suas 
combinações.

Foram eleitos vinte sinais da LIBRAS, entre 
eles  duas  datilologias,  um sinal  composto,  oito 
sinais  articulados  com duas  mãos,  onze  sinais 
com  movimento  global  (circular,  semicircular, 
reto e ziguezague), nove sinais com movimento 
local  sendo  que  dois  deles  possui  também 
movimento global e sinais com ou sem contato. 

Os  mesmos  sinais  foram  capturados  em 
vídeo  de  duas  bibliotecas  de  Libras  online  e 
também são exibidos aos participantes durante o 
teste,  com  o  objetivo  de  identificar  o 
desconhecimento  de  um determinado  sinal  por 
parte  do  participante,  quando  o  sinal  não  for 
reconhecido  em  ambas  as  sinalizações,  real  e 
virtual.

Uma  ferramenta  de  software  desenvolvida 
especificamente  para  este  trabalho  é  utilizada 
para  apresentar  os  dados  do  teste  aos 
participantes e coletar  suas respostas.  Os testes 
deverão  ocorrer  em  dias  e  locais  diferentes, 
conforme  a  disponibilidade  dos  participantes. 
Cada participante realizará o teste isoladamente, 
sem  a  interferência  de  outras  pessoas  e  sem 
consultar  qualquer  outro  material,  como 
dicionários, livros ou páginas da internet. 

Antes de iniciar o teste, cada participante é 
devidamente esclarecido sobre as finalidades do 
projeto e quais tarefas devem ser realizadas por 
ele  durante  a  avaliação.  Após  esta  introdução, 
uma  breve  tela  de  cadastro  é  apresentada  ao 
participante  com  as  seguintes  informações: 
nome,  idade,  sexo,  há  quanto  tempo  sabe 
LIBRAS,  qual  a  frequência  com que  utiliza  a 
LIBRAS (dias/mês), fluência em outras línguas, 
se  é  surdo  e  caso  afirmativo,  a  idade  em que 
ficou surdo.

1 http://www.dca.fee.unicamp.br/~wmamaral/EAD
CA2012/sinaisTeste.jpg 

2 http://www.dca.fee.unicamp.br/~wmamaral/EAD
CA2012/sinais.html 
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Após  o  cadastro  é  exibida  ao  participante 
uma  lista  com  trinta  e  oito  links,  numerados 
sequencialmente, como: Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 
3, ..., Vídeo 38. Ao clicar em cada um dos links, 
é  exibido  um dos vídeos da base  de dados de 
teste. A lista de sinais é embaralhada para cada 
novo  participante  do  teste,  com  o  objetivo  de 
garantir que a ordem de exibição dos sinais não 
interfira no resultado da avaliação. A ferramenta 
de  software  utilizada  para  o  teste  garante  que 
cada vídeo é exibido apenas uma única vez. Os 
primeiros vinte vídeos são sempre as articulações 
geradas  com o sinalizador  virtual,  e  os  demais 
são os vídeos com o intérprete real. A decisão de 
exibir a articulação virtual antes dos vídeos reais 
é  para  evitar  que  o  participante  eventualmente 
infira o significado da articulação virtual a partir 
do  vídeo  do  mesmo  sinal  articulado  pelo 
intérprete real.

Para não condicionar o teste, nenhuma opção 
de resposta é oferecida. A tela de avaliação exibe 
apenas o vídeo do sinal e uma caixa de texto para 
que o participante digite a palavra em português 
correspondente  à  glosa  do  sinal  reproduzido. 
Com isso, após a realização do teste, uma análise 
dos resultados é requerida para agrupar respostas 
semelhantes  como  “andar”  e  “caminhar”  e 
excluir a possibilidade de erros de digitação. 

Com  o  objetivo  de  medir  a  facilidade  de 
entendimento  dos  sinais  e  o  quão  similar  é  a 
articulação do sinalizador virtual com a mesma 
articulação  feita  por  um  intérprete  real,  é 
solicitado ao participante atribuir uma nota para 
cada  articulação,  de  um  a  cinco,  sendo  um  a 
menor  nota  (difícil  de  compreender)  e  cinco  a 
maior nota (fácil de compreender). 

O participante é encorajado a avaliar o sinal 
mesmo quando não tenha certeza de qual sinal se 
trata.  No  entanto  a  opção  de  deixar  uma 
avaliação  em  branco,  sem  preenchimento,  é 
disponibilizada.

Não é oferecida ao participante a opção de 
reavaliar um sinal. Os sinais devem ser avaliados 
assim  que  visualizados.  Dessa  forma,  mesmo 
quando o usuário opte por não avaliar o sinal e 
deixe o campo em branco,  ele não pode voltar 
atrás e avaliar o sinal posteriormente. 

Com o objetivo de avaliar a transcrição das 
configurações  de  mão  e  sua  consequente 
articulação, foi gerada uma segunda instância de 
teste, contendo trinta e cinco animações com as 
articulações de todas as letras do alfabeto e os 
números de um a nove. Esta etapa da avaliação já 
foi  concluída.  As  animações  foram  exibidas  à 
dois especialistas em LIBRAS, que as avaliaram 
como satisfatórias.  As  articulações  das  letras  e 

dos  números  foram  embaralhadas  entre  si  e 
exibidas aos participantes. Assim como no teste 
anterior,  era  solicitado  ao  participante  que 
identificasse a qual letra ou número pertencia a 
articulação. Ambos os participantes identificaram 
corretamente todas as letras e números do teste. 

6. Conclusões

Este  trabalho  apresentou  um  sistema  de 
transcrição da língua de sinais brasileira criado 
especificamente  para  o  armazenamento  e 
reprodução de conteúdo em língua de sinais em 
ambientes  virtuais.  Com o uso  deste  sistema  é 
possível  articular  sinais  da  LIBRAS  com  um 
avatar,  um agente  virtual  sinalizador,  estrutura 
articulada que representa uma figura humana. Os 
sinais são descritos no sistema de forma textual, 
através  de  uma  metodologia  de  transcrição 
detalhada,  que  armazena  grande  número  de 
informações  necessárias  para  uma  reprodução 
automática  dos  sinais,  de  forma  natural  e 
contínua,  como  acontece  na  conversação  real 
entre  os  surdos.  Este  trabalho  possui  caráter 
multidisciplinar,  oferecendo uma  ferramenta  de 
estudo e pesquisa que contribui para um melhor 
entendimento da língua de sinais brasileira, uma 
vez  que se  conhece pouco sobre  sua  estrutura, 
gramática e fonética.
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1. Introdução 
 

Em computação, programas que oferecem 
acessibilidade são aqueles que permitem aos 
portadores de deficiências utilizarem recursos 
computacionais com qualidade e eficiência 
equivalentes à não portadores de deficiência. 

Uma vez que as informações são 
apresentadas visualmente nos ambientes 
computacionais, pode-se ter a falsa impressão de 
que acessibilidade não é problema para 
deficientes auditivos. No entanto, para aquele 
que adquire a surdez antes da alfabetização, 
materiais escritos são geralmente menos 
acessíveis que conteúdos visuais. 

As Línguas de Sinais são reconhecidas pela 
Linguística como uma língua viva e autônoma 
composta por aspectos fonológicos, 
morfológicos, sintáticos e semânticos próprios.  

Através da Libras é possível expressar 
pensamentos simples e também complexos. 
Nesse processo, utiliza se a expressão facial e 
corporal para fazer afirmações, negações, 
questionamentos, enfatizar, omitir, salientar, 
demonstrar desconfiança, entre outros. 

São utilizadas marcas não-manuais, como 
expressões fisionômicas e movimentos do 
pescoço, em sincronia com o movimento manual, 
enquanto em línguas orais, é utilizada a 
modulação do contorno melódico (entoação e 
intensidade) da cadeia linguística, em sincronia 
com os segmentos fônicos. 

A proposta deste trabalho é criar um 
personagem 3d gerador de expressões faciais em 
libras. No entanto, há ainda uma dificuldade 
fundamental, pois a Libras não é perfeitamente 
compreendida, inclusive pelos lingüistas. 

Portanto, parte deste trabalho envolve a criação 
de  uma  notação capaz de descrever os sinais. 

A animação em tempo real de humanos 
virtuais mostra-se, portanto, como uma 
alternativa conveniente. Entre as vantagens, 
destaca-se que a criação de conteúdo em língua 
de sinais, onde poderá ser realizada por uma 
única pessoa utilizando um computador, sem a 
necessidade de equipamentos especiais para 
captura e processamento de vídeos. 

 
2. Proposta 
 

O personagem 3d, ou avatar, é constituído de 
um modelo geométrico tridimensional poligonal, 
representando uma figura humana (feminina) 
que, ao ser animado utilizando recursos da 
computação gráfica, reproduz a movimentação 
corporal e facial que são componentes da língua 
de sinais. 

 

 
Figura 1 – Personagem 3d Sophia 

A Libras é constituída pelos componentes 
primários manuais (configuração das mãos, os 
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pontos de articulação e movimento) e pelos 
componentes secundários (disposição das mãos, 
orientação das mãos e a região de contato). Além 
das configurações não manuais como  a 
expressão corporal e a expressão facial. 

As expressões faciais auxiliam no 
entendimento da sinalização em Libras, pois é a 
principal ferramenta no entendimento de 
sentenças afirmativas, interrogativas, negativas e 
exclamativas. 

 

 
Figura 2 – Expressões faciais de alegria e 

tristeza. 
 
Além de sentenças, as expressões faciais 

afetivas, identifica o estado emocional do avatar 
(Figura 2), e pode mudar completamente o 
sentido dependendo de como e quando é usado. 

Quando um avatar 3d sinaliza em Libras com 
apenas gestos manuais, o entendimento como um 
todo fica comprometido tendo em vista a 
importância também da expressão não manual na 
compreensão da informação passada.  

Quando o sinal “gordo” é realizado, além da 
mão posicionada na letra Y no braço, a expressão 
facial é notada, ao levantar as sombracelhas e ao 
inflar as bochechas (figura 3). 

 

 
Figura 3. Sinal manual combinado com 

expressão facial. 
 
A naturalidade da movimentação do avatar 

se dá quando em combinação com o sinal, 
movimentos secundários o auxiliam na didática. 
A combinação do movimento manual, das 
expressões faciais e movimentos de tronco e 

cabeça, auxiliam na naturalidade e realismo do 
sinal transmitido, atraindo maior atenção dos 
usuários.  

 
 
2.1 Modelagem, juntas e influências 
 
A modelagem do personagem foi realizada na 
ferramenta Autodesk Maya 2011, usando a 
técnica de modelagem por caixas. A técnica 
constitue em modelar o personagem começando 
com um cubo, utilizando a extrusão de faces para 
dar o formato do personagem conforme ilustrado 
na figura 4. 
 

 
Figura 4. Método de modelagem por caixas. 

 
Além da extrusão de faces, no processo de 
modelagem de humanos, é necessário mais 
polígonos para apresentar o formato humano 
ideal. A modelagem foi feita seguindo 
proporções baseada na anatomia humana (figura 
5).  
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Figura 5. Proporção ideal feminina 

 
A movimentação do personagem é feita 
utilizando juntas ( que simulam ossos no corpo), 
dispostas em locais específicos. Cada junta ao ser 
anexada a malha poligonal gera uma região de 
influência (figura 6), onde a região mais clara é a 
que sofre mais influência da junta rotacionada e 
regiões escura não altera a malha, desta maneira 
é possível gerar poses e expressões faciais 
alternando rotações e posição das juntas. 
 

 
Figura 6. Região de influência da junta na malha. 

 
 
2.1 Região da face 
 
A face dos seres humanos é constituída de uma 
estrutura muscular complexa (figura 7). Para 
reproduzir a movimentação dos músculos em 
avatares  tridimensionais, foi escolhido a 
utilização de juntas anexadas à malha (figura 8). 
 

 
Figura 7. Estrutura muscular da face. 

 
O modelo utiliza a técnica FFD (Free Form 
Deformation) (SEDERBERG; PARRY, 1986) 
para controlar a deformação de regiões da 
superfície do modelo. As regiões definidas 
procuram cobrir as regiões de influência dos 
principais músculos faciais.  
A estrutura de juntas na face distribuída na face, 
tem como referência o modelo pseudo-muscular 
proposto em Kalra et al. (1992), também 
classificado como o modelo de parametrização 
geométrica (Martino 2005). É proposto no 
trabalho uma distribuição básica com poucos 
controladores (figura 8), para o melhor 
desempenho em engines com animação em 
tempo real. 
 

 
Figura 8. Juntas dispostas na face 

 
3. Animação 
 
A animação facial de personagens 3d atual está 
em amplo desenvolvimento, são classificadas em 
4 técnicas: Morph Targets ou Blend Shapes, 
Sistemas de Esqueleto Músculos, Captura de 
Movimentos e Vertice Animation. 
Cada técnica é aplicada a um determinado tipo 
de situação. O projeto utiliza o sistema de 
esqueleto músculo, que é o mais indicado a ser 
utilizado com engines de jogos.  
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3.1 Engine Microsoft XNA Game Studio 
 
Gerar animações de forma procedural, é 
importante pois com isso é possível modificar o 
posicionamento e rotação dos controladores 
utilizando formato de arquivo simples como o 
XML (AMARAL, 2012). 
O modelo pronto é exportado pelo Autodesk 
Maya no formato FBX (Autodesk), que é um 
formato no qual permite que a malha poligonal e  
juntas com influências corretas possam ser 
exportadas corretamente.  
A Engine XNA utiliza o formato FBX na 
utilização de personagens 3d, para a utilização é 
necessário um “SkinnedModelProcessor” que 
permite que os controladores possam ser 
alterados atravéz de parâmetros identificados em 
arquivos externos no XNA. 
 
5. Conclusões 
 
De acordo com Quadros e Pimenta (2006), 
existem dois tipos diferentes de expressões 
faciais: as afetivas e as gramaticais (lexicais e 
sentenciais).  
As expressões afetivas são formadas por: alegria, 
raiva, tristeza, medo, surpresa e nojo (Paul 
Ekman e Wallace Fritassem).  
 

 
Figura 9. Expressões faciais afetivas 

 
Além das expressões afetivas, temos as 
expressões faciais gramaticais lexicais, elas estão 
ligadas diretamente ao grau de intensidade dos 
adjetivos, e as gramaticais sentenciais, que se 
ajustam ao tipo de estrutura que está sendo usado 
no discurso. 
Com o personagem pronto, capaz de efetuar 
qualquer expressão em tempo real no XNA é 

possível gerar uma interface que permite 
construir conteúdo visual aos usuários de Libras. 
Futuramente o projeto irá implementar 
movimentos manuais de sinais, combinando 
expressões faciais descritas aqui na conclusão do 
artigo. 

 
Referências 
 
[1] MARTINO, James F. Blinn. How to write a 

paper for siggraph. IEEE Computer Graphics 
and Applications, 7(12):62-64, Dezembro 
1987. 

[2] QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua 
de sinais brasileira. Estudos lingüísticos. 
Porto Alegre: Artmed; 2004. 

[3] SALLES, H. M. M. L.; FAULSTICH, E.; 
CARVALHO, O. L.; RAMOS, A. A. L. 
Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. 
Caminhos para a Prática Pedagógica. 
Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

[4] PARKE, F. I.; WATERS, K. Computer facial 
animation. Natick, Massachusetts, USA: A. K. 
Peters, Ltd., 1996. ISBN 1-56881-014-8. 

[5] 
DE MARTINO, J. M. Animação Facial 
Sincronizada com a Fala: Visemas Dependentes 
do Contexto Fonético para o Português do Brasil. 
Tese (Doutorado) — Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação, UNICAMP, 
Campinas, SP, Julho 2005. 

[6] 
DE MARTINO, J. M.; MAGALHÃES, L. P.; 
VIOLARO, F. Facial animation based on context-
dependent visemes. Computer & Graphics, v. 30,  

 

63



Animação Facial Expressiva para Agentes Virtuais Personificados
Paula D. Paro Costa , José Mario De Martino (Orientador)

Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial (DCA)
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Caixa Postal 6101, 13083-970 – Campinas, SP, Brasil

{paula,martino}@dca.fee.unicamp.br

Abstract – Human-computer interfaces based on talking heads represent a more intuitive and efficient alternative
to the traditional interfaces based on windows, icons, menus and pointing devices (WIMP). In order to inspire
veracity, thrust and empathy, the talking heads must have the capability of expressing emotions and non-verbal signs
typically present in face-to-face communication. With theobjective of developing an image-based expressive talking
head for Brazilian Portuguese, this paper describes the experimental methodology applied to obtain a database
of motion capture data and videos of actors expressing a comprehensive set of emotions. The obtained corpus
enables the study of facial shape and appearance characteristics during expressive speech and the derivation of facial
animation synthesis rules.

Keywords – facial animation, human-computer interface, affective computing.

1. Introdução

Sistemas de animação facial sincronizada com a
fala podem ser aplicados em interfaces humano-
computador que reproduzem os mecanismos de co-
municação face-a-face aos quais estamos natural-
mente familiarizados, representando uma alterna-
tiva a interfaces baseadas em janelas, ícones, menus
e dispositivos apontadores. Além disso, cabeças vir-
tuais animadas podem assumir papéis como: perso-
nagens de filmes ou jogos, tutores, vendedores, as-
sistentes pessoais, recepcionistas e apresentadores
de notícias.

Por outro lado, as expressões faciais, junta-
mente com a fala e os gestos realizados por outras
partes do corpo, são os meios mais eficazes através
dos quais um ser humano expressa suas intenções,
sua postura diante de um assunto, seu estado emo-
cional interno ou transmite outras mensagens não-
verbais como, por exemplo, estados físicos de can-
saço, doença, fome, etc..

Dessa maneira, agentes virtuais personifi-
cados que inspirem veracidade e confiança devem
ser capazes de reproduzir de maneira convincente as
expressões faciais associadas aos possíveis estados
emocionais relevantes a uma determinada aplicação.

Este trabalho tem como objetivo estender
a metodologia de síntese de animação facial base-
ada em imagens proposta em [2] de maneira a in-
cluir a modelagem da fala acompanhada da expres-
são de emoções, para o Português do Brasil. Como
no trabalho anterior, o presente projeto busca uma
metodologia que seja aplicável a uma abordagem

de síntese baseada em imagens, ou 2D. A adoção
desta abordagem é motivada pelo aspecto inerente-
mente fotorrealista da animação 2D e pela busca de
um sistema de menor complexidade computacional,
que possa ser portado para dispositivos com capa-
cidades limitadas de processamento e memória tais
comosmartphonese decodificadores de TV digital.

Este artigo descreve o método adotado para
a captura de imagens e dados faciais tridimensio-
nais destinados ao estudo aprofundado da aparência
e dos movimentos da face durante a fala expressiva.
A próxima seção traça um breve panorama de quais
são os principais desafios ao se definir um modelo
de emoções para animação facial. Em seguida des-
crevemos os experimentos realizados com a parti-
cipação de atores em sessões de captura de movi-
mento e de filmagem em vídeo. A última seção do
artigo descreve as atividades em andamento e as eta-
pas futuras deste trabalho.

2. Modelos de Emoções
O desenvolvimento de cabeças falantes capazes de
expressar de emoções, esbarra em duas questões
fundamentais:

• como manipular, de maneira convincente,
os parâmetros de forma e de aparência de
um modelo virtual de uma cabeça/face;

• definir quais estados emocionais serão mo-
delados.

Os trabalhos em animação facial expressiva
tipicamente se baseiam no estudo da dinâmica fa-
cial de sujeitos ao interpretarem um conjunto limi-
tado de estados emocionais. Em vários trabalhos, é
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utilizado um subconjunto das expressões universais
identificadas por Ekman [5]: felicidade, raiva, tris-
teza, surpresa, nojo, medo. Em [1], por exemplo,
os autores utilizam dados de captura de movimento
de um ator interpretando falas expressando felici-
dade, raiva, tristeza e frustração. Em [4], as emo-
ções de felicidade, tristeza e raiva também são es-
tudadas a partir dos dados de captura de movimento
de um sujeito. Apesar destes trabalhos apresentarem
contribuições na estratégia de síntese adotada, deve-
se observar que eles estão distantes de uma apli-
cação real, dentre outros motivos, por terem abor-
dado um número limitado de emoções. Adicional-
mente, ainda que o trabalho de Ekman tenha apon-
tado para o reconhecimento entre várias culturas das
chamadas “expressões básicas” ou “expressões de
Ekman”, vale ressaltar que tal estudo baseou-se em
imagens estáticas de expressões, não havendo estu-
dos aprofundados da existência de tal universalidade
no reconhecimento de emoções na fala expressiva.

Outros trabalhos, optam por um modelo di-
mensional de emoções, no qual as emoções não são
divididas em categorias discretas mas podem ser
identificadas como pontos num espaço multidimen-
sional. Em [8] por exemplo, partindo-se das expres-
sões de Ekman, um espaço de diferentes expressões
faciais intermediárias é organizado num disco de
emoções, ou num quadrado de emoções, dentro dos
quais é possível navegar de maneira contínua, ge-
rando novas expressões. Em [10], a expressividade
da animação facial é controlada pela variação dos
parâmetros do modelo tridimensional de emoções
PAD (Pleasure, Arousal, Dominance) [6]. Este tipo
de abordagem é particularmente interessante para
sistemas computacionais porém, a aproximação de
que quaisquer expressões faciais podem ser criadas
a partir da combinação linear de supostas emoções
básicas fundamentais não é válida para todas as apli-
cações.

Este trabalho busca uma abordagem que
aproxime a síntese da animação facial à sua apli-
cação como interface humano-computador. Neste
tipo de aplicação, os estados emocionais a serem
expressos pelo agente virtual personificado repre-
sentam reações a dados de entrada fornecidos pelo
usuário ou informam um determinado estado do sis-
tema computacional inteligente ao qual ele está as-
sociado.

Atendendo este propósito, frequentemente
o modelo de emoções proposto por Ortony, Clore
e Collins (OCC) vem sendo utilizado como mo-
delo computacional de emoções [7], [9]. O mo-
delo OCC consiste basicamente num vocabulário de
22 emoções que são organizadas numa estrutura de
acordo com sua valência (emoções negativas ou po-
sitivas) e com o processo cognitivo, ou de avaliação
(appraisal), que as gera. Este modelo é compatível,
por exemplo, com a especificação da EmotionML
(Emotion Markup Language), linguagem de ano-
tação de emoções definida pelo W3C (World Wide
Web Consortium) para sistemas interativos.

Assim, neste trabalho a fala acompa-
nhada de emoção é estudada a partir da captura
de movimento associada à informação em vídeo,
exercitando-se as emoções do modelo OCC. Adi-
cionalmente, visando explorar diferentes intensida-
des de expressão de emoção, associamos as expres-
sões de Ekman à variação na dimensão de ativação
do modelo PAD, num experimento que também en-
volve a captura de movimento e filmagem em vídeo.

Apesar de atualmente existirem diversas ba-
ses de dados e imagens de expressão de emoções
disponíveis para estudo, não existem estudos ou ma-
teriais semelhantes realizados para falantes nativos
do Português do Brasil.

3. Método

Visando o estudo da fala expressiva, 4 atrizes e 6
atores foram recrutados para participação nos expe-
rimentos realizados. Dos 10 atores participantes, 4
são atores profissionais e 6 eram alunos do curso de
Artes Cênicas da Universidade Estadual de Campi-
nas.

As sessões de captura de movimento fo-
ram realizadas em laboratório especializado no Cen-
tro de Tecnologia da Informação Renato Archer
(CTI). Este laboratório conta com um equipamento
Vicon de 8 câmeras de infra-vermelho e uma câ-
mera de vídeo digital, capazes de capturar, de ma-
neira síncrona, 120 quadros por segundo. Sessenta
e três marcadores refletivos foram distribuídos sobre
a face e cabeça do sujeito (Figura 1). As posições
dos marcadores podem ser categorizadas de acordo
com sua finalidade principal: pontos de referência
(posicionados em regiões que não são fortemente
afetadas pelos movimentos faciais e que servem de
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Figura 1. Distribuição de marcadores na ses-
são de captura de movimento

Figura 2. Arranjo de câmeras utilizado na ses-
são de captura de movimento

referência para todas as capturas), pontos articulató-
rios (pontos que são fortemente afetados pelos mo-
vimentos articulatórios da fala) e pontos expressivos
(posicionados nos pontos fortemente influenciados
pela expressão de emoções).

Como parte do aparato experimental,
utilizou-se também um microfone de alta fidelidade
conectado a uma câmera de vídeo digital, também
em configuração para captura síncrona com as câ-
meras restantes do sistema. Este arranjo permitiu
capturar a fala do ator e associá-la, de maneira pre-
cisa, à movimentação dos marcadores labiais e do
restante da cabeça. A Figura 2 mostra a disposição
das câmeras utilizada.

As sessões de filmagem foram realizadas
na Rádio e Televisão da Universidade Estadual de
Campinas (RTV Unicamp). Nestas sessões, os ato-
res foram filmados diante de fundo “chroma-key”,
sem quaisquer marcadores, maquiagem ou acessó-
rios.

Figura 3. Sessão de filmagem, sem marcado-
res.

Os atores foram distribuídos entre dois ti-
pos de experimentos. As sessões de captura e de
filmagem baseavam-se na repetição do mesmo ex-
perimento nos dois ambientes diferentes.

3.1. Experimento 1 - Alteração do grau
de ativação da emoção expressa pelo
personagem

O objetivo deste experimento foi o de obter amos-
tras que permitissem estudar como os parâmetros de
forma e de aparência de uma face podem ser altera-
dos visando a síntese de uma expressão mais ou me-
nos intensa de um determinado estado emocional.

Desta maneira, uma frase em Português do
Brasil foi minuciosamente projetada visando aten-
der dois requisitos: que fosse uma frase capaz de
ser interpretada com diferentes emoções e que con-
tivesse amostras de todos os visemas dependentes
de contexto fonético definidos em [3].

Solicitou-se primeiramente que o sujeito re-
alizasse a leitura neutra desta frase para que fossem
obtidas amostras de referência dos visemas depen-
dentes de contexto fonético. Em seguida, sempre
com a mesma fala, solicitou-se que ele interpre-
tasse as seis emoções de Ekman (felicidade, sur-
presa, raiva, tristeza, medo, nojo), cada uma com
três níveis de ativação diferentes (diferentes valores
na dimensão “arousal” do modelo PAD).

Em outras palavras, num determinado mo-
mento, o ator era orientado a interpretar cada uma
das emoções de Ekman com um baixo nível de ati-
vação, ou seja, ele deveria interpretar um persona-
gem contido, ou introvertido, cuja emoção dificil-
mente resultaria em ação. Num segundo momento,
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o ator era orientado a interpretar a mesma fala e as
mesmas emoções, desta vez interpretando o papel
de um personagem altamente propenso à ação, ou
extrovertido. Finalmente, o ator era também soli-
citado a interpretar as mesmas emoções de maneira
que elas fossem facilmente identificáveis mas sem
exageros, ou de maneira equilibrada do ponto de
vista social.

3.2. Experimento 2 - Alteração de emoções
segundo o modelo OCC

O objetivo deste experimento foi o de obter amos-
tras de parâmetros faciais de forma e de aparência
da fala expressiva para o conjunto de emoções do
modelo OCC.

Para cada uma das 22 emoções do modelo,
foi projetada uma fala em Português do Brasil para
que seu sentido fosse condizente com o estado cog-
nitivo desejado e para que contivesse pelo menos
uma ocorrência de cada um dos visemas dependen-
tes de contexto fonético definidos em [3].

Para cada fala, o ator inicialmente realizava
a leitura neutra da fala. Em seguida, ele recebia bre-
ves orientações sobre qual emoção ele deveria ex-
pressar através daquela fala, seguindo-se sua inter-
pretação.

4. Resultados e Conclusão
Os experimentos realizados resultaram em aproxi-
madamente 20 horas de dados resultantes de captura
de movimento e 20 horas de filmagem. Estes dados
podem ser interpretados como uma base de vídeos
de faces femininas e masculinas em condição de fala
expressiva.

A coerência e a naturalidade na interpreta-
ção apresentada pelos atores é considerado um im-
portante ponto de destaque pois tornam os dados
promissores para a extração de informações relevan-
tes para a síntese da animação facial.

O trabalho prossegue com o processamento
dos dados de captura de movimento e o processa-
mento das imagens obtidas na sessão de filmagem
visando a extração dos parâmetros de forma que se-
rão utilizados como referência na definição de uma
metodologia de síntese a partir da análise dos dados
obtidos.

É parte integrante do projeto do trabalho a
implementação de um protótipo de animação base-

ado em imagens que implemente a metodologia pro-
posta, seguida de uma etapa de avaliação do sistema.
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Abstract – The problem of optimal linear filtering and prediction has been so far typically formulated and studied in the context 

of real- or complex-valued signals. In this article, we provide an extension of this problem to the framework of finite (Galois) 

fields. Simulation results encompassing supervised and unsupervised prediction-based equalization are presented for a number 

of scenarios based on GF(2). 

 

Keywords – Equalization, prediction, Galois fields, information-theoretic learning. 

 

“Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est 

utile; il l'étudie parce qu'il y prend plaisir et il y prend 

plaisir parce qu'elle est belle. Si la nature n'était pas 

belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue, la 

vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue”  

 

Henri Poincaré, “Science et méthode” 

 

1. Introduction 
 

The problems of optimal filtering, in a generic 

context, and, more specifically, of equalization and 

prediction are regarded as fundamental topics within 

the field of signal processing. These subjects have 

been deeply analyzed from several standpoints in the 

last decades, but, beyond any doubt, it remains 

imperative to highlight the analytical framework 

developed in the 1940s by Wiener and Kolmogorov 

[1][2], which encompasses both discrete- and 

continuous-time stationary stochastic signals. 

In simple terms, this framework may be 

understood, in the single-input single-output (SISO) 

discrete-time case, as providing the necessary means 

to find the optimal parameters of a filter that attempts 

to approximate a desired signal d(n) from a set of 

samples of the input signal x(n). These signals are 

assumed to be real-valued and, when the filtering 

structure is assumed to be a finite impulse response 

(FIR) filter, the ensuing optimization task can be 

solved in closed form, thereby yielding the so-called 

Wiener solution [2]. 

The two aforementioned particular problems, those 

of equalization (or deconvolution) and prediction, can 

be straightforwardly formulated within this 

framework. In the case of equalization, the transmitted 

signal s(n) suffers a distortion, e.g., by means of a 

finite impulse response (FIR) channel h with L real-

valued coefficients, thus giving rise to the signal x(n). 

This signal – x(n) – is expressed as the convolution 

between the channel impulse response and s(n). 

Hence, from a filtering standpoint, the objective is to 

recover, with maximum precision, the original signal 

s(n) from the samples of x(n). Usually, in a supervised 

approach, this is achieved using the structure 

presented in Figure 1 [2]. 

 

 
 

Figure 1. Filtering Setup - Equalization 

  

In Figure 1, y(n) is the filter output signal i.e. an 

estimate of s(n), d(n) is the desired signal – the role of 

which will be played by s(n) in this case
1
 – and e(n) is 

the error signal, generated as: 

 

e(n) = d(n) - y(n).              (1) 

 

For the prediction problem, a similar line of 

reasoning is pursued. Now, the objective is to estimate 

from x(n) and its delayed versions the value of a 

future signal sample, e.g., x(n+1). Such process can 

be defined within the Wiener filtering framework in 

terms of the structure illustrated in Figure 2. 

 

 

                                                 
1
 A more rigorous definition requires that the desired signal 

be s(n) or a delayed version thereof, but the issue of 

choosing the equalization delay will not be dealt with here. 
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Figure 2. Prediction Setup 

 

In this case, y(n) is the predictor output – an estimate 

of x(n+1) generated by a linear combination of 

delayed samples, and Eq. (1) holds for d(n) = x(n+1). 

Classically, the equalization and prediction 

structures are considered to be linear filters. The most 

usual option is for FIR structures, but, in some cases, 

the use of infinite impulse response (IIR) devices is 

either attractive or necessary [3]. For the more general 

IIR case, the filter output can be written as: 

 

 


 


1

0 1

)()()(
M

j

N

k

kj knybjnxany       (2) 

 

where M is the number of coefficients aj in the 

feedforward part and N is the number of coefficients 

bk in the feedback part. To obtain the input-output 

relationship of a FIR filter, it suffices to consider all 

coefficients of the feedback part as being null. 

Within the Wiener-Kolmogorov theory, the optimal 

parameters aj and bk are chosen so as to minimize the 

second moment of the error signal e(n), which is also 

referred to as mean-squared error (MSE). As 

mentioned earlier, for the FIR case, the optimal 

solution can be obtained in closed form. This is done 

by solving a linear system of equations that usually 

bears the names of Norbert Wiener and Eberhard 

Hopf [3]. 

These and other strategies that form the core of 

modern optimal filtering theory were developed under 

the aegis of the assumption that all signal samples and 

system parameters are real or complex numbers. This 

certainly is enough for many practical applications, 

but there remained a clear gap insofar as extensions to 

inherently discrete sources and distortions are 

concerned. Interest in sources of this kind can be 

justified in theoretical terms – e.g. in terms of 

building a more complete view of the potentialities 

inherent to the very idea of filtering and of 

establishing connections with the vast corpus of 

coding theory – and also in practical terms – in view, 

for instance, of the existence of enormous binary and 

genomic databases, as well as of inherently discrete 

problems related to bio-inspired information systems 

based, for instance, on the use of molecules [4]. 

Yeredor, Gutch, Gruber and Theis [5] took the 

initial steps in the direction of extending key signal 

processing methods to encompass the peculiarities of 

entities defined in accordance with the formalism of 

finite fields. Their efforts were essential to 

establishing the bases of a blind source separation 

(BSS) theory applicable to Galois fields. They also 

proposed algorithms for solving the BSS problem via 

ICA, being this repertoire later enlarged by the 

contribution of Silva et al. [6]. These contributions, 

nonetheless, were restricted to spatial filtering, i.e., 

instantaneous mixtures of sources.  

Having this in view, we propose, in this work, to 

formulate the optimal filtering problem – in the 

particular case of equalization and prediction – in the 

context of finite fields, attempting thus to deal with 

the temporal aspects (convolutive mixtures) of this 

novel branch of information processing. The proposed 

framework will be tested considering GF(2) for 

several distinct scenarios, and its performance will be 

evaluated establishing, whenever possible, parallels 

with the canonical theory for real-valued variables. 

The rest of this article is organized as follows: in 

Section 2, we describe the problems of performing 

equalization and prediction over finite fields; in 

Section 3, the evaluation metrics used, together with 

an exhaustive search, to find the optimal equalizers 

and predictors are presented; in Section 4, we present 

the results of simulations and the corresponding 

performance analysis; finally, in Section 5, we discuss 

the main results, some key issues and future 

perspectives. 

 

2. Finite Fields: Equalization and 

Prediction 
  

Although the efficient theoretical approach to the 

problem of ICA over Galois fields established by 

Gutch et al. [5] encourages extensions to temporal 

filtering, the classical framework outlined in Section I 

is not suitable for handling finite fields. Nevertheless, 

we will present in the following possible ways to 

circumvent these difficulties, thus establishing viable 

formulations of linear equalization and prediction 

over a Galois field.  

Considering d(n) as a sequence of symbols 

associated with a finite field that, in this case, will be 

GF(2), it is possible to consider it as a sequence of 

bits i.e. a Boolean sequence. Under the canonical 

GF(2) operations, Eq. (1) can be rewritten as: 

 

)()()( nyndne            (3) 

 

where }{  is the modulo-2 sum (equivalent to the 

logical operation XOR). Analogously, the general 

linear filter described in Eq. (2) can be reformulated 

in terms of the GF(2) sum and product operations: 
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where the operator }{  corresponds to the product 

(which leads to the same results, for “0” and “1”, 

obtained with the “conventional” product). Also, it is 

important to emphasize that the summation symbols 

correspond to the modulo-2 operation and that x(n), 

ak, bk and y(n) assume binary values (“0” and “1”). 
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Similar considerations are valid for the distortion 

caused by channel. 

Having thus defined the general linear filtering 

structure and the error signal for GF(2), we are ready 

to address the two problems of interest, equalization 

and prediction. The remaining steps are to build an 

evaluation metric based on the error signal and to 

propose a suitable optimization approach. 

 

3. Evaluation Metrics 
 
Whenever one deals with finite fields, all signal 

samples can be modeled in terms of a discrete 

probability distribution, the parameters of which can 

be estimated using a frequency-based methodology. In 

our case, the samples of the signal e(n) can be 

considered as a discrete random variable (RV) with 

two possible values, “0” and “1”. Hence, the 

probability of e(n) being equal to zero can be 

estimated as: 

 

Pe(0) = 
n

neN )})(({0                    (5) 

 

where N0(
.
) is the number of times in which e(n) is 

equal to zero for a total number of samples equal to n. 

As the aim of optimal filtering is, intuitively, to reach 

an error signal as close to zero as possible, one may 

consider Pe(0) as an evaluation metric to be 

maximized.   

This metric is reasonable if an ideal solution is 

reachable, but, if this is not the case, it can be 

misleading. For instance, if one deals with blind 

equalization based on linear prediction, the error 

signal will never be a sequence of zeros (see Fig. 2); 

instead, it will ideally be equal to s(n) [7]. 

Consequently, if the probability that s(n) be equal to 

zero is, say, 0.3, by maximizing the metric shown in 

Eq. (5), one will not actually be able to equalize the 

channel, as a signal with residual intersymbol 

interference will have a frequency of zeros closer to 

0.5 (i.e. higher) in view of the “central limit theorem” 

for GF(2) mixtures [5].   

To overcome this issue, we resort to an 

information-theoretic criterion – the minimization of 

the entropy of the error signal: 

 

H(e(n)) = ))(P(log)(P 2

1

0

ii e

i

e


          (6) 

 

With these two evaluation metrics, it is possible to test 

these ideas for different kinds of scenarios. 

 

4. Results 
 

First we will consider the problem of supervised 

equalization over GF(2). A source s(n) is generated 

with independent and identically distributed (i.i.d.) 

binary samples, with Ps(0) = p and Ps(1) = 1 – p. The 

signal is submitted to the effect of a FIR channel h 

with L taps. The resulting signal x(n) can be equalized 

with a FIR or an IIR filter.  

Let us first consider a FIR equalizer, which obeys 

Eq. (4) with bk = 0 for all k. Unfortunately, an 

equalizer of this kind is severely limited as the 

combination terms of x(n) always lead to a residual 

intersymbol interference element that cannot be 

eliminated. For example, for a channel h = 1 + z
-1

, or 

in vector notation, h = [1 1], a two-tap FIR filter can 

use the samples x(n) = s(n)  s(n-1) and x(n-1) = s(n-

1)  s(n-2). If the equalizer selects only either x(n) or 

x(n-1), there will be clearly no equalization. The same 

is valid if the equalizer combines both terms: s(n-2) 

will remain, causing a non-negligible degree of error. 

Indeed, for real-valued FIR equalizers, the residual 

interference also exists, although in tolerable values. 

Thus, satisfactory equalization over a Galois Field 

strongly demands general (IIR) filters.  

Given a probability p and a channel h, all possible 

solutions for an IIR filter of sufficient order were 

tested and the best according to the maximum 

probability error metric, estimated with Eq. (5), were 

chosen. The results are presented in Table 1. 

 

p 

Channel h Optimum Filter error 

a b a b (%) 

0.5 [1 0 0 1 1] - [1] [0 0 1 1] 0 

0.2 [1 1 0 0 1] - [1] [1 0 0 1] 0 

0.9 [1 1 0 1 1] - [1] [1 0 1 1] 0 

0.1 [1 1 0 1 1] - [1] [1 0 1 1] 0 

Table 1. Results - Supervised Equalization 

 

Remembering that the first coefficient b1 is a logical 

operation over y(n-1), it is possible to see that the 

channel inverse was always obtained, which allowed a 

perfect estimate of the transmitted signal to be 

reached. Notice that the performance, as expected, 

does not depend on the probability p. 

In order to analyze the soundness of the metric 

estimator shown in Eq. (5) for a perfect inversion case 

– the last one described in Table 1 – we present, in 

Fig. 3, the value of the relative frequency of zeros in 

the error signal for all possible equalizer denominator 

coefficients (ranging from [0 0 0 1] to [1 1 1 1]). For 

the sake of simplicity, the four-bit combination is 

shown in terms of the equivalent decimal. It is clear 

that there is a single optimal solution (#11 – [1 0 1 

1]), which is exactly the channel inverse. 

For the prediction problem, simulation results 

are presented in Table 2. In this case, we perform the 

prediction in order to use the prediction-error filter in 

the role of blind equalizer [7]. In this case, ideally, the 

prediction error should be identical to s(n). In Table 2, 

error (%) is relative frequency of ones in e(n) while 

error PEF(%) refers to the relative frequency of errors 

in the comparison between e(n) and s(n). Notice that, 

in all cases, error (%) is approximately equal to 

 1 – p and PEF(%) is null, which reveals that the 

prediction task was successfully fulfilled. In this case, 
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as discussed in the end of Section 3, we had to use the 

entropy of the error signal in the role of filtering 

criterion. The associated cost function for all 12 

possible combinations (numerator ranging from [0 1] 

to [1 1] and denominator ranging from [0 0] to [1 1]) 

associated with the third case presented in Table 2 is 

shown in Fig. 4. Notice that the minimum value, as 

expected, is very close to the entropy for p = 0.1, 

which is 0.469 bits. 
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Figure 3. Cost Function – Supervised Equalization 
 

p 

Channel h Optimum Filter error error 

a b a b (%) PEF(%) 

0.8 [1 1] - [1] [1] 0.189 0 

0.2 [1 1 1] - [1 0 1] [0 0 1] 0.823 0 

0.1 [1 0 1] - [0 1] [0 1] 0.899 0 

0.4 [1 0 1 1] - [0 1 1] [0 1 1] 0.620 0 

Table 2. Results - Prediction 
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5. Conclusions 
 

In this work, we proposed an extension to the 

problem of optimal linear filtering – specifically in the 

contexts of equalization and prediction – to signals 

and systems over Galois fields. The obtained results 

show the viability of this extension for a number of 

scenarios, thus encouraging further research efforts, 

which may include (i) a deeper analysis on the 

evaluation metrics and their validity, (ii) building 

general (ARMA) forecasting models for binary and 

genomic data and (iii) building extensions of the 

Karhunen-Loève transform. It would be also 

interesting to consider, for noisy and underdetermined 

cases, possible connections with coding theory. 
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Abstract – Image registration is an important aspect of digital medical image processing, aiding clinicians in interpreting 
multiple data sets simultaneously. The proposal of the maximization of mutual information (an Information Theory concept) 
criterion proved to be a breakthrough in the field, allowing multimodal images to be handled robustly. A general overview of the 
method and its implementation issues focusing on head MR, CT and PET rigid registration are provided. An extension using 
image gradient alignment as a weighting factor is investigated and improved results for PET images are achieved. 
 
Keywords – medical images, image registration, multimodal images, mutual information. 
 
1. Introdução e motivação 
 
O processamento digital de imagens médicas tem 
se tornado essencial na rotina de profissionais da 
área de saúde [1]. Entre suas aplicações estão o 
auxílio no diagnóstico, planejamento de 
tratamentos e cirurgias e acompanhamento 
progressivo. 

Nos estudos médicos baseados em imagem, é 
em geral interessante analisar mais de um 
conjunto de dados simultaneamente. Imagens 
obtidas com diferentes tecnologias de aquisição 
podem revelar informações complementares 
sobre estruturas de interesse para uma aplicação. 
Por exemplo, imagens de tomografia 
computadorizada (CT) e ressonância magnética 
(MR), ilustradas na Figura 1, podem ser usadas 
em conjunto no planejamento cirúrgico. Imagens 
de CT representam bem a estrutura óssea, 
enquanto que as de MR proveem boa 
discriminação de tecidos moles, facilitando a 
detecção de lesões. Porém nota-se que as 
imagens não se encontram alinhadas, o que é 
comum devido aos diferentes posicionamentos 
do paciente nos equipamentos de aquisição. O 
clínico pode fazer a correlação espacial 
mentalmente, mas isso exige treinamento e não 
garante resultados precisos. A automação deste 
processo, conhecido como registro de imagens, 
consiste, portanto, em uma área de intensa 
pesquisa [2]. 

Formalmente, o registro consiste em 
determinar uma transformação geométrica que 
faça o mapeamento entre pontos correspondentes 
nas imagens. O problema é formulado como uma 
otimização, ou seja 

 �� = argmax
�

	(�(�,�(��(� (1)  

onde � é uma imagem fixa de referência, � uma 
imagem móvel a ser registrada, � uma 
transformação geométrica com parâmetros � 
aplicada a cada ponto �, e 	 uma função de custo 
que mede o quão bem as imagens estão 
alinhadas. Os parâmetros estimados �� 
determinam a transformação desejada. Neste 
trabalho considera-se � uma transformação 
rígida, composta por rotação e translação. 

  

a) b) 
Figura 1. Imagens de um mesmo paciente 

adquiridas com a) tomografia computado-

rizada (raios X) e b) ressonância magnética. 

A definição de uma função de custo 
adequada representa grande parte do esforço na 
elaboração de um método abrangente e robusto. 
Para que imagens de diferentes modalidades 
sejam combinadas, a métrica não deve assumir 
que há uma relação de equivalência ou 
linearidade entre seus valores de intensidade. Em 
busca de uma métrica que assumisse apenas uma 
relação estatística entre os valores de intensidade, 
a utilização da informação mútua (MI, da sigla 
em inglês) como função de custo foi proposta de 
maneira independente por Viola e Wells [3] e 
Collignon et al. [4] e teve grande sucesso em seu 
propósito [5][6]. 
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O objetivo deste trabalho é analisar os 
algoritmos de registro baseados em MI para 
alinhar imagens de distintas modalidades de um 
mesmo objeto físico, com a finalidade de 
visualizá-las de forma integrada. 
 
2. Maximização da Informação Mútua 
 
A informação mútua mede quanta informação 
uma variável aleatória (VA) possui sobre outra 
[7]. No contexto do registro, os valores de 
intensidade das imagens são as VAs. A 
informação mútua � entre duas VAs � e � é dada 
por 
 �(�, � =����(�, � log

���(�, �
��(���(��,�

 (2) 

onde �� e �� são as distribuições de 
probabilidade marginais de � e �, 
respectivamente, e ��� a distribuição conjunta. 
Caso as VAs sejam independentes, ���(�, � =
��(���(� e �(�, � = 0. A MI é portanto uma 
medida da dependência mútua entre as VAs. 

A técnica de maximização da informação 
mútua (MMI, da sigla em inglês) postula que 
haverá máxima dependência entre as imagens 
caso seus valores de intensidade estejam 
corretamente alinhados. Nota-se que só são 
consideradas no cálculo as regiões das imagens 
onde há sobreposição. 

A validade do critério decorre do fato de que 
os valores de intensidade para um mesmo objeto 
em diferentes tecnologias são medidas da mesma 
propriedade física. Não são, portanto 
observações independentes. Para um mesmo 
objeto, o conhecimento de seu valor de 
intensidade em uma imagem provê informação 
sobre o valor em outra imagem. 

Outra grandeza fundamental da Teoria da 
Informação é a entropia  , que mede a incerteza 
associada a uma VA, ou, ainda, a dispersão de 
sua distribuição de probabilidade. A entropia 
conjunta mede a incerteza associada a um 
conjunto de VAs. A MI pode ser expressa em 
termos de entropias como 
 �(�, � =  (� +  (� −  (�, � (3)  

Portanto, maximizar a MI equivale a 
minimizar a entropia conjunta  (�, �, porém 
mantendo conteúdo significativo na região de 
sobreposição das imagens, representado pelo 
termo  (� +  (�. 

 

3. Registro de Imagens 
 
O algoritmo de registro consiste essencialmente 
na implementação da Eq. (1). Portanto, deve-se 

especificar a estratégia de otimização, o modelo 
de transformação e a função de custo. Quando a 
Informação Mútua é utilizada como função de 
custo, encontram-se na literatura dois  
paradigmas: Collignon [4] adota a Eq. 2 e estima 
as distribuições de probabilidade através de 
histogramas, e Viola e Wells [3] utilizam a Eq. 
(3) e estimam as distribuições por janela de 
Parzen [8]. Este trabalho adota o primeiro 
paradigma por considerar todas as amostras. 

A parte fundamental do cálculo da MI é a 
estimação das distribuições, em particular da 
probabilidade conjunta ���. Uma boa estimação 
garante que a métrica seja bem comportada em 
relação à otimização, i.e., que não apresente 
máximos locais. Aplicamos a técnica partial 
volume interpolation (PVI) [4] para construir o 
histograma conjunto e adotamos o processo de 
pequena reamostragem inicial na imagem móvel 
recomendado por Pluim et al. [9] para evitar 
oscilações na métrica. 

Para a otimização, utilizou-se o algoritmo de 
minimização local não linear sem restrições e 
sem derivadas NEWUOA, proposto por Powell 
[10]. Este algoritmo foi validado para MMI por 
Wiest-Daesslé et al. [11] e mostrou-se superior a 
outros métodos que também não utilizam 
derivadas. 

Como o foco deste trabalho é em imagens da 
cabeça, região onde a geometria é praticamente 
fixa devido à caixa craniana, define-se a 
transformação �# como rígida, com seis 
parâmetros a serem otimizados: três ângulos de 
rotação de Euler e três translações ao longo dos 
eixos de referência. 

Todos os comprimentos envolvidos nos 
cálculos são expressos em milímetros, e não em 
voxels. Isso evita a necessidade de otimização de 
fatores de escala ou de reamostragem inicial das 
imagens. 

É adotada também uma estratégia de 
multirresolução para tornar a otimização mais 
eficiente. Uma estimativa inicial é obtida com 
menos processamento trabalhando-se com menos 
dados e transformações mais simples. A redução 
do conjunto de dados é feita subamostrando-se as 
imagens por fatores inteiros com interpolação 
por vizinho mais próximo, de maneira que novas 
intensidades não sejam introduzidas ao longo do 
processo [12]. No primeiro estágio, apenas um 
ângulo é otimizado na transformação �#, 
totalizando quatro parâmetros. Este ângulo 
corresponde à rotação no plano axial (vista da 
Figura 1 e da Figura 2). Os demais ângulos em 
geral possuem menor variação devido ao 
posicionamento deitado do paciente nos 
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equipamentos de aquisição. O passo inicial do 
algoritmo de minimização também varia com o 
estágio da multirresolução, sendo maior para 
estimativas grosseiras iniciais. 

Foi ainda testada uma variação da MI 
ponderada pelo alinhamento entre os gradientes 
das imagens, denominada GMI [13] [11]. Desta 
maneira tenta-se incorporar informação de 
correlação espacial à métrica. Essa técnica foi 
testada com o intuito de melhorar o registro de 
imagens de medicina nuclear, como a tomografia 
por emissão de pósitrons (PET), ilustrada na 
Figura 2. Ela apresenta diferenças acentuadas em 
relação às imagens de CT ou MR da Figura 1, 
mas há contornos anatômicos equivalentes que 
podem ser detectados pelo gradiente. 

 
Figura 2. Imagem de medicina nuclear (PET). 

Por fim, a construção do histograma é um 
processo custoso computacionalmente, e sua 
paralelização faz-se necessária. Foi adotada uma 
técnica de redução, na qual cada thread $ calcula 
um histograma ℎ&(�, � a partir de uma porção 
�& da imagem móvel �. Em seguida, o 
histograma total é dado por ℎ(�, � = ∑ℎ&(�, �. 
 
4. Resultados 
 
As técnicas de registro citadas foram 
implementadas em C++ e testadas com um 
conjunto de imagens de treino do projeto 
Retrospective Image Registration Evaluation 
(RIRE) [14]. Foram utilizadas imagens de um 
mesmo paciente: uma CT, uma PET e três MR 
(T1, T2 e PD). Cada MR também possuía uma 
versão retificada para corrigir distorções 
geométricas e de intensidade, totalizando oito 
imagens de teste. O tamanho dos voxels e as 
dimensões de cada imagem são especificados na 
Tabela 1. 

Foram estudados casos de registro MR-CT e 
MR-PET, para os quais uma transformação ideal 
havia sido determinada por especialistas 
utilizando marcadores fiduciais. As imagens de 
CT e PET foram usadas como imagem fixa em 
todos os casos. Foram utilizados dois níveis de 
multirresolução em todos os casos. 
 

Tabela 1.   Tamanho dos voxels e dimensões 

das imagens utilizadas. 

 
Tamanho do voxel 

(mm) 
Dimensões 

CT 0.65+ × 4 512+ × 29 
T1, T2, 
PD 1.25+ × 4 

256+ × 26 T1 retif. 1,27 × 1,27 × 4,06 
T2 retif. 1,27 × 1,27 × 4,07 
PD retif. 1,26 × 1,26 × 4,10 
PET 2.59+ × 8 128+ × 15 

 
Para avaliar a qualidade do registro, aplicou-

se a transformação estimada e a ideal aos oito 
cantos da imagem móvel e calculou-se a 
distância euclidiana entre eles. A média e desvio 
padrão dessas distâncias são apresentados para se 
aferir o erro na estimação dos parâmetros. Trata-
se como falha o caso em que a média supera o 
maior tamanho do voxel da imagem móvel. 

O caso CT-MR apresenta resultados 
confiáveis com a MI original, pois, como pode 
ser visto na Tabela 2, os erros médios se 
encontram abaixo de 4 mm. 

 
Tabela 2. Resultados para os casos MR-CT 

utilizando MI (em mm). 

 Erro médio Desvio padrão 
T1 0.90 0.20 
T2 3.41 1.97 
PD 1.26 0.60 

T1 retif. 1.54 0.59 
T2 retif. 3.62 1.94 
PD retif. 2.79 0.90 
 
Para o caso PET-MR, a MI original sem 

ponderação utilizando gradientes gerava poucos 
casos convergentes, portanto era necessária a 
utilização da GMI. Os resultados encontram-se 
na Tabela 3, e nota-se que a GMI deixa de 
convergir apenas para as imagens de MR T2 e 
sua equivalente retificada. 
 
Tabela 3.  Resultados para o caso MR-PET 

utilizando GMI (em mm). 

 Erro médio Desvio padrão 
T1 4.34 1.71 
T2 11.34 7.55 
PD 6.03 2.08 

T1 retif. 2.34 1.15 
T2 retif. 11.21 6.91 
PD retif. 4.64 1.87 
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Na Figura 3 está ilustrado o resultado do 
registro entre a imagem MR T1 e as imagens de 
CT e PET vistas na Figura 1 e na Figura 2. O 
conteúdo das imagens é alternado em um padrão 
xadrez para que o alinhamento possa ser aferido. 

  

a) b) 
Figura 3. Resultados do registro de MR T1 

para a) CT e b) PET. 

 
5. Conclusão e Trabalhos Futuros 
 
O registro por maximização da informação 
mútua é uma técnica robusta para o caso MR-CT, 
mas ainda há espaço para melhorias em casos 
com imagens PET. Uma alternativa é tornar 
possível a intervenção de um especialista através 
de técnicas interativas ou através da visualização 
volumétrica multimodal [15] para interpretar os 
resultados. Para isso seria também necessário 
melhorar a eficiência do algoritmo de registro 
fazendo uso de técnicas de paralelismo em CPU 
ou GPU. 
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Abstract – User authentication is an important step to protect information and in this realm face biometrics
presents some advantages. The face biometrics is easy to use, natural, non-intrusive, and suitable for covert appli-
cations. However, recent research has revealed that face biometrics is vulnerable to spoof attacks using low-tech
and cheap equipments. This work describes a comparative study of techniques to detect spoofing attempts in face
authentication systems.

Keywords – Face authentication, Liveness detection, Anti-spoofing.

1. Introdução
Apesar do grande progresso nos últi-

mos anos, o reconhecimento automático de faces
é ainda uma vasta área de pesquisa. Vários
temas de pesquisa, como reconhecimento de faces
com oclusão parcial, reconhecimento de faces em
grandes multidões e em condições de iluminação
complexas ainda são grandes desafios na área.
Avanços nestas áreas podem ser observados em [4]
e em [7]. Contudo, a tarefa de determinar se a face
apresentada à câmera é realmente de uma pessoa
real, e não uma tentativa de burlar um sistema reco-
nhecimento de faces, tem recebido pouca atenção.

Como exemplo, os notebooks Lenovo, Asus
e Toshiba com os sistemas operacionais Windows
XP e Vista que vem com uma câmera embutida,
possuem um sistema de autenticação de faces para
liberar o acesso a usuários ao computador. Con-
tudo, em 2009, no evento BlackHat1 um grupo de
pesquisadores da Universidade de Hanoi conseguiu
facilmente burlar os três sistemas de autenticação
de faces utilizando fotografias dos usuários alvo.
Como um outro examplo, a versão recentemente
lançada do sistema operacional Android (Ice Cream
Sandwich2) veio com um recurso de desbloqueio de
tela através de autenticação de face. O vídeo di-
vulgado pelo canal SoyaCincau TV3 no youtube é
demonstrado como a autenticação de face foi facil-
mente burlada com uma fotografia. É importante

1http://www.darkreading.com/security/vulnerabilities/
213901113/index.html

2http://developer.android.com/index.html
3http://www.itproportal.com/2011/11/14/ice-cream-

sandwich-facial-recognition-cracked/

observar que nestes dois exemplos apresentados em
um espaço de tempo de pouco mais de dois anos
mostram o uso da biometria de face com o objetivo
de proporcionar segurança e a mesma foi corromp-
ida com artifícios pouco complexos.

Basicamente a biometria de face pode ser
forjada de três maneiras [3] e são elas a apresentação
para a câmera de:

(1) Fotos com a face do usuário alvo;
(2) Vídeos com a face do usuário alvo;
(3) Máscaras construídas a partir da face do usuário

alvo4.

O termo para este tipo de ataque em sis-
temas biométricos é denominado ataques de spoof-
ing.

O objetivo deste projeto de mestrado é o
estudo comparativo de técnicas para detecção de
ataques de spoofing dos tipos (1) e (2).

Neste trabalho, são consideradas apenas
soluções utilizando webcams. Soluções multi-
modais ou que dependem de equipamentos adi-
cionais ou que ainda dependem de colaboração do
usuário (soluções do tipo desafio e resposta) fo-
gem do escopo deste projeto, pois a ideia é que
no fim deste trabalho o método desenvolvido possa
ser acoplado sem custo tanto financeiro (no caso da
compra de equipamento) quanto de usabilidade (no
caso de o usuário precisar fazer alguma ação especí-
fica) a um sistema de autenticação de faces.

Na Seção 2. são descritos os trabalhos rela-
cionados ao contexto deste projeto. Na Seção 3. é

4http://www.thatsmyface.com
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descrito a proposta deste projeto de mestrado. Na
Seção 4. são apresentadas as considerações finais.

2. Trabalhos relacionados
É possível classificar as técnicas de de-

tecção de ataques de spoofing em estratégias que ex-
ploram a [2]:

(1) Análise de movimento;
(2) Qualidade da imagem;
(3) Vitalidade.

Abordagens que trabalham com análise de
movimento buscam detectar movimentos faciais
característicos que são difícies e/ou improváveis de
se serem simulados com uma biometria forjada.
Bao et al. (2009) exploram as características da
movimentação facial e apresenta solução baseada
em fluxo óptico que procura analisar as diferenças
de movimento entre um objeto plano e um objeto
3D. Kollreider et al. (2009) também apresentam
solução baseada em fluxo óptico que busca analisar
movimentos sutis em partes específicas da face as-
sumindo que estas partes se movem de forma dife-
rente em ataques utilizando fotografias.

Já as estratégias que utilizam a análise da
qualidade da imagem apoiam-se na hipótese de que
imagens de faces possuem características distintas
de faces reais. Li et al. (2004) investigam a quali-
dade da imagem de entrada no domínio da frequên-
cia, trabalhando com a hipótese de que a transfor-
mada de Fourier da imagem usada no ataque possui
menos componentes de alta frequência do que a de
uma face real. Maatta et al. utilizam descritores de
textura do tipo LBP Local Binary Patterns para de-
tectar ataques efetuados com fotografia. Tan et al.
(2010) analisa a qualidade da imagem utilizando
descritor baseado em diferença de gaussianas (DoG)
para bloquear ataques em imagens impressas em pa-
pel.

A análise de vitalidade, também chamada
de liveness detection, busca extrair características
que somente faces vivas são capazes de apresentar.
O trabalho de Pan et al. (2008) busca o piscar de
olhos como característica de vitalidade.

A competição envolvendo a detecção de
ataques de spoofing 2D realizada no contexto da
Conferência IJCB 2011 (International Joint Confer-
ence on Biometrics 2011) foi um marco na pesquisa
em anti-spoofing em sistemas de reconhecimento

facial. Nesta competição, uma base de dados de
ataques a um sistemas de reconhecimento facial foi
disponibilizada para que os competidores aplicas-
sem suas estratégias e submetessem os resultados
alcançados. Os resultados da competição indicam
que todos os competidores utilizaram uma ou uma
combinação das três estratégias mencionadas acima
[2]. Os competidores que combinaram duas ou mais
características obtiveram melhores resultados.

Alguns dos trabalhos supracitados foram
validados em bases de dados privadas e outros em
bases de dados disponibilizadas para o público. Na
literatura há duas grandes bases de dados que en-
dereçam diretamente o problema de spoofing. A
primeira delas é a base de dados NUAA5. Con-
struída para o cenário de ataques utilizando fo-
tografias impressas em papel, a base de dados
NUAA consiste de capturas de vídeo de pessoas em
frente à câmera de um notebook e de ataques feitos
à mesma câmera com fotos impressas de alta quali-
dade destas mesmas pessoas. A base de dados pos-
sui gravações de 15 pessoas distintas divididas em
3 seções espaçadas em duas semanas e cada seção
possui quatro gravações por pessoa com condições
de iluminação distintas. Na Figura 1 são apresenta-
dos exemplos dessa base de dados. A segunda base
é a base de dados do projeto TABULA RASA6 con-
struída pelo IDIAP Research Institute. Esta base de
dados foi disponibilizada para o IJCB 2011 compe-
tition on couter measures to 2D facial spoofing at-
tacks com o objetivo de avaliar estratégias de anti-
spoofing em sistemas de autenticação de faces uti-
lizando fotografias impressas em papel. Contendo
400 vídeos, sendo 200 vídeos de ataques efetua-
dos com fotografias e 200 pessoas reais em frente
a câmera, a base de dados TABULA RASA é divi-
dida em 3 conjuntos mutuamente exclusivos denom-
inados conjunto de treinamento (train-set), conjunto
de validação (development-set) e conjunto de teste
(test-set) contendo 120, 120 e 160 vídeos respecti-
vamente. A Figura 2 apresenta exemplos dessa base
de dados. As duas bases de dados mencionadas con-
sideram o cenário de ataque por meio de fotografia
impressa em papel.

Dada a vasta quantidade de dados mul-
timídia disponíveis em redes sociais e a facili-
dade de acesso a estes dados por dispositivos di-

5http://parnec.nuaa.edu.cn/xtan/data/NuaaImposterdb.html
6http://www.tabularasa-euproject.org/
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Figure 1. Ataques efetuados com fotografias
na base de dados NUAA

Figure 2. Base de dados TABULA RASA. As
imagens da parte superior são imagens reais
e as imagens da parte inferior são ataques

gitais portáteis (tablets ou smartphones), ataques
utilizando a apresentação de vídeos e fotografias
por estes dispositivos se tornaram um fato com alta
probabilidade de acontecer em um sistema de au-
tenticação facial e é um tema que merece atenção
e poucos são os trabalhos que citam este tipo de
ataque. Em [8] na Seção 4.3 é feita uma pequena
referência a testes de laboratório com ataques efetu-
ados com fotografias exibidas em dispositivos digi-
tais portáteis, mas sem divulgação de resultados.

3. Proposta

Neste trabalho de mestrado será efetuado
um estudo comparativo de técnicas para detec-
tar ataques de spoofing aplicado a um cenário
de ataques utilizando vídeos e fotos apresentados
por dispositivos digitais portáteis (tablets e smart-
phones).

Este estudo comparativo considerará es-
tratégias dos três grandes grupos apresentados ante-
riormente (ánalise de movimento, qualidade da im-
agem e vitalidade) e comparará as técnicas seguindo
dois aspectos. O primeiro aspecto considerará a

sua eficiência em detectar os ataques de spoofing
no cenário apresentado. O segundo aspecto con-
siderará a sua eficiência na tarefa de autenticação
de faces. Este segundo aspecto é importante, pois
pode-se construir uma estratégia de descrição única
para as duas tarefas, poupando assim algum custo
computacional.

Para validar o método no cenário descrito,
será utilizada a base de dados de uso privado do pro-
jeto TABULA RASA. Esta base de dados contém os
elementos necessários para o desenvolvimento deste
trabalho fornecendo uma base de ataques a um sis-
tema de reconhecimento de face utilizando vídeos
e fotos apresentados através de dispositivos digitais
portáteis.

4. Conclusão
Neste artigo foi apresentado o projeto de

mestrado a ser desenvolvido no Departamento de
Engenharia de Computação e Automação Indus-
trial cujo objetivo é realizar um estudo compara-
tivo de técnicas para detectar ataques de spoofing
em sistemas de autenticação de face em um cenário
de ataques utilizando vídeos e fotos apresentados
em dispositivos digitais portáteis (tablets e smart-
phones).
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Abstract – In this work we present a system with customizable tools for visualizing and interacting with magnetic
resonance images without resorting to costly pre-processing tasks. The user, based on their experience and medical
knowledge and through a set of tools, namely a transfer function 1D, volumetric probe and a magnification lens,
may explore a data volume from a variety of forms. This may help her/him to classify brain tissue and make more
reliable diagnosis.
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1. Introdução

As técnicas de renderização direta de volume (RDV)
são muito utilizadas na visualização de imagens mé-
dicas de tomografia computadorizada (TC), de res-
sonância magnética (RM), tomografia por emissão
de pósitrons (TEP), etc. porque permitem visualizar
os órgãos internos de forma tri-dimensional e não-
invasiva.

Nessas técnicas, as complexas interações
luminosas entre cada amostra de tecido, as fontes
luminosas e o observador são usualmente modela-
das por uma função de transferência (FT) de valores
de intensidade das amostras capturadas pelos dis-
positivos de aquisição para as propriedades ópticas,
como cores e opacidades [3]. É desejável que os va-
lores de intensidade correspondentes a tecidos dis-
tintos sejam mapeados em cores diferentes, a fim de
facilitar processamentos pré-atencionais.

Além disso, é útil que seja possível contro-
lar por meio das variações da percentagem de opa-
cidade das amostras a sua visibilidade, permitindo
enfatizar a região de interesse ou visualizar as suas
fronteiras. Portanto, o desenho de uma FT é consi-
derado por muitos como uma etapa de classificação
das amostras [3].

A forma mais simples e direta para dese-
nhar uma FT é representá-la através de gráficos uni-
dimensionais sobre um plano cartesiano com os va-
lores de intensidade no eixo x e as propriedades óp-
ticas no eixo y e utilizar métodos manuais para ajus-
tar a relação entre intervalos de valores de intensi-
dade e a taxa dos componentes de color e da opa-

cidade. No entanto, o processo pode ser tedioso e
infrutífero quando se trata de imagens volumétricas
3D contendo diferentes materiais entremeados [3].
Para uma melhor localização da estrutura de inte-
resse, introduziram-se outras variáveis no domínio
da FT, como as derivativas de ordem superior [7],
a vizihança e a posição [11], tamanho e visibili-
dade [1], medidas estatísticas [4]. No entanto, ao
crescer a dimensionalidade da FT cresceu a comple-
xidade na manipulação da mesma. Embora técni-
cas automáticas tenham sido propostas, preferem-se
ainda as manuais ou as semi-automáticas, pois es-
tas mantêem no usuário a decisão do que se deseja
ver [10] e demandam um tempo de processamento
menor. Os usuários da área de saúde esperam poder
explorar interativamente os dados nas mais diver-
sas formas, inclusive variando as propriedades ópti-
cas, a fim de poder analisá-los comparativamente e
compreendê-los melhor.

Em face da dificuldade de aplicar as FT
multidimensionais em imagens de RM para explo-
rar de forma adequada o seu conteúdo, propomos
neste trabalho uma abordagem que tire proveito da
nitidez das imagens de RM em relação à percepção
visual humana. Conjeturamos que num ambiente
interativo com apropriadas ferramentas de explora-
ção, um usuário especialista será capaz de classifi-
car os tecidos utilizando somente FT unidimensio-
nal. Além do cursor 3D de movimentos restritos a
superfície [12], do reformatador curvilíneo [12] e
da ferramenta borracha [12], propomos neste traba-
lho mais duas ferramentas complementares basea-
das no paradigma foco+contexto: sonda e lente de
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exploração. A sonda é uma superfície fechada que
pode ser posicionada livremente no espaço onde o
volume de interesse está inserido, enquanto a lente
de exploração permite aumentar localmente as re-
giões de interesse. Em ambos os casos todos os
voxels selecionados podem ser realçados por uma
FT uni-dimensional diferenciada, denominada FT
1D de foco, daquela que foi aplicada no restante
dos voxels, que chamamos de FT 1D de contexto.
O diferencial da nossa proposta em relação a dos
trabalhos anteriores é aplicar um algoritmo de ray-
casting modificado a fim de preservar os dados ori-
ginais na visualização.

2. Trabalhos correlatos
Kniss et al. implementaram um ambiente de visu-
alização interativo que utiliza FTs 3D (intensidade,
magnitude de gradiente e magnitude de hessiana),
almejando a exibir com maior clareza as fronteiras
entre as estruturas internas do volume [7]. O am-
biente oferece um conjunto de ferramentas chama-
das de widgets de manipulação que executam ope-
rações em domínios duais (dual-domain), isto é, as
realimentações nos espaços de exibição de volume
e de FT são sincronizadas. Destacam-se o probe
widget para seleção de um amostra e o clipping
plane widget para cortar o volume na direção dos
eixos principais e visualizar uma fatia do volume no
plano de corte. O ambiente foi utilizado com su-
cesso para distinguir regiões de ar, músculos e os-
sos em imagens TC, mas as imagens de RM não
tiveram a mesma sorte. Para estas, os resultados de
classificação foram comparáveis com os obtidos via
FTs unidimensionais. Fig. 1 ilustra a aplicação de
FTs multidimensionais em imagens de TC e de RM.
Observe que nas FTs de imagens de TC percebe-se
nitidamente diversos arcos cujos máximos indicam
fronteiras entre dois materiais, enquanto nas de RM
só se vê um grande arco não pronunciado entre ma-
teriais que contêm e não contêm água, não apresen-
tado novas informações em relação às obtidas com
FTs unidimensionais.

Neste trabalho, exploramos as FTs unidi-
mensionais em um ambiente de 5 janelas sincroni-
zadas (3D, vista sagital, vista coronal, vista axial e
FT), apresentada na Fig. 2. Acreditamos que alia-
das a ferramentas de interação adequadas, o ambi-
ente pode assistir os profissionais na área de saúde a
distinguir os tecidos cerebrais em imagens de RM e
aumentar precisão nos diagnósticos.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1. Visualização com FTs multidimensi-
onais: (a) FT de TC, (b) Imagem resultante, (c)
FT de RM, (d) Imagem de RM. [Imagens gera-
das com Simian [6]]

Figura 2. Interface com 5 janelas sincroniza-
das: 4 no domínio espacial e 1 no domínio de
atributos (FTs).

Embora sejam visualmente mais nitidas, a
classificação de tecidos cerebrais através das ima-
gens de RM ainda constituem desafios de pesquisa.
Isso decorre da própria natureza da tecnologia de
RM que mede a densidade de prótons de hidrogê-
nio nos tecidos sob um forte campo magnético. Ele-
mentos de volume que apresentam concentrações si-
milares de hidrogênio, mesmo que sejam funcional-
mente distintos, podem ter respostas (intensidades)
similares [5], o que dificulta qualquer processo de
segmentação baseada somente em valores de inten-
sidade e/ou propriedades derivadas destes. Roettger
et al. sugeriram utilizar, além das intensidades e da
magnitude de gradiente, a informação espacial codi-
ficada em cores [11]. Como a codificação espacial é
feita de forma automática, o procedimento não ofe-
rece flexibilidade para modificações que propiciem
exploração de dados. Propomos então no nosso
trabalho a ferramenta sonda volumétrica de acordo
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com o paradigma foco+contexto dinâmico [13]. A
sonda permite um usuário selecionar regiões volu-
métricas de interesse (foco) e aplicar FTs unidimen-
sionais diferenciadas em relação ao restante dos vo-
xels (contexto). Isso evita distrações visuais devido
às ambiguidades nas correspondências entre funci-
onalidade e valores de intensidade em imagens de
RM. Além disso, é possível deslocar a sonda inte-
rativamente através de uma das janelas de domínio
espacial (3D, sagital, coronal e axial).

Lentes de aumento tem sido reconhecidas
como uma poderosa ferramenta para visualizar de-
talhes sem perda de contexto. LaMar et al. apre-
sentaram uma implementação de lentes de aumento
em um fluxo de imageamento de dados volumétri-
cos baseado em texturas [8], enquanto Wang et al.
mostraram que em um fluxo de imageamento de da-
dos volumétricos baseado em ray-casting o proce-
dimento é mais direto na GPU [14]. Ao aplicar a
segunda técnica, observamos que a nitidez das re-
giões focadas é inferior à das fatias imageadas pelos
aplicativos comerciais como Matlab [9]. Uma aná-
lise cuidadosa nos levou a concluir que a diferença
está no fato de que na nossa implementação a cor
em cada pixel é resultado da composição das cores
de todos os voxels interceptados pelo raio disparado
a partir do pixel, enquanto em aplicativos comerci-
ais somente o valor da intensidade do voxel de inte-
resse é levado em conta. Uma pequena modificação
no algoritmo de ray-casting foi feita neste trabalho.

3. Proposta
Uma visão geral da arquitetura do sistema de classi-
ficação interativa proposta é mostrada na Fig. 3. A
imagem de RM é visualizada via FT 1D utilizando
o algoritmo de “ray casting” baseado em GPU [3].
O usuário pode configurar os parâmetros de cor e
de opacidade interativamente. Todas as realimenta-
ções são exibidas de forma sincronizadas nas 5 ja-
nelas da interface. Segue-se uma breve descrição do
algoritmo que elaboramos para cada ferramenta de
interação proposta.

O algoritmo de sonda volumétrica consiste
de três passos programável na GPU, aplicável para
sondas com geometria convexa. No primeiro passo
é gerado o mapa de profundidade das faces fron-
tais MF da geometria da sonda, no segundo passo,
o mapa de profundidade das faces ocultas MB , e no
terceiro passo é imageado o volume de dados utili-

Figura 3. Classificação interativa proposta.

zando o algoritmo ray-casting. Dividimos cada raio
em três intervalos: antes do valor de profundidade
no MF , após o valor de profundidade no MB e en-
tre os dois valores de profundidade. E aplicamos FT
unidimensional do foco para os voxels neste último
intervalo e para o restante, a FT do contexto. A cor
resultante em cada pixel é a composição das propri-
edades ópticas obtidas.

O algoritmo de lente de exploração é si-
milar ao algoritmo descrito em [14], com exceção
na estratégia de parada do percurso de cada raio.
Tendo como premissa a possibilidade de usar a fer-
ramenta borracha para “remover” os ruídos antes, a
cor de um pixel corresponde às propriedades ópticas
do primeiro voxel válido ao longo do raio disparado
a partir dele. Com isso, os dados serão visualizados
sem interferências. Se associarmos a lente de explo-
ração com a ferramenta de reformatador curvilíneo,
também implementado pelo nosso grupo [12], pode-
remos inspecionar detalhes de cada fatia curvilínea
do córtex cerebral.

Um dos problemas que tivemos que soluci-
onar para aplicar os dois algoritmos no contexto de
visualização interativa foi conceber uma forma in-
tuitiva de posicionar as duas ferramentas no espaço
3D utilizando o mouse convencional. Inspirados do
trabalho de Mesquita [2], implementamos um cur-
sor 3D de movimento livre. Graficamente, ele é re-
conhecido como uma bola pequena emissora de luz,
de forma que a intensidade da luz varia com a sua
posição no interior de um volume de dados.

4. Resultados
Os nossos algoritmos foram implementadas num
computador Intel Core2 Duo CPU 2.936 GHz, GPU
NVIDIA GeForce GT240, utilizando o ray casting
com texturas 3D e a técnica de depth buffering in-
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tegrada no aplicativo VMTK [12]. Os códigos fo-
ram programados em C++ e GLSL. E os expe-
rimentos foram conduzidos com imagens de RM
240x240x180 de 12bits, fornecidas pelo Hospital
das Clínicas da Unicamp. A taxa de imageamento
gira-se em torno de 30 quadros por segundo, asse-
gurando um desempenho interativo.

A seleção de um sub-volume de interesse
com uso da sonda volumétrica no espaço de volume
3D é mostrada na Fig. 2. Observe que as demais
vistas são atualizadas consistentemente.

Na Fig. 4 é apresentada a lente de explo-
ração. O usuário pode mudar o diâmetro da lente,
deslocá-la ao longo da profundidade do campo de
visão e editar a FT 1D de foco interativamente.

(a) (b)

Figura 4. Lentes de exploração interativa: (a)
próximo do observador e (b) próximo do foco.

5. Conclusões
Neste trabalho apresentamos duas ferramentas de
interação que, associadas às outras ferramentas de
interação que o nosso grupo de pesquisa já desen-
volveu, podem constituir um útil ferramental para
assistir os especialistas na classificação de tecidos
cerebrais sem recorrer a custosos algoritmos de pré-
processamento de imagens.
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Abstract – In deep-water oil exploration, the riser , the pipe that connects the floating drilling platform to the wellhead situated 
on seafloor, is an essential equipment. Due to the complexity and high cost involved in the design, construction and maintenance 
of  risers,  computer  simulations  are  of  great  importance.  Computer  simulation  allows  the evaluation  of  alternative  designs  
without the costs and efforts associated with the physical construction. However, the huge amount of numerical data produced 
by the simulation requires visualization methods for quick and intuitive interpretation of the results. The goal of this work is the  
development of a real-time interactive visualization environment to aid the design of rigid risers.

Keywords – Riser, Scientific Visualization , GPU Parallelism, OpenCL, Computational Mechanics.

1. Introdução

A exploração de petróleo em águas profundas e 
ultraprofundas  é  uma  tarefa  desafiadora, 
sobretudo  devido  às  condições  ambientais 
adversas  a  serem  enfrentadas.  A  grande 
importância  deste  recurso  mineral  no  cenário 
global,  entretanto,  tem  impulsionado  essa 
atividade, especialmente no caso do Brasil, que 
possuiu grande parte de suas reservas nesse tipo 
de ambiente.

Um  peça  essencial  para  a  extração  de 
petróleo em alto mar é o riser. O riser é um tubo 
delgado  cilíndrico  de  aço  utilizado  para  o 
transporte de petróleo, gás e água desde o poço 
no leito marinho até a unidade de produção. Pode 
ser  rígido  ou  flexível,  sendo esta  característica 
escolhida  de  acordo  com  as  condições  do 
problema.

O riser rígido tem a vantagem de apresentar 
resistência  a  altas  pressões  e  menor  custo,  se 
comparado  ao  riser flexível.  Entretanto,  possui 
como  desvantagem  a  fadiga  causada  pela 
vibração  induzida  pelo  desprendimento  de 
vórtices. Este efeito, causado pelo movimento da 
plataforma,  ondas  e  correnteza,  pode  levar  a 
fraturas ou mesmo rupturas no riser.

A  necessidade  de  se  detectar  esse  tipo  de 
falha,  bem como avaliar  a  vida útil  do  riser e 
monitorar  seu  comportamento  ao  longo  do 
tempo, somado aos altos custos associados a sua 
produção  e  manutenção,  evidenciam  a 
importância  da  simulação  computacional. 
Através  de  simuladores,  pode-se  não  apenas 
prever  o  comportamento  do  riser a  ser 

implementado  como  também  realizar 
diagnósticos que indiquem o ponto especifico de 
alguma falha.

Devido  ao  grande  volume  de  dados 
numéricos  gerados  pela  simulação,  entretanto, 
são  necessários  recursos  de  visualização  que 
possibilitem  a  interpretação  dos  resultados  de 
forma rápida e intuitiva.

2. Proposta

O  objetivo  deste  trabalho  é  determinar  e 
desenvolver  um  ambiente  interativo  de 
visualização  em  tempo  real  para  auxiliar  no 
projeto de riser rígidos verticais. Este artigo visa 
apresentar  uma  visão  geral  do  trabalho,  bem 
como os resultados alcançados até o momento.

O  ambiente  de  simulação  e  visualização  é 
composto de dois grandes módulos: o solver e a 
interface  de  visualização,  conforme  ilustra  a 
Figura 1.

Figura 1. Organização do programa

O solver é o simulador, que recebe e produz 
dados  numéricos.  O  solver deste  trabalho  é 
baseado no simulador  RiserProd [1], que possui 
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como  base  teórica  o  modelo  de  Ferrari  & 
Bearman [2] para solução numérica. Para atender 
os  requisitos  de  interatividade  em  tempo  real, 
deve ser reestruturado e otimizado.

A  Interface  de  Visualização  é  o  módulo 
responsável  por  exibir  de  forma  gráfica  os 
resultados da simulação e receber e interpretar os 
comandos do usuário, convertendo-os em novos 
parâmetros  de  simulação  para  o  solver,  Neste 
módulo,  um  importante  desafio  consiste  em 
determinar  e  implementar  funcionalidades  que 
efetivamente auxiliem o usuário na interpretação 
dos resultados da simulação.

3. Revisão bibliográfica

A engenharia de estruturas em alto mar possui já 
uma  literatura  consolidada  [3].  O  trabalho  de 
Ferrari  e  Bearman,  1999  [2]  estabelece  um 
modelo  numérico  estrutural  para  riser rígidos, 
fornecendo  a  base  teórica  para  o  simulador 
RiserProd [1].

No  trabalho  de  Morooka  et  al.[4],   é 
apresentado  um  ambiente  3D  de  visualização 
para  o  RiserProd.  Entretanto,  este  ambiente 
restringe-se a etapa de ajuste de parâmetros (pré-
processamento), sendo  a análise dos resultados 
(pós-processamento)  feita  após  a  simulação 
(playback)  em uma  interface  à  parte.  No  pós-
processamento,  os  resultados  são  exibidos  na 
forma numérica e em gráficos.

Ainda no contexto de visualização de risers, 
destacam-se  também  o  Environ  [5]  e  o  Riser 
View [6].

O Environ é um ambiente colaborativo para 
projetos de engenharia de petróleo que conta com 
um módulo de visualização de risers. O módulo 
oferece  a  visualização  em  playback do 
comportamento do riser, em que forças, tensões e 
deslocamentos podem ser monitorados.

O  Riser  View  oferece  a  visualização  de 
risers também em playback, com o diferencial de 
detectar a colisão entre risers.

4. Solver

O  solver é  o  simulador  numérico,  sendo  uma 
reformulação do antigo solver RiserProd. A nova 
versão  difere  da  antiga  em  linguagem  e 
arquitetura de software, mas seguindo o mesmo 
modelo teórico subjacente (modelo numérico de 
Ferrari  &  Bearman)  e  produzindo  os  mesmos 
resultados numéricos.

O riser é modelado como uma viga vertical 
discretizada em um número finitos de elementos. 
A junção entre dois elementos  é chamada de nó 

(ou nodo), e possui três graus de liberdade (dois 
de  translação  e  um  de  rotação).   Pressões 
produzidas  pela  correnteza,  onda,  fluidos 
internos, bem como a tração de topo, combinam-
se  para  gerar  a  carga  que  age  sobre  cada 
elemento, conforme ilustra a Figura 2.

Partindo-se  desse  modelo,  o  estado  do 
sistema  pode  ser  descrito  por  um conjunto  de 
equações para mecânica de corpos múltiplos, que 
apresenta como parâmetros as matrizes de massa, 
rigidez e amortecimento e o vetor de carga, todos 
gerados a partir das características do riser e do 
ambiente.

A  simulação  realiza  três  tipos  de  análise: 
estática,  dinâmica  na frequência e dinâmica  no 
tempo. Cada uma, por sua vez, consiste em duas 
análise  bidimensionais  independentes:  uma  no 
plano  inline (ao  longo  da  correnteza)  e  outra 
transversal  (ortogonal  a  correnteza).  A  análise 
das  ações e efeitos axiais ocorre em ambos  os 
casos.

Figura 2. Diagrama de forças em um elemento do 
riser

A análise estática visa encontrar o estado de 
equilíbrio  do  riser e  é  realizada  através  do 
método de Galerkin.  A análise na frequência é 
feita  encontrando-se  as  frequências  naturais  do 
sistema,  através  da  resolução  do  problema  de  
auto-valores. Por fim, a análise no tempo é feita 
através  da integração  no tempo  via  método de 
Newmark-β.

Na nova arquitetura do solver, o módulo que 
realiza a analise no tempo é o mais crítico. Em 
sua versão original, o solver realiza a integração 
ao longo de todo o intervalo de tempo do caso de 
estudo  (Figura  3).  Somente  após  toda  a 
integração  é  que  os  resultados  para  cada  time 
step são  retornados,  o  que  acarreta  um  custo 
computacional  que por si  só já inviabiliza uma 
aplicação em tempo real. Além disso, para uma 
aplicação em tempo real, nem há a necessidade 
do computo dos valores para um grande intervalo 
de tempo.
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Figura 3. Fluxo do antigo solver

Em sua nova versão, o solver calcula, a cada 
quadro  de  visualização,  apenas  os  valores  de 
força, deslocamento e outros parâmetros. para o 
dado instante em que se encontra, computando a 
integral apenas para um pequeno intervalo.

Já os módulos de análise estática e dinâmica 
na frequência não precisam ser invocados a cada 
quadro  de  visualização,  mas  apenas  quando 
novos parâmetros forem passados pelo usuário. 
O fluxograma  (Figura 4) abaixo ilustra o fluxo 
do programa com o novo solver:

Figura 4. Fluxo com o novo solver

Apenas  a  nova  arquitetura,  entretanto,  não 
basta para atender a exigências de um ambiente 
em tempo  real,  especialmente  para  casos  com 
grande número de nós.  Como na maior parte as 
instruções  para  cada  nó  são  as  mesmas  e 
independentes, elas podem ser paralelizadas em 
GPU.

5. Interface de Visualização

A interface de visualização é o modulo onde os 
parâmetros  e  resultados  de  simulação  são 
apresentados  de  forma  gráfica.  A  interface  de 
visualização  oferece  um  ambiente  em  que  o 
usuário  pode  interagir  com  a  simulação, 
alterando  parâmetros  e  inspecionando  os 
resultados. Do ponto de vista do usuário, pode-se 
dizer   que  a  interface  é o  simulador,  já  que o 
solver fica oculto, não havendo interação direta.

A  interface  consiste  de  dois  componentes 
principais: o  ambiente gráfico 3D e o painel de  
controle.

No  ambiente  gráfico  3D,  uma  cena  gerada 
por técnicas de computação gráfica exibe o riser, 
a  plataforma  e  o  leito  e  superfície  do  mar,  de 
acordo  com  os  parâmetros  e  resultados  da 
simulação.  Forças,  tensões,  correntes,  e  outros 

parâmetros  e  resultados  que  não  são 
normalmente  visíveis  são  representados  por 
glifos  e  cores.  O usuário pode interagir  com a 
cena aplicando rotação,translação e escala.

No  painel  de  controle,  o  usuário  pode 
realizar diversas operações, entre elas, modificar 
parâmetros de simulação, verificar os resultados 
na  forma  numérica  e  alterar  opções  de 
visualização (escolhendo quais  resultados serão 
exibidos com cores ou glifos,  por exemplo).  O 
painel segue um modelo convencional para esse 
tipo  de  interface,  sendo  organizado  em  abas 
('parâmetros', 'resultados', 'display', etc.), e como 
inputs  de  tipo  numérico,  check  box ou  radio 
button.  Para  evitar  sobrecarga  no  solver  ao 
realizar  mudanças  de  parâmetros,  um  botão 
Apply é  utilizado,  sendo  necessário  ao  usuário 
clicá-lo para submeter os novos parâmetros.

6. Resultados

Foi implementada a primeira versão da Interface 
de  Visualização.  Esta  interface  utiliza 
provisoriamente  e  a  título  de  teste  o  solver 
original  RiserProd.  Sendo  assim,  a  etapa  de 
visualização ocorre na forma de playback, apenas 
após os dados serem pré-calculados pelo solver 
para todo o intervalo de tempo do caso de estudo. 
A interface inclui  o  ambiente  gráfico 3D,  bem 
como  uma  versão  ainda  incompleta  do  Painel, 
como pode ser visto nas Figura 5 e 6.

Figura 5. Interface de visualização

Figura 6. Painel de controle

A interface de visualização foi implementada 
em Python, utilizando os frameworks VTK para 
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o  ambiente  gráfico  3D e  Qt  para  o  Painel.  A 
linguagem  Python  foi  escolhida  por  ser  uma 
linguagem simples e poderosa, possibilitando um 
desenvolvimento  mais  rápido.  O  uso  de  uma 
linguagem de mais baixo nível como C ou C++ 
não  mostrou-se  necessário,  já  que  o  protótipo 
desenvolvido  apresentou  bom  desempenho, 
rodando a uma taxa de 60 fps. A escolha pelos 
frameworks  VTK  e  Qt  seguem  a  mesma 
motivação, pois facilitam o desenvolvimento do 
software sem acarretar  uma queda significativa 
na performance.

Quanto  ao  solver,  devido a  versão original 
ter sido escrita em Fortran, há a necessidade de 
converter  o  código  para  C++,  reestruturando-o 
para  o  paradigma  Orientado  a  Objetos.  Esta 
etapa, embora não imprescindível,  visa facilitar 
as  seguintes  modificações  e  otimizações.  A 
escolha da linguagem C++ deve-se ao fato de ser 
uma  linguagem  mais  moderna  e  orientada  a 
objetos (o que permite uma melhor organização 
do código em módulos), mas ainda relativamente 
de baixo nível,  permitindo maior  controle  para 
otimizações.  Além disso,  a  biblioteca OpenCL, 
escolhida  para  implementar  paralelismo  em 
GPU, é escrita em C.

O processo de tradução para C++ ainda está 
em  curso,  porém  estudos  relativos  as  etapas 
seguintes  já  foram  iniciados.  Um  cuidado 
previsto  para  a  etapa  de  otimização  em  GPU 
envolve  a  transferência  de  dados  entre  CPU e 
GPU.  A  cada  time  step,  serão  produzidos  7 
vetores de tamanho n do tipo double, onde n é o 
número de nós. Como se espera um n da ordem 
de 100, temos a produção de 5,6 kB que deverão 
ser transferidos da GPU para CPU por time step, 
ou  336  kB/s,  uma  taxa  pequena  dada  a 
capacidade média do hardware atual. O tamanho 
do parâmetros é de 17 vetores de tamanho  n do 
tipo  double,  porém,  espera-se  que  sejam 
transferidos da CPU para GPU numa frequência 
menor,  já  que  dependem  da  ação  do  usuário. 
Supondo  uma  frequência  de  uma  transferência 
por  segundo,  temos  uma  taxa de 13,6 kB/s.  A 
Tabela 1 resume esses valores. Portanto, espera-
se que a transferência de dados CPU-GPU não 
produza uma queda no desempenho.

Taxa de transferência

Parâmetros 13,6 kB/s

Resultados 336 kB/s

Total 349,6 kB/s

Tabela 1. Transferência de dados CPU-GPU para 
solver

7. Conclusões

Este  trabalho  visa  desenvolver  um  ambiente 
interativo  em  tempo  real  para  visualização  de 
risers rígidos. 

Um dos desafios a serem enfrentados é o de 
tornar o simulador numérico adequado ao uso em 
tempo real, o que requer não só uma arquitetura 
apropriada,  como  também  otimização  no 
processamento dos cálculos. Como os cálculos a 
serem  realizados  são  semelhantes  e 
independentes para cada nó, o uso de paralelismo 
em GPU mostra-se uma solução viável.

Na  parte  da  interface  de  visualização,  o 
desafio  consiste  em  determinar  e  implementar 
funcionalidades  que  auxiliem  o  usuário  a 
monitorar o comportamento do riser e a detectar 
falhas.
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Abstract – Our goal is to apply the Cosserat Surface model to produce real-time cloth animations. The advantage
of this model is to offer a more precise simulation of the physical behaviour in comparison with traditional mass-
spring models. It is based on continuum mechanics and, in principle, demands heavy computational processing.
We research an alternative that makes it computationally more tractable. In the first stage of our work, we obtain
algorithms that estimate the first and second fundametal forms of each surface sample. In the second stage, we
apply those results to calculate the internal forces at each sample. And in the final stage, we apply those internal
forces and the external forces to determine the sample’s position in each time instant. This paper reports the results
we achieved for the second stage. Special attention has been paid to the calculation of the variations of a physical
quantity describable in a moving reference system.

Keywords – cloth animation, cosserat surface

1. Introdução
Existem dois modelos comumente usados para si-
mulações de deformações em tecidos: mecânica de
partículas e mecânica do contínuo. No caso do uso
de partículas, discretiza-se a superfície em uma ma-
lha regular, com cada vértice conectado a seus vizi-
nhos. A interação entre esses vértices pode se dar
de diversas formas, sendo geralmente escolhido o
modelo massa mola. Apesar de eficiente em ter-
mos processamento, este modelo é uma simplifica-
ção das propriedades físicas do tecido, descartando
um efeito direto de propriedades como as curva-
turas, e geralmente necessitando de aproximações
para imitar visualmente o comportamento esperado.
No caso de mecânica do contínuo, embora a simula-
ção seja precisa, ela requer um alto custo computa-
cional e não é aplicável em situações onde se deseja
produzir resultados em tempo real.

Esse trabalho propõe-se a estudar e imple-
mentar o modelo proposto em Green et al. [1], ba-
seado na teoria de superfícies de Cosserat da Me-
cânica do Contínuo. Neste modelo são usadas as
propriedades de geometria diferencial para estimar
a energia e forças internas de um ponto qualquer so-
bre a superfície e o nosso objetivo é encontrar uma
forma de processá-lo em tempo interativo.

2. Preliminares
Nesta seção são sintetizados os principais conceitos
relacionados com o desenvolvimento deste trabalho.

2.1. Notação de Einstein
A notação de Einstein permite escrever equações
complexas, especialmente envolvendo somatório de

termos, de maneira compacta [7]. Ela é extensiva-
mente utilizada no desenvolvimento das superfícies
de Cosserat.

Nessa notação letras romanas representam
os valores 1, 2 e 3 e as gregas apenas 1 e 2,
numa combinação de diversos fatores. Por exem-
plo, uma equação A = xiyα, é uma forma com-
pacta de expressar A = xiyα =

∑3
i=1

∑2
α=1 xiyα

= x1y1 + x2y1 + x3y1 = x1y2 + x2y2 + x3y2.

2.2. Modelo de Superfícies de Cosserat
O modelo de superfícies de Cosserat descreve uma
superfície r(u,v,t) deformável ao longo do tempo t.
Cada ponto p desta superfície é associado a um ve-
tor diretor d. Este vetor é livre e não está contido
no plano tangente de r no ponto p. Aplicando-se
algumas simplificações, como desconsiderar varia-
ções térmicas, a equação para o movimento de um
ponto pertencente a superfície fica

Nα|α + ρF = ρv̇, (1)

onde Nα|α representam as forças internas geradas,
F a força externa aplicada, ρ a densidade da super-
fície no ponto sendo considerado, e v̇ a diferencial
do vetor velocidade em relação ao tempo.

Para se trabalhar com a Equação 1, um dos
pontos importantes a se considerar é que cada ponto
r possui um referencial local que não é necessaria-
mente igual ao de seus pontos vizinhos, ou mesmo
ao mesmo ponto em outro instante t. Este referen-
cial é expresso pelos vetores ai

a1 =
∂r

∂u
a2 =

∂r

∂v
a3 =

∂r
∂u ×

∂r
∂v∣∣∣ ∂r∂u × ∂r
∂v

∣∣∣ . (2)
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2.3. Tensores métrico e de curvatura

Conforme já apresentamos em [2], a primeira parte
desse trabalho constituiu na elaboração de uma téc-
nica para estimar os tensores (covariantes) métricos
(aαβ) e de curvatura (bαβ) de uma superfície qual-
quer, discretizada em malhas de topologia arbitrá-
ria. Estes valores nos informam as propriedades
da superfície r ao redor de um determinado ponto
p, e, quando comparados em instantes t distintos,
são fundamentais para prever deformações em r se-
gundo o modelo de superfícies de Cosserat. Por
exemplo, a energia potencial em cada ponto pode
ser expressa, após devidas simplificações, por

ρA(r, t) = Φαβγδεαβ(t)εγδ(t)

+ Ψαβγδκαβ(t)κγδ(t) (3)

+ Θαβγδεαβ(t)κγδ(t).

Quando o vetor diretor d coincidir com o vetor nor-
mal à superfície, esta avaliação se dá no cálculo εαβ
e καβ

εαβ =
1

2
(aαβ −Aαβ) καβ = − (bαβ −Bαβ) ,

onde aαβ = aαaβ e bαβ são os tensores métricos e
de curvatura para o instante atual t, enquanto Aαβ
e Bαβ representam os mesmos para o estado inicial
da superfície.

Os tensores métricos covariantes aαβ e os
tensores métricos contravariantes aαβ são relacio-
nados através das expressões

a11 = a22/a a12 = a21 = −a12/a a22 = a11/a,

onde a = a11a22 − a212.

2.4. Derivada covariante

Ao se observar a Equação 1, é possível que o pri-
meiro elemento não seja muito familiar. A notação
Tα|β se refere ao que chamamos de derivada cova-
riante. Como uma derivada ordinária, ela se refere
ao diferencial do tensor Tα em relação a uma das
variáveis, u (se β = 1) ou v (se β = 2), ou seja à va-
riação de Tα na direção a1 ou a2. Entretanto, como
foi observado, o referencial para Tα não é necessari-
amente o mesmo entre dois pontos distintos. Logo,
é necessário levar em consideração a mudança do
referencial quando se quer determinar o diferencial
“real” de Tα em cada ponto.

Como descrito em Sanchez et al., a derivada
covariante de vetor contravariante, na direção aα,
envolvendo a variável xα (u ou v no nosso exemplo
de superfície r) pode ser obtida usando [6]

Tm|k =
∂Tm

∂xk
+ T jΓmjk . (4)

Em nosso trabalho, também precisaremos
de derivadas covariantes de tensores de segunda or-
dem Tαβ que assumem a seguinte forma

Tαβ
∣∣∣
γ

=
∂Tαβ

∂xγ
+ ΓαγλT

λβ + ΓβγλT
λα. (5)

As equações 4 e 5 são compostas por uma
derivada parcial ordinária, somada a outros termos
contendo símbolos de Christoffel Γαγλ a ser detalha-
dos na Seção 2.5.. São justamente esses termos que
levam em consideração a alteração entre os referen-
ciais em pontos diferentes da superfície.

2.5. Símbolos de Christoffel
Observando a equação para o símbolos de Christof-
fel do tipo 1

Γijk =
1

2

(
∂ajk
∂xi

+
∂aki
∂xj

− ∂aij
∂xk

)
, (6)

vemos que eles estão diretamente ligados aos dife-
renciais da base, já que estão associados aos tenso-
res métricos. Para a derivada covariante de tensores
contravariantes, é necessário utilizar os símbolos de
Christoffel do tipo 2

Γγαβ = a1γΓαβ1 + a2γΓαβ2 . (7)

2.6. Forças e tensores de deformação
Na equação 1 temos os vetores força de deformação
Nα. Este vetores possuem as componentes

Nβ = Nαβaα +N3βa3 , (8)

onde Nαβ é chamado tensor de deformação da su-
perfície. De maneira análoga, os vetores força de
giro Mα são compostos pelo tensor de giro Mαβ .

Quando os vetores diretores d estiverem
sempre na mesma direção e sentido que a normal
da superfície, é possível deduzir que

Mαβ(t) = Ψαβγδκγδ(t) + Θαβγδεγδ(t)

N
′αβ(t) = Φαβγδεγδ(t) + Θαβγδκγδ(t), (9)
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ondeΦ, Ψ e Θ representam constantes associadas as
características físicas, como elasticidade, da super-
fície sendo considerada.

O passo final para a determinação de Nα e
consequente resolução da equação 1 é

Nαβ(t) = N
′αβ(t)−Mβγ(t)

(
aαδ(t)bδγ(t)

)
N3β = Mβα

∣∣∣
α
. (10)

3. Proposta
Para avaliar a aplicabilidade do modelo de superfí-
cie de Cosserat na simulação realista de tecidos de
pano em tempo real, precisamos encontrar uma es-
tratégia de calcular os componentes da força interna
Nα dados pela equação 10. Estes, por sua vez, exi-
gem estimativas de derivadas covariantes dos ten-
sores de deformação e de giro definidos em equa-
ções 9. O foco deste trabalho está na elaboração de
um algoritmo robusto para obter tais derivadas co-
variantes.

3.1. Problemas encontrados

É importante notar que embora o conceito de de-
rivada covariante sempre envolve bases que variam
ao longo de uma superfície ou curva, a forma como
isso é feito não é uniforme. Alguns textos como [4]
utilizam uma interpretação geométrica que define
a derivada covariante como sendo a projeção, no
plano tangente à superfície, das derivadas ordiná-
rias. Entretanto esta definição está restrita a vetores
que já são originalmente tangentes a superfície, o
que não é o caso de Nα. É também possível obser-
var que se Nα|α estiver restrito a esse plano, a equa-
ção 1 não permitiria que as forças internas tivessem
uma componente na direção normal à superfície no
ponto.

Com isso, adotamos a definição presente
em textos de cálculo tensorial para derivadas covari-
antes, expressa nas equações 4 e 5. Entretanto, ava-
liações comparando modelos discretizados e teóri-
cos mostraram que os símbolos de Christoffel são
bastante sensíveis à resolução da malha ao aplicar-
mos a técnica de diferenças finitas. Com o obje-
tivo de gerar melhores estimativas, foi feita uma ten-
tativa de utilizar técnicas semelhantes às aplicadas
para o cálculo do tensor de curvatura, baseada nos
trabalhos de Rusinkiewicz[5] e Batagelo[3], mas os
resultados não foram satisfatórios.

3.2. Algoritmo

Para obter Nα|α da equação 1 são necessários os
seguintes passos:

• Cálculo das curvaturas principais.
• Determinação das bases ai.
• Cálculo dos tensores métrico e de curva-

tura.
• Cálculo dos tensores Nαβ e Mαβ .
• Cálculo dos símbolos de Christoffel
• Cálculo de Mβα

∣∣∣
α

• Cálculo de Nα|α

4. Resultados

Ainda estamos enfrentando dificuldades envolvendo
problemas de discretização e topologias de malhas
para conseguir simular corretamente o comporta-
mento das malhas, mas já é possível fazer algumas
avaliações de valores obtidos. Como estamos ten-
tando avaliar apenas a base da teoria, vamos utilizar
superfícies conhecidas para analisar os resultados.
O estado inicial é sempre uma superfície plana.

4.1. Energia Potencial

Utilizando a equação 3, podemos obter estimativas
da energia potencial para cada ponto. Como isso
não envolve os cálculos das derivada covariantes,
serve como uma boa avaliação dos resultados inter-
mediários.

Figura 1. Energia potencial codificada em
cor amarela (alta) e azul (baixa), considerando
contibuição de (a) tensor métrico e (b) de cur-
vatura.

Na figura 1, vemos a energia potencial, mas
observando separadamente os efeitos das variações
dos tensores métrico e de curvatura. Como espe-
rado, regiões mais esticadas tem uma energia maior
devido a εαβ enquanto as mais curvas, próximas ao
centro, tem maior contribuição por καβ .
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4.2. Derivadas covariantes

Como elas são muito importantes para a estimativa
das forças internas, é importante observar se os va-
lores obtidos para derivadas covariantes estão dentro
do esperado. Para facilitar essa avaliação visual, ob-

Figura 2. Visualização da derivada
covarianteMβα

∣∣
γ

servamos apenas os valores para Mβα
∣∣∣
γ

na Figura

2. O valor representado pela cor amarela é a soma
de todos os valores absolutos (8 no total) de cada um
dos componentes do tensor de giro Mβα, derivados
covariantemente para aγ . Pela equação 9 sabemos
que este tensor depende da variação do tensor mé-
trico e de curvatura. Entretanto, a constante Θ é três
ordens de grandeza menor que Ψ, portanto espera-
se que καβ seja o termo dominante. Para o primeiro
caso, temos uma superfície h(u, v) = u2− v2. Pen-
sando em diferenças finitas, se espera que no ponto
crítico das curvas, o valor mostrado na imagem seja
pequeno, já que avaliando nos dois sentidos, irá se
observar os mesmos valores de Mβα, implicando
em um diferencial nulo, e de fato é isso que se cons-
tata.

Para o segundo caso, temos uma superfí-
cie plana que passa ter uma deformação do tipo u2

a partir de uma certa linha. Como Mβα é zero
no plano, mas passa a ter uma valor considerável
quando uma curvatura aparece, espera-se que na re-
gião de encontro a derivada detectada seja grande.
Na media que se avança na curva da parábola, para
cada ponto considerado, a superfície se curva cada
vez menos em relação ao estado inicial plano, e por-
tanto espera-se valores pequenos para a derivada.
Mais uma vez, o comportamento visual é o espe-
rado.

Além dessa visualização, comparações nu-
méricas entre valores estimados pela malha e cal-
culados algebricamente por superfícies conhecidas,
não apresentaram erros maiores que 10% para uma
malha composta por 40x40 segmentos.

5. Conclusões
Apesar de alguns problemas, especialmente de dis-
cretização em malhas que começam a se deformar,
ainda impedirem a produção de animações corre-
tas, a avaliação dos resultados intermediários mos-
tra que o algoritmo está produzindo valores coeren-
tes com a teoria da superfícies de Cosserat, e isso
facilita isolar as dificuldades sendo encontradas no
momento para a obtenção do objetivo final desse tra-
balho.

A implementação atual também já está re-
alizando todos os passos esperados, e mesmo sem
otimizações, utilizando apenas um thread e sem uso
específico de GPU fora a visualização, cada quadro
de uma malha composta de 1600 pontos é proces-
sado em menos de 60ms. Portanto, uma vez ven-
cidos esses últimos desafios, é esperado que esta
técnica permita a produção de animações em tempo
real, com simulações mais precisas do que quando
utilizando um sistema massa-mola.
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Abstract – Multimodal visualization consists of an important tool to assist investigation, diagnosis and pre-
operative planning tasks. Its great value requires that this visualization be usefull, and mostly, reliable. In this
work we present an image fusion approach that not intermixes images from different modalities; but elects the most
representative voxels among the modalities and combine them to render the final image, giving interaction tools to
the final user for a complete control of multimodal visualization.
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1. Introdução
A área de imagens médicas consiste de uma impor-
tante área de pesquisa, em pleno crescimento, que se
beneficia da rapidez dos avanços tecnológicos. Atu-
almente, os equipamentos de aquisição de imagens
são capazes de produzir imagens de alta resolução1,
mantendo baixos níveis de ruído.

Mesmo assim, cada modalidade mantém-se
bastante específica para poucos tipos de investiga-
ção. Portanto, para obter-se um estudo mais abran-
gente de um paciente, é necessário combinar várias
modalidades de imagem, considerando as caracte-
rísticas complementares de cada uma. Por exemplo,
MRI é mais adequada para visualização de tecidos
moles, enquanto CT é mais apropriada para estrutu-
ras ósseas.

Nesta direção, a visualização multimodal
consiste de uma ferramenta importante para combi-
nar informações de diferentes naturezas - e.g., radi-
ação e ressonância magnética - em uma única ima-
gem, preservando sua confiabilidade e utilidade.

2. Objetivos
A aplicabilidade da visualização multimodal tem
acompanhado o crescimento de qualidade das ima-
gens, o que permite que uma região destacada por
uma modalidade seja melhor identificada no con-
texto de outra, e.g., um tumor apontado por um
exame de PET-CT pode ser visualizado com ou-
tras estruturas cerebrais, expostas por um exame de
MRI.

Desta forma, é possível obter imagens com
maior detalhamento, que são cruciais na identifica-

1Alta amostragem

ção e diagnóstico de lesões e/ou anormalidades. As-
sim, surge a necessidade de preservar tais detalhes,
mesmo após o processo de fusão das imagens.

O principal objetivo deste trabalho é for-
necer uma ferramenta de visualização multimodal
que combine informações provenientes de diferen-
tes modalidades de imagem, minimizando a perda
de detalhes e, especialmente, mantendo a confiabi-
lidade da visualização. Assim, outro objetivo deste
trabalho é garantir menor rejeição dos especialistas
biomédicos, que estão familiarizados com imagens
clássicas como CT e MRI.

3. Trabalhos relacionados

Grande parte da pesquisa em visualização multi-
modal tem sido focada na área de exploração, for-
necendo ao usuário ferramentas de interação para
apoiar alguns tipos de investigação e planejamentos
cirúrgicos.

O processo de visualização multimodal
compreende três passos fundamentais:

1. Registro de imagens: dados volumétricos
são adquiridos de diferentes modalidades,
em tempos diferentes, de posições diferen-
tes, e de sensores diferentes. A fim de se
obter uma única visualização, é necessário
realizar o alinhamento espacial, através de
abordagens baseadas em área ou caracterís-
ticas [7]. O registro, portanto, é uma etapa
fundamental, pois erros de precisão podem
prejudicar a visualização, pois impacta di-
retamente sobre a fusão de imagens;

2. Fusão de imagens: este passo é responsá-
vel por combinar informações de duas ou
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mais modalidades em uma única visualiza-
ção. Várias técnicas estão disponíveis na
literatura [5], como média ponderada, mé-
todo de Brovey, PCA2, métodos de IHS3 e
a transformada wavelet;

3. Visualização: o usuário é provido de várias
ferramentas de interação, navegação e visu-
alização, que o permite explorar o conjunto
de dados. No entanto, nota-se que o usuário
é limitado à visualização que lhe é apresen-
tada, portanto sua investigação é bastante
sensível à qualidade e confiabilidade passa-
das pela visualização.

Os esforços no registro de imagens são di-
recionados para a melhoria da precisão do alinha-
mento, o que não implica necessariamente em pre-
juízo na visualização, i.e., não há perda de detalhes.

Entretanto, na fusão de imagens, o senso
comum de se obter uma “fusão ótima” pode ser
equivocado. Grande parte das técnicas são basea-
das em wavelets que decompõem o conjunto de da-
dos em imagens de alta e baixa frequências, execu-
tam uma regra de fusão e aplicam a transformada in-
versa para reconstruí-las. Esta abordagem não signi-
fica, necessariamente, a melhor abordagem de fusão
para o especialista biomédico, uma vez que as pro-
priedades originais das modalidades não são consi-
deradas. Assim, novos artefatos podem ser criados,
induzindo o especialista a erros de diagnóstico.

Outra abordagem de fusão de imagens uti-
liza uma ferramenta da teoria de informação - MI4

- para identificar as informações mais relevantes de
cada conjunto de dados e combiná-los [3]. Esta es-
tratégia de fusão processa e compara os valores de
MI para cada par de voxels correspondentes, seleci-
onando aqueles que possuam maior pontuação. As-
sim, o volume de dados fundido é composto apenas
por voxels originais capturados dos volumes de en-
trada, ao invés de voxels misturados.

Mesmo assim, o usuário não possui o con-
trole para personalizar esta “regra de fusão”, sendo
forçado a aceitar a combinação automática. Para
contornar esta limitação, um esquema de fusão ori-
entado a usuário foi proposto.

2Principal component analysis
3Intensity-hue-saturation
4Mutual information

4. Arquitetura proposta
O sistema VMTK (Visualization and Manipulation
ToolKit [6]) consiste de uma ferramenta de explo-
ração que oferece suporte à investigação de exames
de imagem e planejamento cirúrgico.

Considerando que os recursos de GPU5 -
memória e processador - são mais abundantes e
acessíveis atualmente, o módulo de visualização
multimodal lida com vários conjuntos de dados, car-
regando os volumes de imagem (IVOL6) para a me-
mória da GPU e processando-os usando shaders em
GLSL[2], os quais são executados segundo o con-
ceito descrito na próxima seção.

4.1. Renderização de volumes em dois níveis
Um conjunto de dados auxiliar - o volume de con-
trole (CVOL7) - é carregado para a memória da
GPU para guardar a informação da segmentação,
proveniente da combinação das modalidades.

O CVOL possui exatamente a mesma reso-
lução do IVOL, sendo que cada um de seus voxels
possui vários metadados dos voxels do IVOL: anota-
ções de usuário, visibilidade, profundidade de corte
e identificação dos objetos [6] (Figura 1).

annotations state
visibilityuser cropping

depth id
object

Image Volume Control Volume

Figura 1. Cada voxel do IVOL possui um voxel
correspondente no CVOL com metadados.

Com funções de transferência independen-
tes, o usuário determina os valores de opacidade
para cada IVOL. Então os voxels de posições corres-
pondentes são comparados, sendo referenciados no
CVOL aqueles com maiores valores de opacidade -
através dos identificadores de objetos (Figura 2).

Portanto, o CVOL permite que as caracte-
rísticas peculiares de cada modalidade sejam trata-
das de forma independente, através de shaders espe-

5Graphics processing unit
6Image volumes
7Control volume
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Transfer function 1

Image Volume 1

Control Volume

Image Volume 2

Transfer function 2

Figura 2. Funções de transferência definidas
pelo usuário são aplicadas nos IVOLs de en-
trada, e após a classificação dos voxels mais
relevantes, estes são definidos no CVOL.

cíficos, com técnicas de renderização definidas pelo
usuário. Para alcançar este objetivo, foi aplicado o
conceito de renderização de volumes em dois níveis
[4] (Figura 3).

Figura 3. Um raio correspondente a um pixel
atravessa várias camadas do volume. Cada
camada corresponde a um objeto, o qual é ren-
derizado de acordo com um modo de compo-
sição local (LCM). As contribuições dos dife-
rentes LCMs dos objetos são combinadas em
um modo de composição global (GCM) [4].

O conceito básico apresentado em [4] foi
adaptado: ao invés de disparar raios que atraves-
sem o IVOL, os raios são disparados na direção do
CVOL. Então os objetos intersectados são detecta-
dos, que indicam os IVOLs referenciados. Assim os
valores de intensidade são resgatados diretamente
dos IVOLs e processados por métodos específicos
para cada objeto, denominados de métodos de com-
posição local (LCM8), como DVR9, MIP10 e Mi-
nIP11).

Após este processamento, os valores obti-
8Local composition mode
9Direct Volume Rendering

10Maximum Intensity Projection
11Minimum Intensity Projection

dos são finalmente compostos utilizando um método
de composição global (GCM12), como DVR.

Para tornar a troca de objetos ao longo dos
raios eficiente, o recurso de FBO[1] foi explorado.
Tal recurso consiste na utilização de framebuffers13

como área temporária para troca de informações en-
tre os shaders LCM e GCM, o qual fornece um me-
canismo de troca de buffers adequado a esta abor-
dagem de renderização, possibilitando desconectar
o buffer atual e anexar o próximo de forma bastante
eficiente.

5. Trabalhos em andamento
Por se tratar de um sistema a ser utilizado direta-
mente por especialistas biomédicos, deverá contem-
plar todas as etapas previstas para a visualização
multimodal. Assim, o desenvolvimento da ferra-
menta foi dividido em três etapas: registro de ima-
gens, fusão de imagens e visualização (como discu-
tido na Seção 3.).

O registro de imagens é um módulo atual-
mente em desenvolvimento por um trabalho de mes-
trado do grupo, utilizando a técnica de MI ponde-
rada por gradientes.

Até o presente momento, os esforços foram
concentrados no módulo de visualização, com o de-
senvolvimento de uma interface gráfica multimodal
que permite combinação ponderada dos valores de
intensidade (Figura 4), parametrizada pela função
de transferência ajustada pelo usuário.

Além disso, vários testes foram realizados
com o FBO, fazendo o chaveamento entre vários
shaders - através de texturas - e avaliando a efici-
ência do recurso no contexto da ferramenta, a fim
de não comprometer a interatividade do sistema.

No GCM, os resultados de cada shader
LCM são armazenados e propagados para o pró-
ximo shader LCM (Figure 3), juntamente com a
profundidade do raio. A variável gl_FragDepth,
disponível apenas no fragment shader, define o va-
lor de profundidade para o fragmento atual. En-
tretanto, ao invés de usar a função fixa de pro-
fundidade (fazendo a leitura de profundidade de
gl_FragCoord.z), a profundidade é obtida de uma
“textura de profundidade”, calculada e escrita para
gl_FragDepth.

12Global composition mode
13Coleção de vetores ou áreas de armazenamento 2D
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Figura 4. Para os testes, foram utilizados exa-
mes de imagem de um macaco. No topo,
o exame de CT. No meio, o exame de MRI.
E abaixo, os exames registrados e fundidos,
com uma ponderação de 50% para cada vo-
lume.

Desta forma, cada shader LCM caminha al-
guns passos ao longo do raio até alcançar outro ob-
jeto. Neste momento, a profundidade e outros atri-
butos do fragmento (cor e opacidade) são armaze-
nados nas texturas de profundidade e de cor, res-
pectivamente, e propagados para o próximo shader
LCM. Assim, cada troca de objeto atualiza a profun-
didade do raio, até que este atinja o final do volume
ou sua opacidade máxima.

6. Trabalhos futuros
Na próxima etapa de desenvolvimento, o módulo
de registro será adaptado e uma nova interface será
definida, considerando que o registro será semi-
automático: a partir de um “chute"manual, o algo-
ritmo fará automaticamente os ajustes finos.

Além disso, os cálculos executados pelo re-
gistro serão reprogramados em GPU, aproveitando
o poder de processamento e as matrizes de transfor-
mação calculadas automaticamente pela GLSL.

Na etapa de fusão, serão definidas funções
de transferência independentes para cada IVOL, e
aplicado o critério de seleção dos voxels baseado na
opacidade.

7. Conclusão
Considerando os aspectos técnicos, a eficiência da
ferramenta foi otimizada pelo uso extensivo da
GPU, uma vez que todos os dados necessários
encontram-se em sua memória, evitando a transfe-
rência de dados e prevenindo o problema do gargalo
do barramento CPU-GPU.

Com relação aos aspectos clínicos, após
concluídas as etapas de desenvolvimento, os resulta-
dos finais serão avaliados junto a especialistas para
validação da qualidade e da utilidade das imagens
para fins diagnósticos. No entanto, o usuário tem
total controle sobre a forma de composição da visu-
alização, o que o permite direcionar a visualização
para uma investigação do seu interesse.
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Abstract – The curvilinear reformatting tool proposed in [3] helps the diagnosis of cortical dysplasia. It allows the
removal of some part of the volume data to reveal and explore the internal structures of the head. The main feature of
the proposal is to use a Brep representation model to describe triangular meshes that bridge the visual perception of
“gestalts” and a volume of voxels. This paper presents an improvement to the Brep halfedge data structure underlying
the tool for enhancing the reformatting tool and implementing other interactive tools. We propose an algorithm for
removing and inserting more than one set of maximally connected triangular meshes, without degrading the previous
transversal and search performance.
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1. Introdução

Em aplicações médicas a realização de cortes são
tradicionais e comuns. A displasia cortical focal é
uma causa comum de epilepsia refratária. Em ge-
ral, o tratamento indicado é a remoção da área lesi-
onada. Visualmente essa área é associada com um
borramento entre a substância branca e cinzenta ao
longo das camadas do cérebro. Embora essas re-
giões possam ser identificadas por imagens de alta
qualidade, fornecidas pela ressonância magnética,
pequenas lesões podem ainda não serem detectadas.
Em tais casos, é necessário um examine subdural ou
intracerebral [3].

Casos assim, são necessários diagnósticos
mais minunciosos. Uma solução computacional
para um diagnóstico mais minuncioso foi proposto
no trabalho [3]. Nele é proposto uma ferramenta de
reformatação curvilínea interativa. A reformatação
curvilínea consiste na descamação do cérebro, como
descamar as camadas de uma cebola. O descama-
mento do cérebro é realizado em finas camadas, per-
mitindo então identificar essas pequenas lesões usu-
almente de extensão paralela à superfície craniana.

Com essa ferramenta o usuário demarca a
área a ser explorada, tal área é amostrada. A par-
tir dessas amostras, é criada uma malha poligonal.
A malha é modelada usando a representação Brep.
Com isso pode-se tanto acessar os seus dados como
manipulá-la em tempo interativo. Assim, consegue-
se realizar, em profundidade definida pelo usuário,
cortes paralelos à superfície da caixa craniana. A Fi-
gura 1(a) ilustra a área selecionada sendo amostrada
e a Figura 1(b) ilustra o descamamento do cérebro.

(a) Criação da malha. (b) Descamamento sendo
realizado.

Figura 1. Representação da malha sobre o vo-
lume de dados.

O principal paradigma em [3] para constru-
ção da ferramenta de reformatação curvilínea é a de
utilizar Brep como um elo entre dados volumétri-
cos e a visualização interativa. A limitação da im-
plementação em [3] está no fato das operações se-
rem limitadas a uma malha e não contemplarem de
forma satisfatória a remoção dos elementos da ma-
lha. Assim só se pode realizar a demarcação so-
mente de uma área e não há flexibilidade de undo e
re-edições. Isso tem sido um obstáculo para explo-
rações mais flexíveis dos objetos de interesse, como
ilustra a Figura 2. Figura 2(a) mostra a imagem de
uma cabeça em uma determinada posição. A área de
interesse é selecionada, logo depois na Figura 2(b)
a cabeça é colocada em outra posição. Novamente
a área de interesse é selecionada. A necessidade de
rotação da cabeça se deve à maior precisão na de-
marcação da área desejada. A área de interesse re-
sultante é a união das duas áreas, a primeira área
demarcada quando a cabeça estava na primeira po-
sição, e a segunda área quando a cabeça estava na
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outra posição. Se representarmos cada área por uma
malha, será necessário costurá-la para que a repre-
sentação interna corresponda à percepção e que as
manipulações dos usuários sejam condizentes com
o processamento. Outro exemplo seria undo uma
operação de corte após explorar o foco e concluir
que o objeto de interesse não esteja na região de-
marcada.

(a) (b)

Figura 2. Demarcação de distintas áreas de in-
teresse com sobreposição.

Este trabalho dá continuidade ao traba-
lho [3], objetivando a extender e aprimorar as ope-
rações sobre a estrutura de dados halfedge.

2. Brep: Uma representação por bordo
O modelo Brep, acronônimo de Boundary Repre-
sentation, modela um objeto geométrico através do
seu bordo [4]. Ele distingue duas classes de infor-
mação: geométrica e topológica. Posição espacial,
vetor normal ou curvamento são exemplos de infor-
mação geométrica, enquanto a conectividade entre
as partes para formar um todo é conhecida por to-
pologia. Em princípio toda informação topológica
pode ser inferida a partir da informação geométrica
se esta estiver completa. A redundância facilita, no
entanto, acessos aos mais diversos dados a partir de
qualquer elemento, propiciando manipulações inte-
rativas.

As principais classes topológicas são: sóli-
dos, faces, arestas e vértices. Elas guardam entre si
a relação de fronteira. Os sólidos são delimitados
por um conjunto de faces que formam uma superfí-
cie fechada. As faces tem como bordo uma sequên-
cia fechada de arestas que, por sua vez, tem dois
vértices como pontos extremos. Estruturas de dados
halfedge e winged-edge são as duas mais conheci-
das para armazenar de forma eficiente essas relações
nas figuras geométricas sólidas, fisicamente realizá-

veis. Na primeira estrutura uma aresta é decomposta
em duas semi-arestas, ou halfedge, com orientações
opostas [1]. E na segunda estrutura cada par de
semi-arestas é agrupado em uma única entidade que
contém dois ponteiros para faces, um para a face es-
querda e outro para a face direita. Daí o nome da
estrutura [2]. Neste trabalho adotamos a estrutura
halfedge para armazenar as informações topológi-
cas das malhas triangulares.

A figura 3 mostra estrutura de um halfedge.
Cada halfedge possui um ponteiro para o próximo e
anterior halfedge quando se percorre a fronteira da
uma face no sentido anti-horário, além de um pon-
teiro para o halfedge companheiro. Há ainda um
ponteiro para a face que ele circunda no sentido anti-
horário e outro para o vértice que fica na sua origem.

Figura 3. Estrutura de dados halfegde.

Essa rede de ponteiros nos permite ter
acesso a quaisquer elementos adjacentes a uma en-
tidade topológica. Por exemplo, a partir de uma
aresta podemos obter prontamente os seus pontos
extremos e as suas duas faces adjacentes. De uma
face, podemos obter através dos ponteiros na estru-
tura halfedge todas as arestas ou vértices que a cir-
cundam. E de um vértice podemos acessar todas as
faces e todas as arestas adjacentes a ele. Isso facilita
a elaboração de algoritmos eficientes que processam
localmente qualquer elemento da malha.

Por outro lado, a manutenção da consistên-
cia dos dados na estrutura halfedge não é uma ta-
refa trivial, principalmente quando a estrutura é di-
nâmica como no nosso caso.

3. Proposta
Em [3] é apresentado um conjunto de possíveis ca-
sos na inserção de uma face triangular em uma ma-
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lha e é discutida a forma de tratamento para cada
caso. Neste trabalho propõe-se adotar estratégia si-
milar e implementar a sua operação inversa – remo-
ção de uma face da malha triangular.

Como já comentado anteriormente, a estru-
turação hierarquica de dados em [3] não permite ge-
renciar mais de uma malha. Uma operação que pos-
sibilite selecionar regiões separadamente e tratá-las
como uma só parte, dá ao usuário a flexibilidade de
demarcar a área a ser examinada. Propomos então
a criação de mais um nível na estrutura hierarquica
de dados – a classe MeshSet. Assim cada área sele-
cionada poderá ser tratada como uma malha, que é
um objeto da classe Mesh, e a consistência entre as
distintas malhas será gerenciada por um objeto da
classe MeshSet.

Uma nova área selecionada será sempre ar-
mazenada como um novo objeto da classe Mesh.
Para assegurar a consistência entre as informações
geométrica e topológica, será feita uma validação
geométrica das amostras da nova área em relação às
amostras das malhas existentes por um método da
classe MeshSet. Caso for detectada a sobreposição
entre a nova área selecionada com outras malhas,
é feita automaticamente a costura da malha corres-
pondente à nova área com as malhas que ela sobre-
põe.

Aplicaremos a nova estrutura de dados na
re-implementação do algoritmo de reformatação
curvilínea, tornando possível não só cortes simul-
tâneos, porém separados, de várias regiões descone-
xas, como também cortes como um todo de várias
regiões selecionadas separadamente, mas com so-
breposições.

4. Resultados

O presente trabalho se encontra na fase de constru-
ção do algortimo que permita a costura entre ma-
lhas. Até o presente momento foi adicionado mais
um nível na estrutura hierárquica de dados, assim o
usuário pode selecionar mais de uma área a ser ex-
plorada, porém cada malha é tratada separadamente
e não como um todo. A Figura 4 apresenta duas
áreas sendo exploradas. Na Figura 4(a) as duas ma-
lhas são construidas, logo em seguida a descamação
das áreas selecionadas são realizadas, Figura 4(b).

(a) Criação da malha. (b) Descamação sendo rea-
lizada.

Figura 4. Representação da malha sobre o vo-
lume de dados.

5. Conclusões e trabalhos futuros
Para termos um ganho de eficiência nos algoritmos
de manipulação da malha, é necessária a utilização
de uma eficiente estrutura de dados: uma estrutura
que forneça informações necessárias para que ope-
rações sobre a malha se tornem menos complexas.
O uso da estrutura de dados halfedge é fundamental
para o ganho de eficiência. Como trabalho futuro é
pretendido terminar a operação que costure as ma-
lhas, tratando assim cada malha como um todo e im-
plementar a função de remoção de uma face de uma
dada malha.
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1. Introdução

Introduzidos por von Neumann e Ulam, os autô-
matos celulares (CA) representam sistemas com o
comportamento similar a auto-reprodução biológica
[1] [2]. Em 1983, Stephen Wolfram publicou o
primeiro de uma série de artigos que analisavam o
comportamento e a complexidade de CA induzidos
por regras elementares. Em 2002 reuniu esses estu-
dos, que esclareciam fenômenos físicos complexos,
no livro "A New Kind of Science"[6].

Wolfram [3] desenvolveu uma teoria base-
ada no padrão espaço-tempo da evolução dos CA in-
fluenciados por diferentes regras, classificando estes
autômatos em quatro classes: ponto fixo homogê-
neo (Classe I), periódico (Classe II), caótico (Classe
III) e complexo (Classe IV). As regras da Classe III
[4] são alvos deste estudo por causa de suas propri-
edades caóticas e imprevisíveis. O comportamento
das regras da Classe IV é complexo devido a alter-
nância, durante sua evolução, de características pe-
riódicas e caóticas.

Os CA que seguem as regras da Classe III
apresentam a propriedade de caos determinístico,
que é o comportamento imprevisível de um sis-
tema determinístico influenciado por um número
(mesmo que) pequeno de fatores. Devido à grande
dependência das condições iniciais, pequenos erros
são amplificados pelo número elevado de operações
que ocorrem, tornando o comportamento pseudo-
aleatório.

Esta propriedade caótica de grande depen-
dência das condições iniciais se assemelha ao efeito
avalanche, característica básica de algoritmos crip-
tográficos e que consiste em se obter grandes varia-

ções na saída dos algoritmos quando pequenas alte-
rações são feitas na entrada.

Com esta motivação, o objetivo deste es-
tudo é avaliar a qualidade de autômatos celulares
através de uma abordagem estatística, a fim de se
definir os parâmetros que melhor caracterizem um
CA que seja mais adequado para aplicações crip-
tográficas. Para isto, é feita uma revisão sobre
autômatos celulares convencionais e é proposta uma
métrica que possa classificá-los como geradores de
sequências pseudo-aleatórias de boa ou má quali-
dade.

2. Autômatos Celulares

Autômatos celulares têm o comportamento de um
sistema dinâmico discreto de N células que evoluem
de forma sincronizada a partir de uma regra Φ defi-
nida. Cada célula possui um estado dentre c possí-
veis valores. Por exemplo, para k = 2, os valores
possíveis para o estado são 0 ou 1, sendo o autômato
celular constituído por este tipo de células chamado
de autômato celular binário.

Cada célula possui um raio de interação r e,
em autômatos celulares convencionais unidimensio-
nais k-ários, por exemplo, existem 2r+1 parâmetros
de entrada para a função (regra) Φ, o que permite
k(2r+1) diferentes combinações de entradas para a
mesma. Como cada combinação de entrada possui
k saídas possíveis, há kk

(2r+1)
possíveis regras para

o autômato celular. Define-se, então, o próximo es-
tado da i-ésima célula de um autômato celular uni-
dimensional como xt+1

i = Φ(xti−r, ..., x
t
i, ..., x

t
i+r).

A regra Φ determina qual será o resultado
da interação entre as células de uma vizinhança. Por
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Tabela 1. Variação da quantidade de regras
r

k 1 2
2 256 4294967296
3 7.63 ·1012 8.72 ·10115

exemplo, para r = 1, existem 22
3

= 28 = 256 re-
gras diferentes (Tabela 1). Uma regra bastante co-
mum é a seguinte

xt+1
i = xti−1 ⊕ (xti ∨ xti+1) (1)

onde xt+1
i é o próximo estado da i-ésima célula, xti

é o estado atual da i-ésima célula, xti+1 é o estado
atual do vizinho à direita da i-ésima célula, xti−1 é o
estado atual do vizinho à esquerda da i-ésima célula,
⊕ é a operação booleana de Ou-exclusivo (XOR) e
∨ é a operação booleana de Ou (OR).

A Tabela 2 apresenta os valores dos próxi-
mos estados para todas as possíveis entradas da vi-
zinhança. A regra (1) é chamada de regra 30, pois
o valor 00011110 que aparece na última coluna da
Tabela 2 equivale ao valor 30 em decimal.

Tabela 2. Estado atual e o próximo estado ge-
rado a partir da regra 30

xti−1 xti xti+1 xt+1
i

1 1 1 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
0 1 1 1
0 1 0 1
0 0 1 1
0 0 0 0

Na construção do autômato celular, para
raio de vizinhança r = 1, observa-se o estado de
três células para se determinar o estado seguinte de
uma única célula. Porém, nos extremos de cada li-
nha, onde os vizinhos das células não estão fisica-
mente adjacentes, adota-se uma das seguintes abor-
dagens: se um autômato for nulo, toma-se as célu-
las adjacentes com valor nulo; se um autômato for
periódico, considera-se as células dos extremos ad-
jacentes entre si.

Um autômato celular é chamado uniforme
se todas as células evoluem a partir de uma mesma

regra e é chamado híbrido quando diferentes células
ou gerações evoluem a partir de regras diferentes.

Os autômatos celulares são modelos com-
putacionais cuja evolução é processada a partir de
suas condições iniciais usando uma função que de-
termina o estado da próxima geração. Do ponto
de vista criptográfico, um autômato celular capaz
de prescrever uma evolução caótica (Classe III), de
modo a obter uma dinâmica temporal irreversível
pode ser usado em funções hash ou em geradores
de números aleatórios.

Entre as regras dessa classe, a regra 30 apre-
sentada anteriormente (Equação 1) é uma das que
melhor produz sequências pseudo-aleatórias [5]. A
Fig. 1 apresenta a dinâmica espaço-tempo caótica
de um autômato celular utilizando esta mesma re-
gra, considerando a cor preta para xti = 1 e cor
branca para xti = 0.

Figura 1. Autômato Celular utilizando Regra 30

Um exemplo de aplicação dos CA em ope-
rações criptográficas é como um gerador de subcha-
ves para um modelo de cifra Vernam, um dos mo-
delos criptográficos mais seguros por combinar uma
mensagem com uma chave aleatória que é usada
apenas uma vez. Deste modo, ao invés de gerar esta
chave muito grande, pode-se dividir a mensagem em
blocos menores os quais seriam cifrados com sub-
chaves geradas pelo CA. Estas subchaves podem ser
obtidas através dos estados de um CA em períodos
diferentes durante sua evolução. A entrada do CA é
uma chave com tamanho relativamente menor que a
mensagem.

103



3. Entropia em Autômatos Celulares
Métodos estatísticos, como correlação ou entropia,
podem ser utilizados de diversas formas para verifi-
car a qualidade de geradores de números aleatórios.
Neste artigo, são explicadas as vantagens de utilizar
a entropia, visto que ela informa o quão aleatória
está uma sequência de números. Um valor alto de
entropia indica que esta sequência está imprevisí-
vel, ou seja, os números gerados possuem igual pro-
babilidade. De modo análogo, um valor de entropia
baixo indica que a sequência é previsível.

A entropia indica o grau de imprevisibili-
dade de uma sequência X . Para analisar a entro-
pia, pode-se dividir a sequência em subsequências
de tamanho h, obtendo-se um vetor de subsequên-
cias X̃ = {xh1 , xh2 , ..., xhN/h}.

Eh = −
kh∑
j=1

phj
logk phj

• k: número de possíveis valores por posição
de sequência, ou seja, número de estados
possíveis por célula do CA.
• h: tamanho de uma subsequência
• kh: total de combinações possíveis
• hj : j-ésima subsequência de tamanho h

• px = P (X̃i = x): probabilidade de encon-
trar o elemento x no vetor de subsequências
X̃.

Por exemplo, para o caso de um CA binário
(k = 2) e analisando a sequência X dividida em
elementos de tamanho 2 (h = 2), a entropia Eh é
medida da seguinte forma:

E2(X) =− p00 log2(p00)− p01 log2(p01)

− p10 log2(p10)− p11 log2(p11)

Como foi dito anteriormente, a entropia em
CA é utilizada para verificar a qualidade da im-
previsibilidade das sequências geradas. Para isto,
pode-se analisar a entropia dos estados do CA du-
rante a sua evolução (Estatei

h ) ou verificar a entropia
de cada célula individualmente durante a evolução
(Ecelli

h ).

O tamanho h das subsequências deve ser
compatível com o tamanho N da sequência e k.
Para que isto ocorra, ao criar as subsequências di-
vidindo a sequência, deve-se levar em consideração

que o total de subsequências (N/h) seja maior do
que o total de combinações (kh), para que haja a
possibilidade de surgirem todas as combinações.

Por exemplo, para uma sequência de tama-
nho N = 120 e k = 2, os comportamentos de N/h
e kh em função de h são apresentados na Tabela
3. Os valores para h = 5 torna o número de sub-
sequências menor do que a possibilidade de com-
binações. Portanto, nesta situação, deve-se utilizar
tamanhos de subsequências entre 1 e 4.

Tabela 3. Sub-sequências X combinações pos-
síveis

h N/h kh

1 120 2
2 60 4
3 40 8
4 30 16
5 24 32
6 20 64

Uma das vantagens de analisar a entropia
com subsequências de tamanho maiores que 1, é
que existem certas regras que ficam alternando pa-
drões como, por exemplo, a Regra 51, que alterna os
estados de uma célula entre 0’s e 1’s regularmente.
Se fosse realizada a análise apenas da entropia para
subsequências de tamanho 1, esta regra seria classi-
ficada como boa visto que a regularidade de 0’s e 1’s
resultaria em igual probabilidade para os dois valo-
res. Entretanto, por ser esta uma regra previsível,
ela é ruim em operações criptográficas e o cálculo
da entropia não ajudaria.

Porém, ao realizar uma análise com tama-
nhos de subsequências maiores, são detectados os
padrões que se repetem (’01’ ou ’10’), o que ocasi-
ona uma queda da entropia de subsequências maio-
res ou iguais ao tamanho destes padrões e classifica
a regra como inadequada.

Desta forma, é proposta uma métrica M
composta dos elementos Ẽcell

h = {Ecelli
h : 1 ≤ i ≤

Ncells} e Ẽstate
h = {Estatei

h : 1 ≤ i ≤ Niters} de
acordo com a seguinte expressão

M =

∑H
h=1 h · [mean(Ẽstate

h ) + min(Ẽcell
h )]

2 ·
∑H

h=1 h

onde H é o maior valor possível dos tamanhos de
subsequências h, mean(x) representa a média dos
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valores de uma sequência de números x e min(x)
representa o menor valor de uma sequência de nú-
meros x. Foi utilizado apenas o menor valor da en-
tropia das células (Ẽcell

h ) porque é necessário que to-
das as células tenham uma entropia mínima aceitá-
vel durante a evolução para não deixar alguma fa-
lha no CA, que seria escondida se fosse escolhida
a média dos valores, por exemplo. Para a entropia
dos estados do CA (Ẽstate

h ) foi calculada a média,
porque as boas regras possuem esses estados balan-
ceados, o que resulta em uma média da entropia dos
estados do CA alta.

Para valorizar as regras que possuem de-
sempenho melhor quando o tamanho h da sub-
sequência aumenta, foi atribuído um peso com o va-
lor deste tamanho para cada entropia calculada.

Na próxima seção serão apresentados al-
guns testes realizados com esta métrica para avaliar
seu comportamento. Esta métrica é uma dentre ou-
tras possíveis que estão sendo avaliadas.

4. Resultados
Os testes realizados utilizam CA unidimensionais
convencionais (CA1DC) com número de células
Ncells = 120 e número de iterações Niters =
100Ncells = 1200. O valor de Ncells foi esco-
lhido como sendo um múltiplo dos tamanhos de
subsequências 1, 2, 3 e 4, para que não houvesse
distúrbios nos resultados em casos de divisão fraci-
onada da sequência em subsequências. Desta forma,
foi aplicada a métrica M para todas as 256 possíveis
regras utilizando CA1DC com k = 2 e os resultados
podem ser vistos na Tab. 4.

Tabela 4. Valor da métrica M para diferentes
CA

Classe regra M Classe regra M

I

8 0.063

II

4 0.063
64 0.000 37 0.003
136 0.000 51 0.100
252 0.016 56 0.027

III

30 0.964

IV

110 0.705
45 0.962 124 0.711
101 0.963 137 0.716
135 0.965 193 0.705

Ao compararmos com a mesma métrica CA
de classes diferentes, pode-se perceber que as re-
gras da Classe III possuem os melhores valores, en-
quanto que regras facilmente previsíveis como as

da Classe I e II possuem valores ruins. Os CA da
Classe IV (complexa) obtiveram valores melhores
do que os da Classe I e II, mas ainda assim inferior
aos da Classe III, pois alternam trechos caóticos e
lineares durante sua evolução.

Com isso, foi possível observar que os tes-
tes iniciais com alguns CA mostram que a métrica
M consegue distinguir os CA de classes mais caó-
ticas e imprevisíveis daqueles de classes com com-
portamento previsível.

Em trabalhos futuros, deseja-se aplicar esta
métrica em outros tipos de CA, com mais dimen-
sões, raios maiores, convencionais ou totalistas,
para que sejam obtidas as melhores combinações
dentre os possíveis parâmetros de CA.

5. Conclusões
Este trabalho propôs uma métrica para avaliar dife-
rentes tipos de CA conforme seu grau de imprevi-
sibilidade, visando aplicação de CA em operações
criptográficas. Para aperfeiçoar esta métrica, é pos-
sível acrescentar outros tipos de medidas estatísticas
que podem analisar a qualidade dos CA, tal como a
correlação e autocorrelação.

Devido ao grande espaço de busca, existe
a necessidade de aplicar técnicas inteligentes (algo-
ritmo genético, por exemplo) para varrer este espaço
e obter as melhores combinações possíveis de raio
de influência, número de estados por célula, regras
e número de dimensões.
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Abstract – In the past years, computational intelligence has played an increasingly important role in science. Generally, it is  
applied when the tools or the classical methods do not return good results. In cryptanalysis we have hard problems and, although  
some clever techniques have been applied to solve them, artificial neural networks have not been fully studied in this context  
yet. In this work, we present an initial study employing a neural network model for cryptanalysis of a simplified version of the 
DES block cipher. The results show that the network was able to find key bits with some success but they also show that it is  
necessary to investigate further the use of this computational intelligence tool in cryptanalysis.

Keywords – cryptanalysis, neural network, computational intelligence.

1. Introdução

A criptografia pode ser descrita como a ciência 
da comunicação segura sobre um canal público. 
Embora faça parte da ciência da computação, ela 
surgiu  muitos  anos  antes  do  computador  e  as 
técnicas para recuperar a informação protegida, 
sem saber qual o segredo usado, provavelmente 
surgiram  ao  mesmo  tempo.  A  reunião  destas 
técnicas forma a criptoanálise, que, ainda hoje, é 
uma das  mais  intrigantes  partes  da criptologia. 
Geralmente,  o  primeiro  passo  é  a  busca  por 
alguma  fraqueza  no  algoritmo  de  cifragem, 
embora este não seja o único alvo.

Existem  muitos  modelos  conhecidos  de 
criptoanálise,  talvez  existam  modelos 
desconhecidos  também.  Levando-se  isso  em 
consideração,  nós  temos  pesquisado  novos 
modelos de criptoanálise através da aplicação de 
ferramentas da inteligência computacional  (IC). 
Dado  que  existem  modelos  diferentes  de 
criptografia, certamente, para cada modelo temos 
diferentes  técnicas  ou  uma  porção  delas.  Por 
exemplo,  temos  cifradores  de  bloco,  cifradores 
de  fluxo  de  dados,  funções  hash,  códigos  de 
autenticação de  mensagens  etc.  Neste  trabalho, 
discutiremos apenas a criptoanálise de cifradores 
de bloco.

Ferramentas  de  IC  têm  sido  aplicadas  à 
criptologia,  e  há muitos  trabalhos na literatura. 
Embora seu foco tenha sido a  criptografia,  em 
alguns  trabalhos  encontramos  técnicas  de  IC 
aplicadas à criptoanálise dos cifradores de bloco 
[1].  Nem  todas  as  técnicas  de  IC  foram  (ou 
podem  ser)  aplicadas  à  criptoanálise.  Durante 
nosso  estudo,  observamos que  existem  poucos 
trabalhos  de  redes  neurais  artificiais  (Artificial 

Neural  Networks  –  ANN)  aplicados  à 
criptoanálise. Conhecendo a capacidade peculiar 
das ANNs de se adaptar a problemas específicos, 
capacidade  esta  derivada  de  sua  estrutura 
paralela, nesse trabalho é investigada a aplicação 
de  ANN  à  criptoanálise  sobre  um  modelo 
simplificado de cifrador de blocos. 

 
2. Criptoanálise de Cifradores de Bloco

Os cifradores de bloco são assim conhecidos por 
cifrarem  blocos  de  textos  ao  invés  de  um 
caractere por vez. Assim, um cifrador de bloco 
E(K,P)  ≡  Ek(P) é  uma  transformação  bijetora 
(cifragem) de um texto em claro P de n-bits sob 
uma  chave  K de  k-bits,  onde  k e  n são 
parâmetros  diretamente ligados à segurança.  Ao 
resultado  da  cifragem,  denominamos  texto 
cifrado ou C.

Sobre este contexto, existem vários objetivos 
e  cenários  de  ataque  [2].  Embora  não  seja 
possível descrevê-los neste espaço, é válido citar 
alguns: 

• Objetivos  de  ataque: violação  de 
confidencialidade  (o  ataque  mais  típico 
tenta descobrir a chave);

• Cenários de ataque: eles são agrupados 
de  acordo  com  o  poder  que  um 
adversário tem na fase online (isto é, fase 
em  que  o  atacante  tem  alguns  pares 
“P,C” e  possui  tempo  e  recursos  para 
executar  o  ataque).  Um  exemplo  é  o 
ataque de chaves relacionadas, no qual o 
atacante procura por chaves que possam 
ter  alguma  relação  entre  si.  Assim,  o 
cenário de ataque é o espaço de chaves.
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Com os cenários e objetivos acima descritos, 
vários  métodos  de  criptoanálise  foram 
desenvolvidos  sobre  os  cifradores  de  bloco. 
Dentre  eles,  os  mais  conhecidos  e  difundidos 
são:  criptoanálise linear (a principal  proposta é 
obter  uma  expressão  linear  aproximada  do 
algoritmo  criptográfico)  e  criptoanálise 
diferencial (baseada nas diferenças entre dois n-
gramas através  do  ataque  de  texto  conhecido). 
Concomitantemente,  outro  modelo  tem 
despertado  bastante  interesse  na  comunidade 
científica: o ataque algébrico, que é a tentativa 
de  representar  algebricamente  as  operações  do 
algoritmo a ser atacado. 

Estes  três  métodos  usam  matemática  e 
estatística.  Existem outras  abordagens  baseadas 
em  outros  paradigmas,  como  os  ataques  sobre 
aspectos  externos  (por  exemplo,  ataque  por 
análise  do  tempo  de  cifragem,  recuperação  de 
dados  na  memória  de  acesso  aleatório). 
Entretanto, nossa abordagem neste trabalho usa 
meta-heurísticas para criptoanálise.

2.1 Ferramentas Inteligentes Aplicadas a 
Criptoanálise de Cifradores de Bloco

Algumas  técnicas  têm  se  destacado  na 
criptoanálise  durante  as  pesquisas  realizadas  a 
partir  da  década  de  90.  Entre  elas,  está  a 
computação  evolutiva.  Embora  os  melhores 
resultados  ocorressem  quando  aplicada  contra 
criptossistemas  clássicos  [3],  alguns  trabalhos 
foram  desenvolvidos sobre  os  criptossistemas 
modernos. Não há conhecimento de que tenham 
obtido  sucesso  substancial  até  o  presente 
momento.

No caso das ANNs aplicadas à criptoanálise, 
poucos  trabalhos  são  encontrados  [4][5], 
principalmente  para  cifradores  de  bloco.  Neste 
ponto,  visualizamos  uma  possibilidade  de 
aplicação  e  iniciamos  uma  investigação  sobre 
como fazê-la. 

Mesmo  com  aspectos  interessantes,  tais 
como,  robustez  e  tolerância  a  falhas, 
flexibilidade,  capacidade  para  lidar  com 
informações  ruidosas  e  probabilísticas, 
processamento  paralelo  e  arquitetura,  ainda 
assim, é importante fazer a análise do universo 
em que  ANNs serão aplicadas. Ou seja, dado o 
problema, seria promissor usar uma ANN? Um 
ponto favorável nesse caso é que as ANNs são 
úteis  quando  queremos  descobrir  alguma 
estrutura escondida nos dados. Esta peculiaridade 
nos permite aplicá-las à busca de informação útil 
sobre  uma  base  de  dados  preparada 

especificamente  para  avaliar  a  relação  entre  o 
texto em claro, o texto cifrado e a chave.

Existem vários modelos de ANNs,  os quais 
podem  ser  divididos em  três  modelos  de 
aprendizado artificial: (i) supervisionado, (ii) por 
reforço e (iii) não-supervisionado.

Nosso  trabalho  está  focado  no  primeiro 
modelo. 

2.2. Modelagem de um ataque usando ANN

Descrição:  nosso  problema  é  baseado  numa 
versão simplificada do algoritmo de criptografia 
conhecido  como  DES  (Data  Encryption 
Standard),  intitulada  SDES  [6].  Suas 
características são:

• Tamanho do bloco P: 8 bits;
• Tamanho da chave K: 10 bits;
• Tamanho do texto cifrado C: 8 bits;
Assim, o mapeamento do problema para uso 

da  ANN foi  realizado  como segue.  Dado  uma 
tripla (P,C,K), foi usada uma ANN MLP (Multi  
Layer  Perceptrons)  com  o  algoritmo  de 
aprendizado  supervisionado  por  correção  de 
erros conhecido por “Backpropagation”. Embora 
não  haja  garantias  que  a  rede  forneça  uma 
solução  ótima,  esse  processo  é  muito  utilizado 
por  apresentar  uma  boa  solução  para  o 
treinamento  de  Perceptrons distribuídos  em 
multicamadas.

Entende-se por erro a diferença entre o valor 
desejado  e  o  valor  apresentado  pela  rede  na 
saída.  A propagação do erro é feita na direção 
contrária,  ou  seja,  da  saída  para  a  entrada.  Ao 
calcular  a  diferença  do  erro,  é  montada  uma 
matriz de gradientes que é usada para ajustar os 
pesos das conexões entre os neurônios.  

Figura 1. Arquitetura da rede neural usada.

A arquitetura da rede está diretamente ligada 
ao  problema  e  ao tipo  de  mapeamento  que 
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utilizamos.  Assim, na  Figura 1 apresentamos o 
modelo com três camadas utilizado.  

Na  camada  de  entrada  nós  temos  os  pares 
(P,C) como padrões de entrada. Cada padrão X = 
(P ||  C) é apresentado a  todos os  neurônios da 
camada  oculta  (também  conhecida  como 
intermediária).  A  saída  de  cada  neurônio  da 
camada oculta é apresentada a cada neurônio da 
camada de saída.  Por fim, temos os valores de 
saída  da  rede.  Quando  todos  os  padrões  são 
apresentados à rede, temos uma época.

Este modelo de rede é totalmente conectado 
e  o  fluxo  segue  apenas  uma  direção 
(Feedforward), sem realimentação.

O espaço de  caracteres  utilizado para gerar 
as mensagens (P) foi definido entre 0 e 255, o 
qual  representa  a  tabela  ASCII  estendida  e 
engloba todas as possibilidades de combinações 
para 8 bits (28). Conforme descrito, o SDES usa 
uma chave de 10 bits.  O mapeamento utilizado 
pode ter como entrada duas tipagens diferentes: 
binário ou inteiro. A diferença mais significativa 
entre elas é a necessidade de normalizar os dados 
de  entrada  para  o  caso de  inteiros.  Isto  se  faz 
necessário para  adequar a entrada ao modelo de 
ponto flutuante usado nas operações da rede.  O 
mapeamento do problema para uso de uma ANN 
MLP é apresentado a seguir.

Mapeamento:  um par  (P,C)  é  dado  como 
entrada.  Na  camada  de  saída  há  10  neurônios, 
cada um representando 1 bit da chave da saída. 
Neste  mapeamento,  a  ANN  irá  construir  a 
relação entre o par (P,C) e a chave K através dos 
pesos  dos  neurônios  que  são  iniciados 
aleatoriamente entre -1 e 1. Resumindo, a ANN 
será usada para recuperar a chave K, dado um par 
(P,C). Este ataque pode ser visto como ataque de 
chave única e também como ataque de texto em 
claro conhecido.

2.3 Experimentos

Foram  montados  alguns  experimentos  com  o 
intuito  principal  de investigar  a  capacidade  de 
generalização e descoberta da chave inteira ou de 
parte dela (alguns bits).

Experimento 1: teve como foco investigar a 
capacidade da rede de acordo com a quantidade 
de chaves usadas e camadas ocultas. 

Experimento 2: para este caso, avaliamos o 
desempenho da rede com um método de segunda 
ordem  conhecido  como  Levenberg-Marquardt 
(LM) [7],[8].

A  Tabela  1  apresenta  uma visão  geral  dos 
parâmetros da rede usados nos experimentos.

Tabela 1. Configurações da rede para os 
experimentos.

Exp1 Exp2

Nº Neurônios na camada 
oculta

32 32

Método 1ª ordem 2ª ordem
Épocas 5000 100

3. Resultados

Após  alguns  testes,  verificamos  que  o  modelo 
com entrada binária obteve melhores resultados 
que  o  modelo  com  entrada  inteira.  Isso 
contribuiu para a sua escolha nos experimentos 
aqui apresentados.

A Tabela 2 mostra o erro médio quadrático 
(Mean Square Error - MSE) para o experimento 
1. Cada coluna representa a quantidade de chaves 
usadas para cifrar as mensagens (P). Cada linha 
representa a quantidade de camadas ocultas. Os 
valores foram obtidos após 5000 épocas.

Tabela 2. Erro Médio Quadrático e total de bits 
corretos para o experimento 1

#K = 256 #K = 512 #K = 1024

MSE (1 
camada 
oculta)

0.1231 0.1627 0.2036

MSE (2 
camadas 
ocultas)

0.1367 0.1690 0.2019

Bits corretos
(1 camada)

79% 72% 66%

Bits corretos
(2 camadas)

75% 71% 64%

Na Figura  2 é  possível  verificar  o  total  de 
bits  de  cada  chave  corretamente  classificados 
pela MLP para um universo de 1024 chaves (ou 
seja, todas as chaves possíveis). Observa-se que 
na maior parte das chaves houve acertos em 6 ou 
7 bits de 10. Também há algumas chaves em que 
todos  os  bits  são  classificados  corretamente; 
nesse caso, a MLP foi capaz de recuperar toda a 
chave durante o ataque.

Figura 2. Distribuição de chaves X nº de bits 
corretos (Experimento 1)
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Na Tabela 3 e na Figura 3 são apresentados 
os resultados para o experimento 2. A diferença 
principal,  comparado  ao  primeiro  experimento, 
está no uso do método de segunda ordem LM e a 
quantidade de épocas usadas. Neste caso foram 
usadas  apenas  100  épocas  devido  à  rápida 
convergência frente ao método gradiente. 

Tabela 3. Erro Médio Quadrático e 
quantidade de acertos para o experimento 2

#K =256 #K = 512 #K = 1024

MSE 1.3868 2.4012 2.2075
Bits  

corretos
77% 69% 62%

Neste experimento fica evidente o poder dos 
métodos  de  segunda  ordem.  Porém,  há  duas 
desvantagens: (i) eles são geralmente muito mais 
custosos  (maior  esforço  computacional)  que  o 
método de primeira ordem e, (ii) uso de muitas 
épocas  não  altera  substancialmente  o  valor  do 
MSE. No primeiro caso, o tempo de execução é 
substancialmente  maior  por  causa  do  cálculo 
(parcial)  da  matriz  hessiana  (derivada  de  2ª 
ordem). No segundo caso, conforme aumenta o 
número  de  épocas,  os  valores  da  matriz  se 
tornam  tão  insignificantes  que  não  produzem 
informação substancial para o treinamento.

Figura 3. Distribuição de chaves X nº de bits 
corretos  (Experimento 2).

Conforme pôde ser visto nas Tabelas 2 e 3, 
com o aumento do número de chaves, diminui a 
quantidade  total  de  bits  corretamente 
classificados. Esse fato pode ser um problema de 
sobreposição  dos  dados  de  entrada. Isto  pode 
causar baixo aprendizado da rede à medida que 
aumenta o número de chaves possíveis.

4. Conclusões

De acordo com os resultados apresentados neste 
trabalho, é possível observar que as redes neurais 
conseguiram  alcançar  algum  sucesso  na 
descoberta  da  chave  de  um cifrador  de  blocos 
simplificado.  Em  alguns  casos,  várias  chaves 

tiveram todos os bits  corretamente descobertos. 
Certamente,  esses  valores  refletem  a 
simplicidade do criptossistema utilizado.

Entre  os  trabalhos  futuros  destacam-se  os 
testes  com algoritmos  mais  fortes.  Como estes 
algoritmos  são  resistentes  aos  ataques  já 
conhecidos, esperamos um aumento significativo 
da  complexidade.  Talvez  o  modelo  de  rede 
(MLP) não seja o mais apropriado para o caso 
complexo,  visto  que  o  mesmo  apresenta 
melhores  resultados  para  problemas  do  tipo 
contínuo,  no  qual  o  conjunto  de  soluções 
factíveis  está formado por um número infinito 
de  soluções  (neste  trabalho,  o  problema  é 
discreto por possuir soluções finitas). Também é 
conhecido que as MLPs alcançam maior sucesso 
quando definidas sobre o conjunto dos números 
reais.  Assim,  estamos  investigando  outros 
modelos  de  rede  e  de  aprendizado  para  que 
possamos melhor avaliar o potencial das ANNs 
aplicadas à criptoanálise.
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1. Introdução

Com o avanço da tecnologia, o uso da inter-
net vem se difundindo e cada vez mais operações
"online" necessitam de mecanismos de segurança
para a proteção do usuário. Para que essa troca de
informação aconteça de maneira segura é utilizado
um mecanismo conhecido como criptografia.
Existem duas classes de algoritmos de criptografia,
a dos simétricos e a dos assimétricos (ou de chaves
públicas). Destacaremos um modelo de criptografia
do tipo assimétrico baseado em curvas elípticas
(ECC). Tal sistema foi proposto por Neal Koblitz
e Victor Miller em 1985, tendo como base a
matemática envolvendo curvas elípticas. O interesse
por este sistema se deu pelo fato da criptografia
baseada em curvas elípticas proporcionar o mesmo
nível de segurança que outros algoritmos, mas com
chaves menores. Este fato simplifica o desenvolvi-
mento de aplicativos de segurança para dispositivos
móveis (smartphones, pagers, tablets entre outros),
que têm um poder de processamento e armazena-
mento limitado.
Em 2003, a principal empresa ligada a ECC (CER-
TICOM) promoveu um teste para verificação de se-
gurança do criptossistema baseado em curvas elíp-
ticas, que foi atacado por 10.000 computadores do
tipo Pentium durante 540 dias seguidos. Nesse
episódio foi quebrado um sistema com chave de
109 bits, utilizando um ataque conhecido como
ataque aniversário (birthday attack). Atualmente,
o tamanho mínimo de chave recomendado para se
obter um bom nível de segurança em ECC é de, pelo
menos, 163 bits.
A proposta desse trabalho é apresentar uma breve
discussão sobre porque os algoritmos criptográficos
baseados em curvas elípticas não foram ampla-

mente adotados ainda pelos usuários, mesmo es-
tando provado que eles garantem o mesmo nível
de segurança com chaves muito menores que ou-
tros, como por exemplo, o RSA, que é o algoritmo
criptográfico (também de chave pública) atualmente
mais utilizado no mercado.

2. Criptografia de Curvas Elípticas

2.1. Criptografia

Criptografia consiste num conjunto de méto-
dos empregados para proteger ou autenticar a infor-
mação [2]. Destacamos na história da criptografia
alguns algoritmos como o criado pelo Imperador
Júlio Cesar (aprox. 50 A.C.). Este método consti-
tuía na troca de cada letra por outra situada três
posições a frente no alfabeto e era utilizado em tro-
cas de mensagens em batalhas. Porém logo foi des-
coberto pelos inimigos do imperador.
Até a década de 70 o único sistema de criptografia
utilizado era o simétrico, também conhecido como
sistema de criptografia de chave única ou de chave
secreta. Esse modelo é baseado na troca de chaves
entre os comunicantes, ou seja, a mesma chave é uti-
lizada para cifrar e decifrar uma mensagem. Assim,
nesse método, é necessário que os comunicantes
façam a troca prévia de chaves de segurança do sis-
tema criptográfico por algum meio seguro (Fig. 1).

Figura 1. Sistema de Criptografia Simétrico

110



O sistema de criptografia simétrico pode
ser baseado em duas técnicas: substituição e
transposição. A técnica de substituição, de um
modo geral, troca um símbolo por outro. Um bom
exemplo de técnica de substituição é a Cifra de
César. A técnica de transposição é baseada na
permutação dos símbolos (letra, bit, outros) e, como
exemplo temos a cifra de Rail Fence.
A criptografia assimétrica teve início em 1976,
quando dois pesquisadores norte-americanos,
Whitefield Diffie e Martin Hellman, construíram
um sistema de criptografia em que o segredo
da comunicação era assegurado por duas chaves
distintas: uma pública e outra privada. Este sistema
criptográfico foi a base para que em 1977 fosse
criado por R. L. Rivest, A. Shamir e L. Adleman
o sistema de criptografia que conhecemos como
RSA. A maior diferença entre os criptossistemas
assimétricos e simétricos está na codificação e
decodificação, pois cada etapa é feita com uma
chave diferente no caso dos assimétricos. (Fig. 2)

Figura 2. Sistema de Criptografia Assimétrico

O algoritmo criptográfico RSA baseia sua
segurança na dificuldade de se fatorar números in-
teiros grandes em seus fatores primos.
Um problema que o criptossistema RSA vem en-
frentando atualmente é o grande crescimento do
poder computacional disponível para a fatoração de
números inteiros, o que exige que as chaves sejam
aumentadas. Para garantir a segurança, o NIST (Na-
tional Institute of Standards and Technology) e o
grupo X9 da ANSI (American National Standards
Institute) estabeleceram um mÃnimo de 2048 bits
como tamanho da chave para o RSA ser consider-
ado seguro.
Este problema está enfraquecendo a hegemonia do
RSA, que é ainda considerado um dos mais seguros
criptossistemas já idealizados. Neste contexto o uso
do ECC pode ser atraente, pois oferece os mesmos
níveis de segurança do RSA, mas usando chaves
menores.

2.2. A Matemática das Curvas Elípticas

Os conceitos matemáticos que embasam a
teoria das curvas elípticas podem ser encontrados
em [2].
Definição: Uma curva elíptica E sobre Zp é
definida por uma equação da forma

y2 = x3 + ax+ b, (2.2)

onde os coeficientes a, b ∈ Zp satisfazem 4a3 +
27b2 6≡ 0(mod p). Para corpos binários F2m ,
uma curva elíptica (não-singular) é definida por uma
equação da forma

y2 + xy = x3 + ax2 + b, (2.3)

onde os coeficientes a, b ∈ F2m e b 6= 0.
Dizemos que um par (x, y), onde x, y ∈ Fq (Zp

ou F2m), é um ponto da curva se (x, y) satisfaz a
equação (2.2) ou (2.3). O conjunto de pontos da
curva junto com um ponto especial O, chamado
ponto no infinito, é denotado por E(Fq), ou seja,

E(Fq) = {conjunto dos pontos da curva} ∪ {O}

O que chama a atenção para o uso de curvas
elípticas em criptografia é que podemos definir
uma operação de adição sobre o conjunto E(Fq).
Essa operação sobre este conjunto define um grupo
aditivo abeliano denotado por E(Fq,+), com o
ponto no infinito O sendo o elemento neutro desse
do grupo.
O grupo abeliano é denominado grupo elíptico,
sendo válidas as seguintes propriedades:

(1) P +O = O + P = P,∀P ∈ E(Fq);

(2) Se P = (x, y) ∈ E(Fq), então (x, y) +
(x,−y) = O, pois o ponto (x,−y) é o inverso
aditivo de P no grupo.

(3) Seja P e Q ∈ E(Fq), com P 6= Q. Então
P +Q = R, onde

xR = λ2 − xP − xQ
yR = −yP + λ(xP − xR)

λ =
yQ − yP
xQ − xP
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(4) Seja P ∈ E(Fq). Então, P + P = 2P = R, se
yp 6= 0, temos

xR = λ2 − 2xP

yR = λ(xP − xR)− yP

λ =
3x2P + a

2yP

Estas propriedades são fundamentais para o cálculo
da adição de dois pontos de E(Fq). Diz-se que a
ordem de um ponto G em uma curva elíptica é o
menor inteiro possível n tal que nG = O.

2.3. Algoritmo de Criptografia por Curvas
Elípticas

Primeiro, selecione um inteiro grande p que
seja primo ou um inteiro da forma 2m e parâme-
tros da curva elíptica a e b de acordo com a equação
(2.2) ou (2.3). Isso define o grupo elíptico de pon-
tos E(Fq). Em seguida escolha um ponto G em
E(Fq), cuja a ordem seja um valor muito grande n.
O usuário A seleciona um inteiro nA menor que n.
Essa é chave privada de A, então A gera sua chave
pública PA = nA ·G.
Para cifrar uma mensagem M , mapeada em um
ponto PM a ser enviada a B, A escolhe um inteiro
positivo aleatório k e produz o texto cifrado CM

consistindo de um par de pontos. Do mesmo modo,
B seleciona um inteiro nB menor que n, sendo esse
a chave privada de B, e então B calcula e divulga
sua chave pública PB = nB · G. Os pontos de CM

são:

CM = {kG,PM + kPB}

Para decifrar o texto cifrado CM , B multiplica o
primeiro ponto do par pela sua chave secreta e sub-
trai o resultado do segundo ponto:

PM + kPB − nB(kG) =
PM + k(nB ·G)− nB(kG) = PM

A mascarou a mensagem PM somando kPB , porém
mesmo PB sendo público, somente quem possuir
a chave privada nB poderá decodificar esse texto
cifrado. Um intruso C que tiver acesso à mensagem
enviada de A para B não poderá decifra-lá, pois é
computacionalmente inviável calcular k a partir de
kG. Este problema é conhecido como problema do
logaritmo discreto sobre curvas elípticas.

2.4. Segurança do criptossistema baseado
em curvas elípticas

A maior vantagem de se trabalhar com o sis-
tema de criptografia baseado em curvas elípticas em
relação ao RSA é o reduzido tamanho das chaves.
O criptossistema ECC garante o mesmo nível de se-
gurança que o sistema RSA, mas com chaves con-
sideravelmente menores (Tabela 1). Os algoritmos
utilizados para esta comparação são: o algoritmo
General Number Sieve (GNS), o mais eficiente na
fatoração de inteiros, e o algoritmo de Pollard-Rho
(PR-ECC), o mais recomendado para a solução do
logaritmo discreto sobre curvas elípticas.

Tabela 1. Segurança dos criptossistemas
(ECC e RSA) X tamanho das chaves

Esforço para a quebra
(MIPS-anos)

Tamanho da
chave em bits

Algoritmo

3 · 104 512 GNS

2 · 108 768 GNS

4 · 1010 150 PR-(ECC)

3 · 1011 1024 GNS

1 · 1014 1280 GNS

3 · 1016 1536 GNS

7 · 1018 205 PR-(ECC)

3 · 1020 2048 GNS

2 · 1028 234 PR-(ECC)

Observando a tabela apresentada podemos per-
guntar por que o criptossistema baseado em
curvas elípticas não é o mais utilizado atual-
mente. Discutiremos essa pergunta na próxima
seção.

3. Por que o modelo de criptografia
baseado em curvas elípticas ainda não
está tão difundido?

As operações matemáticas contidas no
modelo de curvas elípticas são consideralvel-
mente mais sofisticadas do que as operações
do RSA. Um problema em relação ao criptos-
sistema ECC é o fato de se definir alguns
parâmetros antes de executar o algoritmo de
cifragem/decifragem, sendo estes parâmetros
não comuns em outros criptossistemas. Deve-
mos definir inicialmente um corpo finito e, em
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seguida, definir a curva elíptica para que pos-
samos gerar o grupo elíptico sobre o qual as
operações serão definidas.
A questão de se definir estes parâmetros já
é um empecilho para a adoção do criptossis-
tema ECC, pois são questões matemáticas de
certa complexidade e fundamentais para a se-
gurança do criptossistema, o que acarreta em
maior complexidade para implementação. Uma
possível consequência de uma má escolha de
parâmetros é um baixo desempenho do criptos-
sistema, o que torna a sua utilização inviável ou
insegura.
Constantemente o ECC é posto à prova tanto
do ponto de vista de segurança como de de-
sempenho; porém nenhuma fragilidade foi
mostrada quando os seus parâmetros são bem
determinados. O NIST e a CERTICOM com
a preocupação da escolha desses parâmetros
oferecem listas de curvas e de parâmetros de
aplicação seguras. Além destas questões levan-
tadas temos outras como: a adoção ou não de
coordenadas projetivas na estrutura das curvas
elípticas e/ou adoção de curvas hiperelípticas,
por exemplo. Essas e outras questões, podem
contribuir de forma desfavorável para a adoção
deste tipo criptossistema pelo usuário, devido
às complexidades e riscos envolvidos.
Percebe-se então, que o atraso da difusão do
sistema de criptografia por curvas elípticas se
deve ao fato de ser esta uma área relativa-
mente nova, onde muitos resultados impor-
tantes foram divulgados há pouco tempo. Além
disso percebe-se que o usuário tem certo receio
de adotá-la pelo tamanho reduzido da chave,
mesmo sendo este um benefício.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros

É cada vez mais comum o uso de meios
informatizados para serviços como pagamentos
e acesso a contas bancárias. Desta forma a se-
gurança se faz cada vez mais necessária.
A criptografia de curvas elípticas aparece como
possível alternativa para o RSA, haja vista
que o tamanho das chaves deste último vem
crescendo de maneira exponencial, o que exi-
ge recursos computacionais cada vez mais
poderosos. Como trabalhos futuros pretende-

mos analisar mais profundamente as implemen-
tações dos criptossistemas baseados em curvas
elípticas, de modo a entender melhor suas difi-
culdades e propor maneiras eficazes de imple-
mentação que viabilizem um uso mais amplo
dos mesmos.
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1. Introdução 
 

Desde o início da computação, era 

comum imaginar que cada organização atingiria 

o auge tecnológico quando possuísse uma 

estrutura computacional interna, sofisticada, com 

muitos computadores, cada qual com uma 

enorme capacidade de processamento e 

armazenamento. Porém, com o passar do tempo, 

ficou evidente que existem desvantagens de uma 

empresa manter esta estrutura particular. O custo 

elevado de aumento de capacidade, a 

concentração de todos os recursos em um único 

local (o que pode potencializar os efeitos de um 

acidente), o consumo de energia e espaço, entre 

outros, são alguns dos problemas a serem 

enfrentados.  

Diante deste cenário, uma alternativa que 

vem sendo adotada em muitas organizações é a 

utilização do conceito de computação em nuvem 

(cloud computing). Concebido em 2006, a 

computação em nuvem é um modelo de 

computação descentralizada e descende direta-

mente de conceitos como computação distri-

buída, paralela e grid [1]. 

A ideia fundamental da computação em 

nuvem é fornecer um ambiente virtual servido 

por recursos computacionais abundantes e 

conectados à rede.  

A nuvem possui muitas facilidades e 

características que tornam seu uso bastante 

atraente, porém, a segurança ainda é um grande 

desafio, e essa preocupação faz com que muitas 

empresas hesitem em adotar o modelo em 

nuvem.  

Diante desta realidade, este trabalho tem 

como objetivo expor uma visão geral de algumas 

características e particularidades de nuvens  

 

 

relacionadas ao aspecto da segurança da infor-

mação. 

 

2. Definição de nuvem 
 

A definição do NIST (National Institute of 

Standards and Technology) para Computação em 

nuvem é: “um modelo para acesso ubíquo, 

conveniente e sob demanda (on-demand) a um 

conjunto de recursos computacionais confi-

guráveis (e.g., redes, servidores, armazena-

mento, aplicações e serviços) que podem ser 

rapidamente providos com o mínimo de esforço 

ou interação dos provedores.” [2] 

 A nuvem, uma entidade abstrata, possui 

sua própria infraestrutura, que consiste de um 

grande conjunto de hardware e software capaz de 

fornecer as seguintes características: serviço 

disponível de acordo com a vontade e 

necessidade do cliente, acesso amplo via rede, 

concentração de recursos, elasticidade rápida, 

simultaneidade de usuários e métricas de serviço. 

A infraestrutura de nuvem pode ser vista 

contendo duas camadas distintas, uma camada 

física e outra de abstração. A camada física 

consiste dos recursos de hardware necessários 

para fornecer os serviços, enquanto que a camada 

de abstração basicamente consiste do software 

lançado na camada física. 

Um conceito muito comum na 

computação em nuvem é o conceito de 

virtualização, que consiste em não se usar uma 

máquina física distinta para cada cliente, e sim 

várias máquinas virtuais, hospedadas em uma 

mesma máquina física. 

Na nuvem, o hardware executa um 

software denominado hipervisor (hypervisor), 

que suporta a execução de várias máquinas 

virtuais (VMs) cada uma com seu sistema 
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operacional próprio, com várias instâncias de 

softwares [3]. A grande maioria das operações na 

nuvem é realizada nestas VMs, hospedadas em 

servidores espalhados pelo mundo. Não é trivial 

garantir a integridade e proteção dos dados 

durante processamento, armazenamento e tráfego 

na nuvem. É necessária a definição de 

mecanismos que possam prover segurança a 

dados sensíveis presentes na nuvem. 

A seguir, são apresentados conceitos de 

modelos de serviço e de lançamento (deploy-

ment) para a nuvem. 

 

2.1 Modelos de serviço 

 

O NIST reconhece a existência de três modelos 

de serviço. Cada um destes fornece um nível de 

controle diferente, possibilitando diferentes 

patamares de segurança para o usuário. 

  

 - Software-as-a-Service (SaaS) 

 Neste modelo, o cliente pode fazer uso 

dos softwares instalados na infraestrutura de 

nuvem pelo provedor. O nível de controle neste 

modelo de serviço é mínimo: o usuário apenas 

pode alterar algumas preferências de cada 

aplicação que utiliza.  

 

- Platform-as-a-Service (PaaS) 

Neste modelo, os clientes instalam seus 

aplicativos (construídos por eles mesmos ou 

então adquiridos de terceiros) na infraestrutura 

da nuvem fornecida pelo provedor. 

Em PaaS, a nuvem deve suportar progra-

mação em diferentes linguagens, e ser adaptada 

para executar ferramentas de desenvolvimento. 

O nível de controle do cliente é interme-

diário: o usuário pode alterar as aplicações que 

instalou e também pode alterar outras aplicações 

que fazem a configuração do ambiente como um 

todo. 

 

- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 

Neste modelo, os clientes têm acesso e 

podem alterar propriedades de recursos como: 

armazenamento, rede, processamento e outros, 

dependendo da categoria desejada.  

Além disso, é possível instalar softwares 

arbitrários, desde aplicações até sistemas 

operacionais completos. 

O nível de controle deste modelo é ainda 

maior: o cliente pode controlar o sistema 

operacional, o armazenamento, as aplicações 

instaladas e possivelmente algumas confi-

gurações específicas de rede. 

 

2.2. Modelos de lançamento (deployment) 

 

Apesar do conceito de nuvem ser relativo à 

distribuição espacial dos dados, há alternativas 

de nuvem que mantêm os dados confinados a um 

ambiente privado e restrito, como por exemplo, o 

de uma empresa.  

Cada modelo de lançamento apresentado a 

seguir apresenta suas particularidades com 

relação à restrição de acesso ao conteúdo. A 

adoção de um modelo de lançamento mais 

restrito pode reduzir as preocupações sobre 

segurança e causar um impacto notável na 

operação e controle da nuvem. 

- Público: os recursos estão disponíveis 

abertamente na internet. O termo público não diz 

respeito à gratuidade do serviço, mas sim à 

acessibilidade do recurso. A preocupação 

principal deste modelo é garantir a segurança, ou 

seja, o sigilo e a confidencialidade dos dados, 

uma vez que o acesso é permitido a todos. As 

características de funcio-namento e operação são 

ditadas pelo provedor da nuvem e o cliente tem 

pouca flexibilidade. 

- Privado: neste modelo, os recursos estão 

disponíveis apenas dentro de uma organização 

particular. A questão principal aqui é a 

complexidade operacional, pois o ambiente é 

hospedado e gerenciado internamente. Um 

aumento da complexidade da infraestrutura da 

nuvem pode implicar em custos significativos, 

devido à menor elasticidade deste modelo.    

Diferentemente do modelo público, a segurança 

não é uma questão fundamental, pois os recursos 

apenas estão disponíveis através de interfaces de 

sistemas internos, protegidos pelos firewalls 

corporativos. 

- Comunitário: neste modelo, os recursos estão 

disponíveis dentro de um grupo de usuários com 

finalidades comuns (e.g. grupo de universidades) 

Pode ser gerenciado internamente (por algum 

membro do conjunto) ou então por terceiros. As 

questões de segurança aqui não são tão 

relevantes como no modelo público, porém, 

como o número de usuários é maior e estes 

podem não estar próximos uns dos outros, é 

importante adotar uma solução de segurança de 

nível intermediário, ou seja, mecanismos que 

sejam eficientes e consigam prover um nível de 

segurança satisfatório. 

- Híbrido: neste modelo, a infraestrutura de 

nuvem é composta por duas ou mais 

infraestruturas distintas. Estas continuam sendo 

entidades únicas, mas estão atreladas por 

características padronizadas ou tecnologias 

proprietárias que permitem a portabilidade de 
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dados e aplicações. A complexidade da segu-

rança necessária aqui é vinculada ao modelo de 

lançamento menos restrito.  

 

3. Questões sobre segurança 
 

Até o presente momento, vem sendo feito um 

levantamento sobre o estado da arte na área de 

segurança nas nuvens, de maneira a possibilitar 

uma visão geral sobre as questões envolvidas. 

Apesar da computação em nuvem ser um 

paradigma recente, há muitos trabalhos já desen-

volvidos. Mesmo assim, existem questões ainda 

em aberto. 

 Atualmente, muitos usuários depositam sua 

confiança em acordos legais e na reputação de 

empresas desenvolvedoras de aplicações para a 

nuvem. Esta conduta pode se mostrar ingênua e 

comprometer a segurança de dados em operações 

mais sensíveis. 

Em [4] é proposto um novo modelo de 

serviço, chamado Data Protection as a Service 

(DPaaS). Este modelo permite aos provedores de 

nuvem a construção de aplicações de manu-

tenção para proteger de maneira eficiente os 

dados dos usuários que estão armazenados ou 

que estão sendo utilizados em operações, além de 

garantir o estado da plataforma e do ambiente de 

execução, para possibilitar níveis de segurança 

efetivos aos usuários. Porém, este modelo ainda 

não consegue abordar todas as questões de 

segurança apresentadas e, portanto, ainda não 

representa a solução definitiva para garantir 

operações seguras na nuvem. 

Outro artigo recente [3] levanta a 

possibilidade do uso de um módulo de hardware 

para a definição de operações seguras de 

máquinas virtuais dentro de uma plataforma 

confiável. Este módulo já faz parte de alguns 

sistemas em uso e é utilizado como recurso 

adicional em protocolos que conseguem prover 

níveis de segurança mais elevados, tornando as 

operações nas máquinas virtuais mais resistentes 

a ataques. Apesar de este trabalho ser bastante 

amplo, os próprios autores reconhecem que há 

falhas e aspectos que não foram devidamente 

abordados.  

Quando se trata de segurança, o uso de 

métodos criptográficos é uma alternativa bastante 

eficaz para garantir sigilo e privacidade. Porém, 

cifrar todo o conteúdo de um disco rígido pode 

não ser suficiente, pois pelo fato da nuvem ser 

uma entidade abstrata, a principal ameaça não é o 

roubo físico, haja vista que é comum existirem 

cópias de segurança espalhadas por toda a 

infraestrutura da nuvem. Prevenir e proteger 

contra ataques na nuvem exige a elaboração de 

alternativas mais sofisticadas, que utilizem 

protocolos que sejam bem definidos e seguros. 

 

4. Trabalhos futuros 
 

O modelo em nuvem possui muitas 

características que o torna extremamente 

adaptável às necessidades dos clientes e abre 

muitas possibilidades que podem e devem ser 

exploradas. Já existem muitas empresas que 

disponibilizam nuvens, tais como Amazon, 

Google, Microsoft, Apple, entre outras. 

Entretanto, o que ocorre é que muitas 

companhias preferem manter sua própria 

estrutura computacional interna em vez de 

migrar seus dados e operações para a nuvem. 

Fundamentalmente, isto se dá pela falta de 

mecanismos efetivos que possam garantir o 

sigilo e integridade das operações na nuvem. 

Considerando o que fora exposto 

anteriormente, pode-se dizer que, mesmo diante 

de muitas soluções, algumas das quais bastante 

sofisticadas, existe a necessidade de protocolos 

sólidos que reforcem as soluções existentes e 

consolidem a segurança em operações na nuvem.   

Este trabalho de pesquisa está voltado 

para a avaliação das soluções de segurança 

existentes e para a proposta de novas 

alternativas. Espera-se que estas novas soluções 

possam facilitar a adoção do conceito de 

computação em nuvem, inclusive nas situações 

onde segurança e privacidade de dados são 

requisitos indispensáveis. 
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