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Tarefa

No nosso trabalho consideramos a tarefa usual de classificação
(múltiplas classes)
I

É nos fornecido um conjunto de treino da forma

S = {(x1 , y1 ), . . . , (xµ , yµ ), . . . , (xM , yM )},
que consideramos amostrado (i.i.d.) de uma distribuição
desconhecida que gostariamos de modelar
I

Cada xµ é uma observação de treino

I

1 ≤ yµ ≤ C é a classe correspondente

I

Classes mutuamente exclusivas

Arquitectura: camada de classificação

Propomo-nos a resolver o problema utilizando uma arquitectura
neuronal artificial
I

A tarefa propriamente dita é resolvida numa camada de
classificação caracterizada por uma matriz de pesos J de
dimensão C × m
I
I
I

I

Arquitectura tradicional simples
Unidades capazes de aprender separações lineares
Um perceptrão para cada classe, cada unidade dá uma
resposta bipolar {−1, 1}
Resposta final obtida por competição: unidade com campo
hi = ∑m
j=1 Jij xj mais forte responde +1, todos os outros
respondem −1

Aprendizagem

Existem vários algoritmos eficientes para a construção de
perceptrões dado um conjunto de treino S quandos não
colocamos restrições na matriz J
I

Resolução eficiente (i.e., em tempo polinomial em m) de
problemas linearmente separáveis

Grande questão:
É possı́vel resolver a tarefa com uma matriz binária?
(perceptrão de Ising)

Motivação
Motivação forte para a questão anterior
I

Implementação robusta em paralelo, em circuitos simples

I

Provavelmente mais próximo da biologia

Infelizmente, estamos perante um problema altamente não-trivial
de natureza combinatórica
I

Formulação geral permite concluir que o problema é NP-difı́cil
(Senn and Fusi, 2005; Huang and Zhou, 2011)

I

Mecânica estatı́stica extrapola existência do perceptrão de
Ising (Krauth and Mézard, 1989)

I

Arrefecimento revela superfı́cie de erro muito rugosa (Horner,
1992)

Abordagem naive

Dada a disponibilidade de algoritmos eficientes para o perceptrão
real, uma primeira solução de boa fé consiste em tomar os sinais
de uma matriz previamente aprendida
I

Não permite aprendizagem online

I

Pode não resultar

Intuições mecânicas levam à conclusão de que a estratégia
ingénua pode resultar em determinadas situações teóricas
(Penney and Sherrington, 1993; Reimers et al., 1996).

Proposta de método
I

Camada adicional de preprocessamento introduzida
I

I

Dados esféricos são projectados com projecção linear
aleatória, especificada por uma matriz binária R ∈ {−1, 1}d×m
Resultado da transformação é passado através de uma
não-linearidade sign(·) de forma a obter vectores no hipercubo

{−1, 1}d
I

Utilização de regra offline (regressão linear OLS) bem
conhecida para aprender J a partir do vectores de treino
projectados

I

Versão binarizada sign(J) é usada na fase de classificação

N.B.
I

Arquitectura resultante apenas com actividade bipolar,
embora vectores de entrada pertençam a Rm

I

Parâmetro d controla a complexidade do classificador

Resultados
Testámos o método num conjunto de dados naturais bem
conhecido (Reuters 21578)
I

‘Sabor’ ModApté, 10 primeiras classes

I

Dados esferizados, normalização `2

I

Comparação com método tradicional de procura do vizinho
mais próximo
Classificador
Rede proposta (d = 0.5m)
Rede proposta (d = 0.75m)
Rede proposta (d = m)
Vizinho mais próximo

# errados / # total
0.0835
0.0514
0.0449
0.0831

Discussão

I

Método obtido muito simples com fácil implementação de
classificador paralelo

I

Preprocessamento altamente não-linear induz distribuição
artificial que favorece construção do perceptrão de Ising
através de simples binarização

I

Algoritmo offline pode ser substituı́do por componente mais
poderosa (e.g., adatron, minover)

I

Propriedades de generalização muito interessantes
observadas num conjunto de dados reais
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