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ResumodaTese apresentadaàCOPPE/UFRJ comopartedos requisitosnecessários

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

INTEGRAÇÃODE INFORMAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO EM UM

NEOCÓRTEX ARTIFICIAL

Andre Nathan

Agosto/2011

Orientador: Valmir Carneiro Barbosa

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Um modelo para o neocórtex composto por elementos das teorias de redes

complexas e algoritmos distribuídos é proposto e analisado numa abordagem

fundamentada nos métodos aplicados no campo da vida artificial. O modelo

tem sua componente estrutural dada por um grafo onde vértices representam

neurônios e arestas dirigidas representam sinapses. Sua dinâmica é dada por

um algoritmo distribuído assíncrono composto por regras locais, executadas por

cada vértice do grafo de maneira a simular os eventos de disparos de potenciais

de ação e o fenômeno de plasticidade sináptica. Inicialmente é analisada a evo-

lução da distribuição dos pesos sinápticos ao longo de extensivas simulações. Tal

evolução leva a um resultado em excelente concordância com dados da neuro-

ciência, o que é interpretado como uma validação do modelo. Em seguida, são

estudadas e quantificadas propriedades relativas à integração da informação e

sincronização neuronal que emergem em função de sua dinâmica subjacente. É

proposta uma medida que procura caracterizar a eficiência do modelo no que

se refere à informação integrada, em contraste com a informação gerada de ma-

neira independente pelos seus componentes. Os resultados obtidos por meio

de novas simulações permitem concluir que grafos gerados segundo o modelo

aqui proposto são eficientes nesse respeito. Aspectos relativos à sincronização

neuronal presente no modelo são estudados em seguida, com a definição de indi-

cadores capazes de caracterizar a presença de comportamento sincronizado. Os

indicadores são aplicados em simulações análogas às realizadas anteriormente,

cujos resultados demonstram que o algoritmo aqui proposto é capaz de gerar um

comportamento dinâmico que leva à ocorrência de sincronização.
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A model for the neocortex aggregating elements from complex networks the-

ory and distributed algorithms is considered and analyzed in an approach based

on the methods applied on the field of artificial life. The model has its structural

component given by a graph whose vertices correspond to neurons and whose

edges correspond to synapses. Its dynamics are given by an asynchronous dis-

tributed algorithm built from local rules, executed by each vertex of the graph

in order to simulate the events of action potential firing and the phenomenon of

synaptic plasticity. Initially, the evolution of the synaptic weight distribution is

analyzed by means of extensive simulations. This evolution leads to a result in

excellent accordance to data from neuroscience, which is interpreted as a valida-

tion of the model. Afterwards, properties related to information integration and

neuronal synchronization are studied and quantified. A measure which tries to

characterize the efficiency of the model with respect to integrated information, in

contrast to information generated in an independent manner by its components,

is then proposed. The results obtained from new simulations allow for the con-

clusion that graphs generated according to the model developed here are efficient

in this regard. Aspects related to neuronal synchronization present in the model

are studied next, through the definition of indicators capable of characterizing

the presence of synchronized behavior. The indicators are applied in simulations

analogous to the ones previously executed, whose results demonstrate that the

algorithm developed here is capable of generating dynamic behavior that leads

to the occurrence of synchronization.
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Capítulo 1

Introdução

Océrebro humano fascina cientistas, estudiosos e leigos. Composto por bilhões de

neurônios e sinapses que os interligam, omais complexo órgão no corpo humano,

descrito por alguns como a estrutura mais complexa presente no universo, é

responsável por pensamentos, ações, memórias, sentimentos e experiências.

O rápido progresso da neurociência proporcionou o acúmulo de vasto conhe-

cimento sobre o cérebro, mas muito sobre o seu funcionamento ainda permanece

desconhecido. Características fundamentais do cérebro, como por exemplo a

formação e codificação de memórias ainda são pouco compreendidas, e outros

conceitos, como a consciência, não são nem mesmo bem definidos.

O trabalho aqui apresentado toma inspiração numa ideia que, embora desen-

volvida ainda na década de 70, por Vernon Mountcastle, fornece uma intrigante

perspectiva sobre o funcionamento do cérebro, e em especial sobre o neocórtex,

quando aliada às ferramentas providas pela teoria de redes moderna. Mountcas-

tle formulou a hipótese de que os neurônios operam segundo umalgoritmo único,

e que seu comportamento global é influenciado pelas características topológicas

do circuito cerebral.

Pretende-se aqui, portanto, investigar características fundamentais do neocór-

tex sob a ótica de um modelo construído de forma a capturar o que acredita-se

ser o comportamento fundamental dos neurônios, que aliado à sua conectividade

subjacente, dá origem ao comportamento dinâmico que deseja-se analisar. Esta é

a abordagem comumente empregada no campo da vida artificial, que procura-se

utilizar neste trabalho.

Neste tipo de abordagem, o objetivo não é criar uma simulação capaz de

reproduzir todos os detalhes que caracterizam o sistema que procura-se estudar.

Não se procura, portanto, a realização de uma simulação detalhada de cada

aspecto do funcionamento do neocortex, como por exemplo uma reprodução fiel

dos diferentes tipos de neurônios, da organização neocortical em micro-colunas,

dos diferentes tipos de neurotransmissores e neuroreceptores ou dos processos
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elétricos e químicos que são desencadeados a cada disparo de um potencial de

ação. Ainda assim, procura-se a realização de simulações realistas, no sentido

de que o comportamento global observado por meio destas seja similar, ou até

mesmo equivalente, aquele observado em neocórtices reais, ainda que tenha sido

gerado por meio da aplicação de regras locais simples como maneira de abstrair

os detalhes da química e da biologia envolvidos na geração deste comportamento

global.

A abordagem da vida artificial deve ser ainda comparada com outras comu-

mente aplicadas na modelagem de sistemas físicos. Existe um contraste marcante

entre abstrações capazes de explicar e prever o comportamento de um certo

fenômeno físico e aquelas em que o fenômeno ocorre como uma propriedade

emergente a partir de regras mais fundamentais. Como ilustrado por Langton

[57],

(. . . ) é possível utilizar as equações de Navier-Stokes para descrever

ouprever a dinâmica de umfluido emmuitos casos, mas os fluidos não

calculam equações de Navier-Stokes! O poder descritivo e preditivo

da abordagem de Navier-Stokes é útil, mas o fenômeno do fluxo de

fluidos é na verdade gerado por mecanismos bastante diferentes.

Outros fenômenos não podem ser facilmente descritos por uma abstração

de alto nível que seja capaz de constituir um modelo preditivo. Nesses casos,

uma abordagem alternativa é procurar compreender os processos que levam à

ocorrência de tal fenômeno. Os mecanismos que dão origem a um certo compor-

tamento global complexo podem ser compostos por regras simples, de forma que

seu estudo pode tornar tratáveis problemas para os quais não exista um modelo

preditivo disponível. Mesmo que tal modelo exista e possa ser empregado, cabe

ainda destacar a diferença entre a descrição de um processo ou fenômeno, e a

compreensão dos mecanismos pelos quais ele é gerado. Por exemplo, o compor-

tamento dos padrões de disparos podem ser descritos com bom grau de realismo

por meio de modelos descritivos, em geral fazendo uso de equações diferentes

(cf., por exemplo, [1]). Entretanto, o uso de um modelo deste tipo ignora alguns

aspectos fundamentais da dinâmica cerebral, como os mecanismos causais que

levam à ocorrência de disparos por partes dos neurônios e dão origem ao fenô-

meno da plasticidade sináptica. Se houver interesse nesse tipo de análise, como

no caso deste trabalho, a abordagem de criação de um modelo capaz de gerar

comportamentos e fenômenos emergentes é mais apropriada.

Será descrita brevemente a seguir a estrutura deste trabalho. Inicialmente, no

Capítulo 2, serão descritos os conceitos básicos que fundamentam o trabalho aqui

proposto. Serão descritos brevemente alguns conceitos do campo da neurociência
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que dão suporte aos elementos de inspiração biológica que são ubíquos neste

trabalho. Em seguida, alguns conceitos relevantes da teoria de grafos e de redes

complexas são descritos. Estes conceitos são importantes na caracterização de

propriedades fundamentais da estrutura do modelo a ser descrito nos capítulos

seguintes. Ainda neste capítulo são citados trabalhos que obtiveram resultados

significativos ao aliar estes dois campos de estudo. Encerra-se o capítulo com

uma descrição de trabalhos relacionados à pesquisa aqui proposta.

Posteriormente, nos Capítulos 3 e 4, descreve-se, respectivamente, o modelo

utilizado, bem como os resultados obtidos pela análise inicial de sua dinâmica.

O modelo aqui proposto é fundamentado em duas componentes. A primeira

delas é uma componente estrutural, dada por um grafo aleatório dirigido, onde

vértices representam neurônios e arestas representam as sinapses que os conec-

tam. Este grafo é construído de forma que sua distribuição de graus de saída siga

uma lei de potências. Além disso, uma restrição geométrica define que vértices

mais próximos têm maior probabilidade de estarem conectados do que aque-

les separados por distâncias maiores. A segunda componente é algorítmica, e

governa a dinâmica que dará origem aos resultados explorados no restante do

trabalho. Aqui desenvolve-se um algoritmo distribuído assíncrono que procura

reproduzir, demaneira idealizada, os processos de disparos de potenciais de ação,

acúmulo de potenciais nos neurônios e plasticidade sináptica que encontram-se

presentes em neocórtices reais. Na análise inicial da dinâmica determinada por

execuções deste algoritmo, é apresentado um dos principais resultados desse tra-

balho, a emergência da distribuição de pesos sinápticos. O resultado obtido aqui

encontra-se em excelente concordância com dados obtidos experimentalmente e

publicados na literatura da neurociência, e é portanto considerado como uma

validação para o modelo, de maneira que este permanece sendo utilizado nos

capítulos subsequentes.

No Capítulo 5, tem-se como meta investigar a integração da informação de-

corrente da mesma dinâmica acima mencionada. Esta análise, fundamentada

no uso das ferramentas da teoria da informação, define dois novos indicadores

que, em conjunto, são utilizados na determinação da eficiência do modelo no que

diz respeito à geração de informação integrada, ou seja, o quanto da informação

gerada pelo sistema é decorrente da integração de suas partes, em contraste com

aquela gerada por suas componentes de maneira individual. Novas simulações

são realizadas, e os resultados para o modelo neocortical aqui desenvolvido são

comparados aos obtidos por dois modelos de referência: uma generalização do

modelo de grafos aleatórios de Erdős e Rényi para grafos dirigidos e um modelo

determinístico empregando um grafo circulante regular. A análise dos resultados

indica que os grafos gerados segundo o modelo neocortical são capazes de gerar
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informação integrada de maneira mais eficiente do que os modelos de referência.

Este é o segundo resultado deste trabalho.

O Capítulo 6, analisa características do modelo relativas à sincronização neu-

ronal, no que diz respeito ao acúmulo de potencial e aos disparos de potenciais

de ação dos neurônios artificiais, decorrentes do algoritmo assíncrono distribuído

que governa o seu comportamento. Inicialmente, são definidas medidas que

permitem a análise dos dois tipos de sincronização mencionadas acima. A de-

finição destas medidas é essencial no contexto do modelo aqui proposto, uma

vez que trata-se de um conceito fundamentalmente dependente do tempo, que

ainda assim é analisado sob a ótica de um modelo assíncrono no qual um relógio

global é inexistente. Mais uma vez, extensivas simulações são realizadas para

que um estudo apropriado possa ser realizado com base nos resultados obtidos.

Os dois modelos de referência usados no Capítulo 5 são novamente empregados

como forma de realizar uma análise comparativa. Esta, por sua vez, revela que

o algoritmo distribuído é capaz de gerar sincronização referente ao acúmulo de

potencial e aos disparos de potenciais de ação. Além disso, apenas os grafos ge-

rados segundo o modelo neocortical foram capazes de dar origem ao fenômeno

de sincronização de longa distância.

Os estudos realizados nos Capítulos 4 e 5 foram publicados recentemente

[66, 67]. O trabalho realizado no Capítulo 6 foi submetido para publicação e

encontra-se em processo de avaliação [68].

Por fim, serão apresentadas as considerações finais e conclusões, além de

algumas possíveis direções para trabalhos futuros, no Capítulo 7.
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Capítulo 2

Conceitos e trabalhos relacionados

Neste capítulo serão introduzidos os conceitos básicos que motivaram o desen-

volvimento deste trabalho. Inicialmente, uma breve introdução às características

estruturais e funcionais do neocórtex será realizada. Em seguida, os principais

conceitos relacionados à teoria de grafos aleatórios serão apresentados, e o capí-

tulo será concluído com um resumo dos principais trabalhos que relacionam a

neurociência com a teoria de grafos. Neste trabalho, os termos córtex e neocórtex

serão utilizados de maneira indistinta e referem-se à mesma estrutura cerebral.

2.1 Organização estrutural e funcional do neocórtex

Descreveremos aqui, brevemente, a organização do cérebro humano, com ênfase

na arquitetura do neocórtex. Serão identificadas, em uma visão geral, suas prin-

cipais propriedades, bem como aquelas dos neurônios que o compõem. Serão

ainda descritos os mecanismos que governam características como sinalização

neural e plasticidade sináptica.

O conteúdo descrito nesta seção é baseado essencialmente em [3] e [75].

2.1.1 Estrutura do neocórtex

Estima-se que o cérebro humano possua 100 bilhões de neurônios [75], dos quais

cerca de 20 bilhões localizam-se no neocórtex [73], além de um número ainda

maior de células de suporte denominadas células gliais, embora esse estimativa

tenha sido contestada recentemente na literatura neurológica [7].

Oneocórtex compreende a regiãomais externa do cérebro demamíferos, tendo

desenvolvido-se, nesta classe de vertebrados, de forma a compreender a maior

parte da massa do sistema nervoso central. Seu desenvolvimento levou à for-

mação de sulcos, depressões em sua superfície, e giros, regiões elevadas também
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Figura 2.1: Corte frontal no cérebro humano ilustrando a relação entre a espessura
das massas branca e cinzenta.

denominadas circunvoluções, que caracterizam a sua anatomia. Essa caracterís-

tica anatômica, resultante da evolução do neocórtex, guiada pelas propriedades e

limitações espaciais que levaram ao seu desenvolvimento, representam também

uma grande vantagem em termos funcionais. Sob o córtex existe uma massa

de fibras, denominada massa branca, que em sua maioria conectam diferentes

regiões corticais. A anatomia do neocórtex, com a presença dos sulcos e giros que

o caracterizam, permite que o comprimento dessas fibras seja consideravelmente

reduzido. Na Figura 2.1, pode-se observar uma ilustração de um corte frontal no

cérebro humano, onde vê-se a relação entre a capa cortical, denominada massa

cinzenta, e a massa branca. Nessa figura, pode-se ainda apreciar como a quanti-

dade e o comprimento das fibras que conectam diferentes regiões do neocórtex

pode ser reduzido graças aos sulcos corticais.

A quantidade e profundidade dos sulcos corticais varia consideravelmente

entre espécies. Mamíferos inferiores possuem córtices com poucas depressões,

enquanto o córtex demacacos e golfinhos possuem sulcos semelhantes aos encon-

tradas no córtex humano. A estrutura interna do neocórtex, entretanto, apresenta

pequena variação. O córtex humano, embora 3 400 vezes maior do que o do rato,

é apenas três vezes mais espesso. O neocórtex apresenta uma composição em

camadas, compostas por neurônios de diferentes tipos e tamanhos, característica

presente em diferentes regiões corticais de uma dada espécie, bem como em neo-

córtices de diferentes mamíferos. Essa observação sugere a possibilidade de que,

em uma visão de alto nível, as diferentes partes do córtex realizam basicamente

os mesmos tipos de operações sobre a informação recebida, e que a diferenciação

entre os cérebros de diferentes espécies está principalmente na quantidade dessas
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Figura 2.2: As três estruturas fundamentais que compõem um neurônio.

operações que pode ser realizada em paralelo.

Estrutura neuronal

Os neurônios apresentam grande diversidade morfológica e funcional. Circuitos

neurais são responsáveis pelas respostas sensoriais e motoras, além do funciona-

mento de sistemas de associação ememória. Adespeitodesta grandediversidade,

os neurônios são compostos basicamente pelas mesmas três estruturas: soma (o

corpo celular), axônio e dendritos, conforme ilustrado na Figura 2.2.

O papel dessas estruturas no processo de transmissão sináptica será descrito

na Seção 2.1.3.

As células neuronais podem ser classificadas, de maneira ampla, em duas ca-

tegorias principais: células excitatórias e células inibitórias. Células excitatórias

liberam transmissores nas suas extremidades sinápticas que, ao entrar em contato

com os neuroreceptores da membrana pós-sináptica, criam correntes que des-

polarizam a célula pós-sináptica. Células inibitórias liberam transmissores que

tendem a hiperpolarizar a célula pós-sináptica, reduzindo o efeito da corrente

elétrica gerada pelas sinapses excitatórias. Cabe aqui mencionar que, embora o

efeito de excitação ou inibição seja resultado da combinação de neurotransmis-

sores e neuroreceptores, utilizam-se aqui os termos excitatório e inibitório para

caracterizar as células pré-sinápticas. Assim, os neurônios são classificados de

acordo com os transmissores liberados em suas terminações sinápticas. Os neu-

rotransmissores mais comumente presentes no cérebro são o glutamato e o ácido

γ-aminobutírico (GABA, na sigla em inglês). O efeito desses neurotransmissores
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nas células pós-sinápticas é consistente. O glutamato age em diversos tipos de

receptores, com efeito excitatório, enquanto o GABA age de maneira inibitória.

Devido a essa consistência, é comum referir-se a células glutamatérgicas como

neurônios excitatórios, e a células GABAérgicas como neurônios inibitórios.

A classificação funcional dos neurônios é correlacionada com sua categoriza-

ção morfológica. Consideram-se as seguintes categorias de células:

• Células piramidais;

• Células estreladas espinhosas;

• Células estreladas lisas (ou esparsamente rugosas).

Células piramidais são os mais proeminentes neurônios no córtex, correspon-

dendo a cerca uma faixa de 70% a 90% do total destes. O corpo da célula possui

forma triangular, com seu ápice apontando para a superfície do córtex e a base

apontando para a massa branca. Um dendrito origina-se do ápice estendendo-

se em direção à superfície cortical. Outros dendritos surgem a partir da base,

direcionando-se obliquamente à região inferior do córtex e ramificando-se abun-

dantemente em diversas direções. O axônio do neurônio piramidal cresce a partir

da base da célula em trajetória descendente, gerando numerosas ramificações na

vizinhança do corpo celular, enquanto o axônio principal continua em direção

à massa branca e deixa o córtex. Células piramidais são glutamatérgicas, de

modo que o efeito pós-sináptico dos seus axônios é excitatório. Os dendritos de

células piramidais podem receber conexões sinápticas de axônios de neurônios

excitatórios e inibitórios.

Os demais 10% a 30% dos neurônios corticais são representados pelas células

estreladas, que dividem-se em estreladas espinhosas e estreladas lisas.

As células estreladas espinhosas possuem dendritos estendendo-se em todas

as direções. Seu axônio deixa a célula em trajetória descendente, ramificando-

se abundantemente, podendo também emitir ramificações em direção às regiões

mais superficiais do córtex. Assim como ocorre nas células piramidais, as células

estreladas espinhosas recebem conexões sinápticas de neurônios excitatórios e

inibitórios, e seu axônio gera sinapses excitatórias.

As células estreladas lisas possuem grande variedade em sua morfologia axo-

nal e dendrítica, sendo divididas em subgrupos segundo critérios diversos cujo

detalhamento está além do escopo desta introdução. Este grupo de células re-

cebe sinapses excitatórias e inibitórias, mas, em contraste com os dois grupos

anteriores, seu axônio possui efeito pós-sináptico inibitório.
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A organização em camadas do córtex

A neurociência convenciona a descrição da organização do neocórtex como uma

estrutura composta por seis camadas, que podem ser caracterizadas pelos tipos de

células que as compõem. A camada mais externa, denominada camada I, contém

poucos neurônios. Ela é composta essencialmente por terminações dendríticas de

células piramidais e uma rede de axônios tangenciais ao neocórtex. A próxima

camada, denominada camada II, é composta em sua maior parte por pequenas

células piramidais. Na camada III, as células piramidais ainda são prevalecentes,

embora sejam de tamanho ligeiramente maior. A camada IV é relativamente rica

em células estreladas. Em sua parte superior, denominada camada IVa, encontra-

se, além dessas, uma mistura de células piramidais pequenas e médias. Sua

parte inferior, denominada camada IVb, é composta quase que exclusivamente

por células estreladas. A camada V contém uma mistura de todos os tipos de

células, mas diferencia-se das demais pela presença de células piramidais de

tamanhogrande. Essas não estãopresentes na camadaVI, cujas células piramidais

apresentam forma alongada.

Embora seja possível subdividir o córtex em diversas regiões, responsáveis,

por exemplo, pelos sistemas visual, motor, sensorial e auditório, é notável a

presença de propriedades comuns a todas as áreas corticais. Os mesmos tipos

de células, as mesmas conexões, e as mesmas distribuições de células e conexões

são encontradas em todas as regiões do córtex. Essas propriedades diferem das

características de demais regiões do cérebro. Cada região cortical aplica um

conjunto de operações a diferentes tipos de dados e produz diferentes resultados

de acordo com suas conexões aferentes e eferentes.

2.1.2 Sinalização neural

Neurônios geram, por meio do fluxo de íons através de suas membranas, sinais

elétricos que transmitem informação. Em geral, neurônios possuem umpotencial

negativo, denominado potencial de repouso, medido pela diferença de voltagem

entre o interior e o exterior da célula nervosa. O valor deste potencial depende do

tipo do neurônio, mas corresponde sempre a uma fração de um volt, tipicamente

entre -40 e -90mV.Os sinais elétricos gerados por neurônios podem ser produzidos

como respostas a estímulos externos que modificam o potencial da membrana,

como luz, som ou calor. A comunicação entre neurônios através das sinapses

também dá-se por meio da geração de sinais elétricos. A ativação destes gera

potenciais sinápticos que permitem a transmissão da informação de um neurô-

nio para outro. Os sinais elétricos gerados por este sistema são denominados

potenciais de ação, ou impulsos.
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Figura 2.3: Ilustração idealizada da variação do potencial de membrana de uma
célula neuronal à medida que esta é atravessada por um impulso elétrico.

Quando a corrente elétrica atravessando amembrana de um neurônio faz com

que seu potencial torne-se mais negativo (hiperpolarização), o efeito é simples-

mente a modificação do potencial de maneira proporcional à corrente. Por outro

lado, se a corrente tornar o potencial mais positivo (despolarização), e se omesmo

for suficientemente afetado de forma a ultrapassar um determinado nível, deno-

minado potencial limiar, há a ocorrência de um potencial de ação, como ilustrado

na Figura 2.3.

Uma característica importante do potencial de ação é que sua amplitude é

independente damagnitude da corrente elétrica que o gerou, ou seja, correntes de

maiormagnitudenãogerampotenciaismaiores. Diz-se portanto que ospotenciais

de ação têm a característica de ser tudo ou nada. Se a amplitude ou duração do

estímulo for aumentada suficientemente, pode haver a ocorrência de múltiplos

potenciais de ação, o quer permite que se conclua que a intensidade do estímulo

é codificada na frequência dos potenciais de ação, e não em sua amplitude.

2.1.3 Transmissão sináptica

Dadoonúmero elevadodeneurônios existentes no cérebro humano, cada umcom

a capacidade de influenciar o comportamento de células a ele conectadas, torna-se

clara a necessidade de ummecanismo que permita que a comunicação entre essas

células seja realizada de maneira eficiente. Esta comunicação é realizada pelas

sinapses.

Sinapses podem ser classificadas em dois grupos principais: sinapses elétricas

e sinapses químicas. Em sinapses elétricas, há o fluxo de corrente através de

junções, que são canais de membranas que conectam duas células. Em sinapses
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químicas, que compõem a grandemaioria das sinapses no cérebro, a comunicação

entre células é realizada pela secreção de neurotransmissores, agentes químicos

liberados por neurônios pré-sinápticos, que geram fluxo de corrente ao ativar

moléculas receptoras nos neurônios pós-sinápticos.

Uma vez que sinapses químicas constituem a maior parte das sinapses no

cérebro, estas serão aqui descritas em maiores detalhes.

Os eventos envolvidos no estabelecimento de uma sinapse química estão ilus-

trados na Figura 2.4. O espaço existente entre os neurônios pré- e pós-sinápticos é

denominado fissura ou fenda sináptica, e é consideravelmente maior em sinapses

químicas do que o espaço existente em sinapses elétricas. Em sinapses quími-

cas, observa-se a presença, no terminal pré-sináptico, de organelas denominadas

vesículas sinápticas, que são preenchidas por neurotransmissores.

O processo que desencadeia a transmissão sináptica em uma sinapse química

tem início quando um potencial de ação atravessa o terminal do neurônio pré-

sináptico. A mudança de potencial causada pela chegada do potencial de ação

leva à abertura de canais de cálcio na membrana pré-sináptica. A abertura desses

canais leva a um rápido fluxo de entrada de Ca2+ no terminal pré-sináptico. A

elevação na concentração de íons de cálcio no terminal pré-sináptico permite que

as vesículas sinápticas fundam-se com a membrana celular, e esta fusão faz com

que os neurotransmissores lá contidos sejam liberados na fenda sináptica.

Os neurotransmissores atravessam a fenda sináptica e são ligados a receptores

específicos na membrana do neurônio pós-sináptico. Essa ligação faz com que

canais na membrana pós-sináptica sejam abertos, modificando o fluxo de íons

na célula pós-sináptica. A corrente resultante altera a condutância e o potencial

do neurônio pós-sináptico, modificando a probabilidade de que este dispare um

potencial de ação, e dessa forma a informação é transmitida de um neurônio a

outro.

Um potencial pós-sináptico que aumenta a probabilidade de disparo de um

potencial de ação é denominado potencial pós-sináptico excitatório, enquanto um

potencial pós-sináptico que diminui a probabilidade de disparo de um potencial

de ação é chamado potencial pós-sináptico inibitório. O tipo de neurotransmissor

liberado pelo neurônio pré-sináptico define o efeito do potencial pós-sináptico

como excitatório ou inibitório.

Emgeral, os potenciais pós-sinápticos gerados pelas sinapses sãomuitomeno-

res do que o limiar necessário para que ocorra um potencial de ação. O potencial

de ação ocorre, portanto, graças ao efeito da soma dos efeitos dos potenciais

transmitidos pelas milhares de sinapses que incidem em cada neurônio. O dis-

paro de umpotencial de ação dependerá, portanto, do equilíbrio entre as entradas

excitatórias e inibitórias de cada neurônio em um dado instante de tempo.
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Figura 2.4: Transmissão sináptica. Esquema reproduzido de [75].
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2.1.4 Circuitos canônicos corticais

Desde os estudos pioneiros de Ramón y Cajal [69], o neocórtex tem sido anali-

sado por neuroanatomistas em busca de unidades fundamentais de organização

estrutural que definam um circuito canônico cortical.

Um passo fundamental nesta direção foi dado no trabalho seminal de Mount-

castle, que descobriu e caracterizou o conceito de colunas corticais [63].

Colunas corticais são grupos de neurônios dispostos transversalmente, numa

organização que estende-se pelas seis camadas do neocórtex. Neurônios em uma

coluna cortical tendem a ser densamente conectados e possuem propriedades

de resposta a estímulos semelhantes, apesar de estarem localizados em cama-

das diferentes do neocórtex. No que diz respeito à conectividade no neocórtex,

observa-se que a maioria das conexões dos circuitos intracorticais são locais, li-

gando portanto neurônios pertencentes à mesma coluna. Um número menor de

conexões interliga as diferentes colunas corticais.

A existência de uma organização cortical em colunas, observada em diferen-

tes regiões corticais, sugere que as mesmas correspondem à unidade básica de

processamento da informação no córtex, de maneira que cada coluna seja respon-

sável por analisar uma pequena parte de um determinado estímulo, e a repetição

destas unidades modulares permite que este seja analisado como um todo.

Mais recentemente, métodos da física de matéria condensada foram utiliza-

dos na detecção de estruturas de orientação transversal da ordem de aproxi-

madamente 11 neurônios [26] denominadas micro-colunas, refinando o conceito

desenvolvido por Mountcastle.

A organização de módulos de orientação transversal no neocórtex está pre-

sente também na definição das mini-colunas corticais [65, 74, 77], estruturas da

ordem de uma centena de neurônios.

Embora atualmente haja divergências sobre o que representa e como é or-

ganizada uma coluna cortical [24, 44], e não haja dados suficientes para que

o conhecimento da conectividade intracortical possa ser considerado completo

[34], o conceito permanece como um indicador atrativo da existência de uma

modularidade funcional no neocórtex [48].

A ideia de que o cérebro funciona como um sistema dinâmico de processa-

mento de informações, composto por unidades cuja operação dá-se da mesma

forma independentemente da região do cérebro onde estão localizadas, foi enfa-

tizada por Mountcastle [64] em sua apresentação do conceito de circuitos neurais

locais, módulos que processam a informação de suas entradas para suas saídas,

impondo-a transformações governadas pelas propriedades do circuito e de sua

conectividade externa. Grupos de módulos com conexões externas dominantes
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em comum, ou circuitos locais agrupados de forma a replicar uma determinada

função cerebral, dão origem às regiões do cérebro identificadas de acordo com sua

funcionalidade, e a interconexão desses grupos dá origem a sistemas distribuídos,

onde um circuito local pode ser membro de diferentes sistemas.

Aobservaçãodequemuitasdas regiões cerebrais, e emparticulardoneocórtex,

são construídas pela replicação de módulos idênticos, no que diz respeito à sua

organização geral, interligados por um circuito intra-modular de conectividade

complexa, levou Mountcastle a aplicar essas ideias para formular sua hipótese

de que a função de processamento, ou seja, o funcionamento dos módulos, seja

qualitativamente semelhante em todas as regiões corticais. Em suas palavras,

(...) não há nada intrinsecamente motor no córtex motor, ou intrin-

secamente sensorial no córtex sensorial. Então, o esclarecimento do

modo de operação do circuito local modular de qualquer região do

neocórtex será de grande significado quando aplicado de forma geral.

A hipótese da organização modular do neocórtex, idealizada por Mountcastle

e ainda presente na literatura atual, é importante para este trabalho no seguinte

sentido. Será aqui idealizadauma rededeneurônios, cada qual governadoporum

algoritmo único (cf. Capítulo 3). Desta forma, cada neurônio do modelo executa

os mesmos procedimentos, dados os estímulos aos quais eles estão sujeitos, e o

comportamento global do sistema emerge a partir destas interações locais, sob

influência das características topológicas da rede, ou seja, a conectividade de cada

neurônio.

2.1.5 Plasticidade sináptica

Em seu influente trabalho sobre as características celulares fundamentais para o

aprendizado, Hebb [41] postulou que

quandoo axônio da célulaA está próximo o suficiente para excitar a cé-

lula B ou repetidamente ou persistentemente participa no seu disparo,

algum processo de crescimento ou modificação metabólica ocorre em

uma ou ambas as células de forma que a eficiência de A, como uma

das células causadoras do disparo de B, é aumentada.

Este postulado, que em resumo afirma que modificações sinápticas são guia-

das por correlações na atividade de disparo de neurônios pré- e pós-sinápticos,

tornou-se conhecido como Lei de Hebb.

O postulado de Hebb ganhou sustentação experimental com a descoberta dos

processos de potenciação e depressão de longo prazo (respectivamente LTP –
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Long-Term Potentiation e LTD – Long-Term Depression). A potenciação de longo

prazo é definida como um aumento persistente na eficiência sináptica produzida

por estímulos pré-sinápticos de alta frequência ou pela combinação de estímulos

pré-sinápticosdebaixa frequência comdespolarizaçãopós-sináptica. Adepressão

de longo-prazo é uma diminuição na eficácia sináptica induzida por estímulos

pré-sinápticos de baixa frequência. O efeito combinado dos fenômenos de LTP

e LTD permite modificações bidirecionais na eficiência sináptica, fazendo com

que ambos sejam considerados a base sináptica para os processos de memória e

aprendizado [81].

Estudos experimentais mais recentes sugerem que as modificações sinápticas

provenientes do emparelhamento de potenciais de ação pré- e pós-sinápticos,

no que diz respeito ao seu sinal e magnitude, são dependentes dos instantes de

tempo nos quais estes ocorrem [18]. As mudanças de maior magnitude ocorrem

quando a diferença entre os instantes dos disparos dos potenciais de ação pré-

e pós-sinápticos é pequena, e há uma mudança brusca no sinal da modificação

sináptica causada pela ordem temporal dos disparos – potenciais de ação pré-

sinápticos seguidos por potenciais de ação pós-sinápticos levam à potenciação

sináptica, enquanto potenciais de ação pós-sinápticos que ocorrem sem correla-

ção com um disparo pré-sináptico em uma dada sinapse levam a sua depressão.

Este comportamento é ilustrado na Figura 2.5. O fenômeno de plasticidade de-

pendente do tempo de disparo (STDP – Spike-TimingDependent Plasticity) [2] pode

ser interpretado como uma generalização do processo de aprendizado Hebbiano.

Em sua formulação tradicional, o aprendizado Hebbiano pode levar a níveis de

atividade que, na ausência de um mecanismo de regulação externa, podem cres-

cer ou diminuir de forma descontrolada. A observação de que os processos de

LTP e LTD podem ocorrer na mesma sinapse dependendo da relação temporal

entre disparos pré e pós-sinápticos indicam que o fenômeno de STDP fornece um

mecanismo de auto-estabilização de pesos e taxas de disparo em uma rede de

neurônios [25].

2.2 Grafos aleatórios

Um grafo aleatório é um grafo [22] cuja geração é realizada segundo um processo

estocástico. Diversos modelos para a geração de grafos aleatórios, com diferentes

características epropriedades, foramdesenvolvidosna literatura. Abaixo, trêsdos

principais modelos são brevemente apresentados, juntamente com uma descrição

de suas principais características. Enfatiza-se que o termo aleatório, utilizado neste

seção e em outros contextos neste trabalho, refere-se exclusivamente ao emprego

de um processo estocástico, e não associa de maneira implícita qualquer distri-
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Figura 2.5: Janela de indução de potenciação e depressão sinápticas. Na região
superior da figura, ∆t corresponde à diferença entre os instantes de disparo pós-
e pré-sinápticos, ou seja, ∆t = tpos − tpre [18].
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buição de probabilidades a tal processo. Quando apropriado, as distribuições

envolvidas no processo estocástico serão mencionadas explicitamente.

2.2.1 Conceitos básicos

Descreveremos aqui três medidas fundamentais na caracterização de proprieda-

des topológicas de grafos aleatórios, a distânciamédia entre vértices e o coeficiente

de agrupamento e a distribuição de graus dos vértices.

Distância média entre vértices

A distância média entre vértices é definida como a média dos comprimentos dos

caminhos mais curtos entre pares de vértices. Se di j é a menor distância entre os

vértices i e j, então temos,

ℓ =

(

n

2

)−1
∑

i> j

di j. (2.1)

Um problema com esta definição ocorre se i e j pertencerem a diferentes com-

ponentes conexas do grafo. Nesse caso, a distância entre os vértices é infinita, o

que tornaria ℓ também infinita, e portanto convenciona-se que pares de vértices

pertencentes a diferentes componentes conexas sejam desconsiderados no cálculo

da média.

Coeficiente de agrupamento

O coeficiente de agrupamento (clustering coefficient), tambémdenominado de tran-

sitividade, mede o quanto vértices de um grafo tendem a estar agrupados. Há duas

versões para o coeficiente de agrupamento. O coeficiente de agrupamento global C

é definido em termos do número de triângulos (cliques de tamanho 3) existentes

no grafo como

C =
6 × número de triângulos no grafo

número de caminhos de comprimento 2 no grafo
. (2.2)

O coeficiente de agrupamento global, portanto, identifica a proporção de subgra-

fos conexos de tamanho 3 que são também completos. O fator de 6 no numerador

da Equação 2.2 deve-se ao fato de que cada triângulo no grafo contribui com 6

caminhos de comprimento 2, e permite que 0 ≤ C ≤ 1. A existência de triângulos

no grafo é de significância especial em redes sociais, onde um elevado valor do

coeficiente de agrupamento indica que “o amigo do seu amigo é também, com

grande probabilidade, seu amigo”.
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O coeficiente de agrupamento local Ci de um vértice i mede o quanto este e seus

vizinhos estão próximos de formar cliques de tamanho 3. Ele é dado, portanto,

pela razão entre o número de arestas existentes entre os vizinhos de i e o total de

arestas que possivelmente pode existir entre tais vértices. Assim, se i possui grau

di, temos

Ci =

(

di
2

)−1

|ENi
|, (2.3)

onde ENi
é o conjunto das arestas existentes na vizinhançaNi de i.

Uma definição alternativa para o coeficiente de agrupamento global pode

então ser dada pelo cálculo damédia dos valores Ci, dados pela Equação 2.3, para

todo vértice i do grafo, ou seja,

C =
1
n

∑

i

Ci. (2.4)

Essa definição, dada em [102], leva a resultados diferentes daqueles calcula-

dos pela Equação 2.2, e portanto é fundamental identificar quemedida está sendo

utilizada ao analisar-se resultados da literatura. Neste trabalho, será usada exclu-

sivamente amedida do coeficiente de agrupamento global dada pela Equação 2.4.

Componentes conexas

A componente conexa de um grafo não dirigido G é um subgrafo deste no qual

para todo par de vértices i, j existe um caminho com origem em i e término em

j. Uma vez que G é não dirigido, a existência de um caminho de i a j implica na

existência de um caminho de j a i.

Analogamente, para um grafo dirigidoD, define-se o conceito de componente

fortemente conexa, um subgrafo deD no qual para todo par de vértices i, j, existe

um caminho dirigido com origem em i e término em j, e também um caminho

dirigido com origem em j e término em i.

Estas definições são importantes na caracterização de algumas classes de gra-

fos complexos que dão origem a componentes gigantes – a componente conexa

gigante (GCC – Giant Connected Component) no caso de grafos não dirigidos, e a

componente fortemente conexa gigantes (GSCC – Giant Strongly-Connected Com-

ponent) em grafos dirigidos. Diz-se que um grafo com n vértices possui uma

componente conexa gigante quando este possui uma componente conexa de ta-

manho da ordem de O(n).
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Distribuição de graus dos vértices

A distribuição de graus dos vértices de um grafo, P(k), dá probabilidade de que

um vértice escolhido aleatoriamente tenha grau k. Esta é uma propriedade topo-

lógica fundamental na caracterização de redes complexas, e portanto é essencial

que modelos de redes reais sejam capazes de reproduzir essa característica. A

distribuição de graus será discutida em mais detalhes nas seções dedicadas aos

modelos de grafos aleatórios discutidos a seguir.

2.2.2 Grafos aleatórios Poisson

Omodelomais tradicional de grafos aleatórios foi descoberto independentemente

por Solomonoff e Rapoport [84] e Erdős e Rényi [36, 37]. Estes grafos foram

estudados extensivamente pelos últimos, que deram ao modelo o nome de Gn,p.

O modelo também passou a ser denominado Grafo de Erdős e Rényi, Grafo

Bernoulli ou ainda Grafo aleatório Poisson, sendo o último nome dado devido à

distribuição de graus dos vértices obtida por este modelo.

No modelo Gn,p, considera-se um grafo composto por n vértices, onde cada

uma das possíveis M =
(n
2

)

arestas ocorre independentemente das demais com

probabilidade p. A probabilidade de que um grafo com m arestas seja gerado

pelo modelo é dada por pm(1 − p)M−m. Erdős e Rényi definiram ainda um modelo

alternativo aoGn,p, denominadoGn,m, onde umgrafo possui exatamente n vértices

e m arestas, e cada um dos possíveis grafos ocorre com igual probabilidade. Os

resultados aqui apresentados são válidos para o modelo Gn,p, mas podem ser

adaptados para o modelo Gn,m com facilidade.

Seja z o grau médio dos vértices de um grafo gerado pelo modelo Gn,p, dado

por

z = p(n − 1).

A probabilidade de que um vértice escolhido ao acaso tenha grau k é dada pela

distribuição binomial com parâmetros n − 1 e k.

pk =

(

n − 1
k

)

pk(1 − p)n−1−k.

Supondo que n→∞ e n≫ k, obtemos

pk ≈
zk

k!
e−z, (2.5)

a distribuição Poisson com parâmetro z. Por esse motivo, esta classe de grafos é

denominada de “Grafos aleatórios Poisson”.
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A estrutura de um grafo aleatório Poisson é dependente do valor de p. A

propriedademais importante destemodelo é a de que ele apresenta uma transição

de fase, a partir de um estado de baixa densidade, com pequenos valores de

p, onde todas as componentes do grafo são pequenas, para um estado de alta

densidade, com altos valores de p, onde uma fração considerável dos vértices (ou

seja, proporcional a O(n)) pertence à mesma componente conexa, dando origem

ao termo componente conexa gigante, ou GCC (cf. Seção 2.2.1).

Podemos usar uma heurística simples para determinar o tamanho esperado

da componente gigante [71]. Seja u a fração dos vértices que não pertencem à

componente gigante, que é a probabilidade de que um vértice escolhido aleatoria-

mente do grafo não pertença a esta. Esta probabilidade é também a probabilidade

de que nenhum dos vizinhos do vértice pertença à componente gigante, dada por

uk, onde k é o grau do vértice. Calculando a média dessa variável aleatória sobre

a distribuição de graus dada pela Equação 2.5, obtém-se

u =

∞
∑

k=0

pku
k = e−z

∞
∑

k=0

(zu)k

k!
= ez(u−1).

A fração do grafo correspondente à componente gigante é dada por S = 1− u,

ou

S = 1 − e−zS. (2.6)

Pode-semostrar ainda que o tamanhomédio da componente à qual um vértice

escolhido aleatoriamente pertence, para componentes não gigantes) é dado por

〈s〉 =
1

1 − z + zS
. (2.7)

As Equações 2.6 e 2.7 têm suas formas exibidas na Figura 2.6, onde observa-se

que para z < 1, a única solução não-negativa é dada por S = 0, enquanto para

z > 1 as soluções são dadas pelo tamanho da componente gigante. A transição de

fase ocorre em z = 1, que é também o ponto onde 〈s〉 diverge.

OmodeloGn,p é capaz de reproduzir um aspecto fundamental de redes reais, a

chamada “propriedade mundo pequeno” (small-world). Na década de 60, Stanley

Milgram realizou um experimento que mediu o comprimento médio do cami-

nho entre pessoas conectadas em uma rede social [60]. O experimento pode ser

explicado resumidamente da seguinte forma: cartas foram enviadas a diversas

pessoas residentes em diferentes regiões dos EUA. A todos os destinatários foi

solicitado que a carta fosse repassada a uma mesma pessoa-alvo, caso ela fosse

conhecida. Caso contrário, os destinatários deveriam enviar a carta para algum

amigo ou parente considerado como o mais provável de conhecê-la.
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Figura 2.6: Tamanho médio das componentes, excluindo a componente gigante,
caso esta exista, Equação 2.7 (linha sólida) e tamanho da componente gigante,
Equação 2.6 (linha pontilhada) para o grafo aleatório Poisson [71].

Embora uma significativa proporção das cartas não tenha sido repassada pe-

los participantes do experimento, aquelas que alcançaram a pessoa-alvo foram

analisadas por Milgram, que determinou que o comprimento médio do caminho

percorrido pelas cartas, em número de pessoas, estava entre 5,5 e 6, o que levou à

conclusão de que os habitantes nos EUA estão separadas por aproximadamente

6 pessoas emmédia. Este resultado deu origem ao termo “6 graus de separação”,

embora o mesmo nunca tenha sido usado por Milgram.

Consideremos agora uma definição mais formal para este conceito. Seja ℓ a

distância média entre vértices definida na Equação 2.1. Um grafo apresenta a

propriedade mundo pequeno se o valor de ℓ cresce de forma logarítmica, ou mais

lentamente, com o valor de n, para umdado graumédio dos vértices. Essa propri-

edade é observada em diversas redes reais, sejam elas tecnológicas, biológicas ou

sociais [71]. Pode-se mostrar (e.g. [20]) que grafos Poisson têm distância média

entre vértices dada por

ℓ =
log n
log z

,

satisfazendo a definição acima.

Entretanto, outras propriedades de redes reais não são reproduzidas por este

modelo. Em particular, grafos aleatórios Poisson possuem baixos valores para

o coeficiente de agrupamento [102], e uma distribuição de graus que difere das

comumente observadas em redes reais.
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Figura 2.7: O processo de religação de arestas dá origem a grafos intermediários
emuma escala de aleatoriedade cujos extremos correspondem a umgrafo regular,
p = 0, e um grafo aleatório, p = 1.

2.2.3 O modelo small-world

Um modelo simples para obtenção de grafos com a propriedade mundo pe-

queno foi proposto por Watts e Strogatz [102]. Grafos gerados por este modelo

possuem elevado coeficiente de agrupamento quando comparados a grafos alea-

tórios Poisson, uma característica comumente presente em redes reais. Considere

inicialmente um reticulado unidimensional em anel, onde cada vértice é conec-

tado a todos os vértices localizados a uma distância menor ou igual a k arestas,

gerando um grafo 2k-regular como ilustrado na Figura 2.7. A geração do grafo

é concluída com um processo de religação de arestas cujo funcionamento dá-se

da seguinte forma. Para cada vértice, cada uma de suas arestas é religada com

probabilidade p a um vértice escolhido de maneira aleatória, com a restrição de

que laços e arestas paralelas não são permitidos.

O processo de religação de arestas dá origem a um grafo de posicionamento

intermediário na faixa entre os extremos definidos por grafos regulares (p = 0)

e aleatórios (p = 1). Como ilustrado na Figura 2.8, existe uma região de valores

de p localizada entre esses extremos que leva à geração de grafos que possuem

simultaneamente pequena distância média entre vértices e elevado coeficiente de

agrupamento.

A distribuição de graus deste modelo não representa com grande fidelidade

aquela observada emumgrande número de redes reais. A derivação da expressão

pode ser obtida em [13] e é apresentada abaixo.

p j =

min( j−k,k)
∑

n=0

(

k

n

)

(1 − p)npk−n
(pk) j−k−n

( j − k − n)!
e−pk, (2.8)

com j ≥ k e p j = 0 para j < k.

Não há uma expressão exata para a distância média entre vértices, embora
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Figura 2.8: Distância média entre vértices L(p) e coeficiente de agrupamento C(p)
para grafos gerados pelo processo de religação de arestas. L(0) e C(0) correspon-
dem aos valores dessas propriedades calculados para grafos regulares (p = 0).
Para valores intermediários de p, o grafo apresenta a propriedade mundo pe-
queno (como um grafo aleatório) e elevado coeficiente de agrupamento (como
um grafo regular).

aproximações tenham sido obtidas. Um resumo destes resultados pode ser en-

contrado em [71].

2.2.4 Redes livres de escala

Grafos livres de escala são grafos cuja distribuição de graus obedece a uma lei

de potências, ou seja, um vértice escolhido aleatoriamente possui grau k com

probabilidade

pk = Ck−τ, τ > 0,

onde C é uma constante normalizadora dada por

C =
1

∑n−1
k=1 k

−τ
.

Quando n→∞, temos

C =
1

∑∞
k=1 k

−τ
=

1
ζ(τ)
,

onde ζ(τ) é a função zeta de Riemann [85].

Grafos com distribuição de graus obedecendo a uma lei de potências geraram

bastante interesse por ser esta a distribuição observada em diversas redes reais, e

foram extensivamente estudados em múltiplos contextos. A Internet no nível de

Sistemas Autônomos, a World-Wide Web, redes peer-to-peer, redes de citações de

publicações científicas, redes metabólicas e de proteínas são exemplos de redes
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reais cuja distribuiçãode grausde seus vértices segueuma lei de potências. Muitos

outros exemplos podem ser encontrados no trabalho realizado por Boccaletti et

al. [19].

O termo “livre de escala” refere-se a qualquer forma funcional f (x) que per-

manece imutável a menos de um fator multiplicativo dada uma mudança de

escala da variável livre x, ou seja, f (ax) = b f (x), cuja única solução é na forma de

leis de potências. Redes cuja distribuição de graus obedece a uma lei de potên-

cias são comumente denominadas “redes livres de escala”, embora seja apenas a

distribuição dos graus de seus vértices que possui essa característica [71].

No estudo de redes livres de escala, grande ênfase foi dada a modelos ge-

radores, que buscam simular a evolução de um grafo por meio de um processo

que dá origem a uma distribuição de graus que obedece a uma lei de potên-

cias. Diversos modelos geradores foram propostos e extensivamente estudados

na literatura de redes complexas. Aqui, será dada ênfase ao influente modelo de

Ligação Preferencial (Preferential Attachment) de Barabási e Albert [9].

No modelo de Ligação Preferencial, inicia-se a geração do grafo com m0 vérti-

ces. A cada instante de tempo, um novo vértice com m ≤ m0 arestas é adicionado

ao grafo. O novo vértice é conectado amdiferentes vértices que já encontravam-se

no sistema, de forma que após t instantes de tempo, o modelo gerará um grafo

comm0+ t vértices emt arestas. A ligação preferencial é incorporada na probabili-

dade de que um vértice já presente no grafo seja escolhido como extremo de uma

aresta do novo vértice. A probabilidade Π de que um novo vértice seja ligado ao

vértice i no instante t depende do grau ki(t) deste, de forma que

Π(ki(t)) =
ki(t)

∑

j k j(t)
=

ki(t)
2mt
.

Com a hipótese simplificadora de que ki(t) é contínuo, podemos interpretar

Π(ki(t)) como a taxa de variação de ki(t) no tempo [10], de forma que

∂ki(t)
∂t
= mΠ(ki(t)) =

ki(t)
2t
.

Esta equação diferencial, com a condição inicial de que o vértice i foi inserido

no grafo in instante ti com grau ki(ti) = m, tem solução dada por

ki(t) = m
(

t

ti

)1/2

,

que demonstra uma dependência temporal na expressão do grau de um vértice,

indicando que vértices mais antigos possuem graus maiores.
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Figura 2.9: A distribuição de graus obtida pelo modelo de ligação preferencial,
com m0 = m = 5 para t = 150,000 (�) e t = 200,000 (�) corresponde a uma lei de
potências com expoente τ = 2,9.

Considere-se agora a probabilidade de que um vértice possua grau ki(t) < k,

P(ki(t) < k) = P(ti > m2t/k2).

Assumindo que vértices são inseridos no grafo em intervalos de tempo iguais,

ou seja, que o instante de chegada de um vértice é uniformemente distribuído,

temos que a densidade de probabilidade de ti dada por

P(ti) =
1

m0 + t
,

e portanto

p(ti > m2t/k2) = 1 − p(ti ≤ m2t/k2) = 1 −
m2t

k2(m0 + t)
.

Finalmente, obtemos a densidade de probabilidade de k(t).

p(k(t)) =
∂P(ki(t) < k)

∂k
=

2m2t

m0 + t

1
k3
,

correspondendo a uma lei de potências com coeficiente τ = 3 independente do

valor de m.

A Figura 2.9 mostra a distribuição de graus obtida experimentalmente por

realizações do modelo de ligação preferencial. O expoente dessa distribuição é

τ = 2,9, em concordância com a aproximação analítica realizada acima.

25



Outros modelos geradores e generalizações do modelo de ligação preferencial

são brevemente descritos em [71] e detalhados nas referências lá contidas.

2.3 Teoria de grafos aplicada à neurociência

Recentemente, diversos trabalhos do campo da neurociência aplicaram resulta-

dos e propriedades da teoria de grafos. O simples fato de que o cérebro constitui

uma rede complexa em diversas escalas espaciais e temporais motiva a análise

de suas propriedades sob o ponto de vista dos conceitos provenientes da teoria

de grafos. O cérebro suporta simultaneamente o processamento de informações

de maneiras segregadas e distribuídas, e a arquitetura da rede neuronal é con-

siderada fundamental para os funcionamentos sensorial, motor e cognitivo, que

podem ser localizados em regiões especializadas ou representadas por oscilações

de grande escala em um sistema distribuído. Além disso, a provável evolução

do cérebro no sentido de minimizar os custos de processamento da informação,

além de maximizar sua eficiência, indica a presença de características presentes

em redes complexas cujas propriedades foram extensivamente estudadas. Em

especial, topologias de grafos que dão origem à propriedade mundo pequeno

são associadas ao eficiente processamento paralelo da informação, e operam com

conectividade esparsa, o que reduz os custos de interligação, características fun-

damentais também presentes na rede cerebral [14].

O primeiro trabalho a associar a teoria de grafos moderna com a neurociência

foi a publicaçãodeWatts e Strogatz [102], omesmoartigo que introduziu omodelo

Small-World acima descrito. Watts e Strogatz analisaram a propriedade mundo

pequeno na rede de neurônios do nemátodo C. elegans, que constitui atualmente

o único exemplo de uma rede neuronal mapeada de forma completa.

O grafo que representa a rede neuronal do C. elegans é constituído por 282

vértices e possui grau médio 14. A Figura 2.10 ilustra esse grafo. A distância

média entre vértices é de 2,66, enquanto seu coeficiente de agrupamento é de

0,28. Grafos Poisson com mesmo número de vértices e grau médio apresentam,

para essas propriedades, os valores de 2,25 e 0,05, respectivamente, indicando que

a rede neuronal do C. elegans apresenta características semelhantes às de grafos

gerados pelo modelo small-world.

No que diz respeito ao cérebro demamíferos, em particular o cérebro humano,

diversos estudos aplicaram a teoria de grafos a dados de conectividade estrutural

e funcional em diferentes escalas.

26



Figura 2.10: A rede neuronal do C. elegans, com 282 neurônios. Para esta rede,
temos L = 2,66 e C = 0,28.

2.3.1 Conectividade estrutural

Embora de importância fundamental para o campo da neurociência, a matriz de

conectividade sináptica do cérebro humano ainda é amplamente desconhecida

[34, 89]. Como resultado deste fato, embora não exista uma divisão do cérebro em

regiões que seja universalmente aceita, os estudos sobre a conectividade estrutural

concentram-se na análise cerebral de grande escala, ou seja, em grafos cujos

vértices representam regiões macroscópicas do cérebro.

A Figura 2.11 ilustra esquematicamente três aspectos de uma possível divisão

do córtex do Macaque em áreas macroscópicas.

A primeira demonstração da existência de propriedades mundo pequeno em

redes corticais estruturais foi publicada por He et al. [40]. Neste trabalho, a

subdivisão do córtex em regiões macroscópicas foi realizada segundo correlações

na espessura de diferentes áreas corticais, dando origem a 54 regiões. A análise

dos parâmetros definidos porWatts e Strogatz [102] levou à conclusão de que uma

rede construída segundo esse método apresenta a propriedade mundo pequeno,

com pequena distância média entre vértices e elevado índice de agrupamento.

A presença de regiões apresentando alto grau de conectividade (hubs) nos

córtices de primatas e felinos foi analisada por Hilgetag et al. [42]. Os resul-

tados desse trabalho indicaram que estes córtices são organizados na forma de

agrupamentos de áreas densamente interconectadas, que refletem conjuntos de

áreas corticais funcionalmente especializadas, o que sugere uma correlação entre

estrutura e função nesta escala de análise. A análise dos dados de conectividade
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Figura 2.11: Subdivisão do córtex do macaco Macaque em regiões macroscópicas
[93]. (a) Aspecto lateral; (b) aspecto medial; (c) aspecto ventral.
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Figura 2.12: Matrizes de conectividade do entre regiões dos córtices do macaco
Macaque (esquerda) e do gato (direita) [90].

levou à conclusão de que a propriedade mundo pequeno encontra-se presente

nessas redes, de acordo com o cálculo das propriedades de distância média entre

vértices e coeficiente de agrupamento sugeridas em [102].

Em [87], Sporns e Zwi analisaram diversos conjuntos de dados de conectivi-

dade cortical de grande escala de macacos Macaque e de gatos, utilizando grafos

com número de vértices variando de 30 a 520 regiões corticais. Em todos os

conjuntos de dados, os resultados indicaram pequenas distâncias médias entre

vértices, e altos valores para o coeficiente de agrupamento, indicando a presença

da propriedade mundo pequeno nessas redes, novamente demaneira consistente

com a análise em [102].

A Figura 2.12 ilustra exemplos de matrizes de conectividade estrutural do

macaco Macaque e do gato.

2.3.2 Conectividade funcional

Os resultados obtidos da análise da conectividade cortical estrutural levaram

ao questionamento sobre a possibilidade de que os padrões que dão origem à

propriedade mundo pequeno nestas redes possam determinar ou influenciar os

padrões de conectividade funcional.

Stephan et al. [93] estudaram conjuntos de dados de diversos artigos da

literatura de conectividade funcional, obtendo a primeira prova da existência da

propriedade mundo pequeno em redes desse tipo [91].

Em [4], Achard et al., tais propriedades foram novamente observadas em

redes corticais determinadas por meio de padrões de conectividade funcionais,

como ilustrado na Figura 2.13. Este trabalho estende a análise dessa classe de
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Figura 2.13: A rede obtida a partir de dados de conectividade funcional de 90
regiões do córtex humano.

redes, levando em consideração outras características topológicas fundamentais,

em especial a distribuição de graus. O ajuste da curva da distribuição de graus

empírica foi realizado para três distribuições de probabilidade conhecidas: uma

lei de potências, P(k) ∝ k−τ; uma exponencial, P(k) ∝ e−τk; e uma lei de potências

truncada por uma exponencial, P(k) = kτ−1ek/kc . O melhor ajuste foi obtido para a

última, onde estimou-se um expoente τ = 1,8 para a lei de potências, com grau

de corte kc = 5. Achard et al. argumentam que esta distribuição é justificada

pelas restrições físicas de crescimento da rede, o que tornaria o surgimento de

vértices com grau extremamente elevado, como previsto por uma lei de potências,

improvável. A mesma distribuição está presente em outras redes reais, como a

rede neuronal do nemátodoC. elegans [102], a rede de atores deHollywood, a rede

de energia elétrica do oeste dos EUA e a rede de aeroportos americana [5, 94].

Da mesma forma como a atores de Hollywood envelhecem e deixam de fazer

filmes, os custos de interligação em uma rede elétrica ou neuronal podem tornar-

se proibitivos, e o efeito de escalonar voos para aeroportos já congestionados pode

gerar situações caóticas, é argumentado que limitações físicas semelhantes, como

envelhecimento ou custo de interligação podem restringir a formação da rede e

levar à distribuição de graus apresentada neste estudo.

O primeiro trabalho a reportar uma distribuição de graus que segue uma lei

de potências em uma rede cortical funcional foi publicado por Eguíluz et al. [35].

Nesta publicação, redes funcionais são extraídas por meio do procedimento de

ressonância magnética funcional (fMRI – functional magnetic resonance imaging)

em seres humanos. A atividade cerebral é então medida em voxels (pequenas

unidades de volume), e utilizada para determinar a conectividade da rede; dois

voxels são considerados funcionalmente conectados se sua correlação temporal
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ultrapassar um determinado valor de limiar. Neste trabalho, são construídos gra-

fos com número de vértices da ordem de 10 000. Trata-se portanto de uma escala

diferenciada com relação aos trabalhos anteriormente mencionados, e possivel-

mente mais adequada para análises probabilísticas, comuns na análise de grafos

aleatórios. Eguíluz et al. encontraram uma distribuição de graus que segue uma

lei de potências com expoente τ = 2 para esta rede. As redes estudadas apresen-

taram também a propriedade mundo pequeno. Além disso, foi observada nesse

estudo uma propriedade incomum em redes biológicas, mas comum em redes

sociais, a correlação positiva entre graus de vértices vizinhos, indicando que a

rede é assortativa, ou seja, que vértices com graus elevados tendem a conectar-se

a outros vértices cuja conectividade também é alta.

Recentemente, van den Heuvel et al. [99] realizaram um estudo semelhante

ao de Eguíluz et al, analisando redes funcionais no nível de resolução de voxels,

geradas a partir do procedimento de fMRI. Assim como em [35], o uso desta

resolução na geração das redes funcionais evita a subdivisão arbitrária do cérebro

em regiões macroscópicas, e portanto leva em consideração a conectividade inter-

regional e as interações funcionais entre subconjuntos dessas regiões, ignoradas

nas análises de grande escala. Grafos com número de vértices da ordem de

10 000 foram gerados a partir de pessoas em estado de repouso. Assim como os

demais trabalhos que investigaram as propriedades da conectividade neuronal

no que diz respeito aos conceitos da teoria de grafos, van den Heuvel et al.

calcularam a distância média entre vértices e o coeficiente de agrupamento dessas

redes, observando a presença da propriedade mundo pequeno. A análise da

distribuição de graus destes grafos indicou que esta segue uma lei de potências

com expoente próximo a 2. A inspeção visual das distribuições apresentadas na

Figura 2.14 parece indicar que a curva de melhor ajuste possui expoente 1,8.

Em geral, podemos concluir que embora, por limitações tecnológicas, não

exista aindaummapeamento completodo cérebrohumano,muitopode ser apren-

dido com o estudo das rede neuronais disponíveis atualmente. A concordância

entre as conclusões de diversos trabalhos no que diz respeito às características

das redes, em especial à propriedademundo pequeno, observada tanto estrutural

quanto funcionalmente, sugerem correlações positivas entre as duas classes de

conectividade [43], e indicam que estes resultados podem ser utilizados como

degraus fundamentais na formulação de modelos capazes de reproduzir caracte-

rísticas essenciais do funcionamento cerebral.

Revisões recentes sobre diversos trabalhos integrando a neurociência com

análises provenientes da teoria de grafos podem ser encontrados em [76, 91], e

nos capítulos apropriados de [23], [70] e [21].
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Figura 2.14: Distribuição de graus das redes obtidas em [99] para diferentes níveis
do limiar de correlação temporal entre voxels T. O expoente da lei de potências é
dado aqui por y.

2.4 Trabalhos relacionados

Aabordagemdeste trabalho busca aplicar conceitos da neurociência e da teoria de

grafos para explorar a dinâmica de um modelo cujo comportamento é regulado

por regras simples que procuram simular a essência do funcionamento cerebral

através de uma abordagem algorítmica. Embora outros estudos com este escopo

sejam desconhecidos pelo autor, cabe aqui citar alguns trabalhos cuja abordagem

serviu de inspiração no desenvolvimento do modelo aqui apresentado.

Em [6], umgrafo aleatório Poisson é utilizado como base para amodelagemde

um sistema de neurônios artificiais obedecendo a regras de atualização sináptica

baseadas em STDP. O objetivo fundamental deste trabalho é analisar capacidade

de explorar a capacidade computacional disponível com o objetivo de criar fer-

ramentas que possibilitem simulações mais ricas da dinâmica cerebral. Alguns

avanços realizados por este projeto de pesquisa foram recentemente descritos em

[62].

Em [16], é construído um modelo de grafo aleatório que reproduz caracterís-

ticas fundamentais da rede de neurônios do C. elegans, como a distância média

entre vértices, o coeficiente de agrupamento e a distribuição de graus. O modelo

incorpora ainda uma dependência geométrica na sua construção, no sentido de

que a probabilidade de existência de uma aresta entre dois vértices cai exponen-

cialmente com a distância euclideana entre eles.

O trabalho deKoulakov et al [54] considera uma rede de neurônios e ummeca-

nismo Hebbiano de atualização de pesos sinápticos e analisa a evolução temporal

de equações diferenciais relacionando os pesos a taxas de disparo, obtendo uma
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distribuição log-normal para os pesos sinápticos em seu estado final, um resul-

tado qualitativamente de acordo com experimentos do campo da neurociência.

Embora esse modelo leve em consideração dependências causais não-triviais que

afetam o comportamento de disparo dos neurônios, o uso de equações diferenci-

ais torna o histórico comportamental do sistema inacessível, impossibilitando a

análise do seu comportamento e evolução ao longo do tempo.

Em [103], Wedemann et al. apresentam um modelo para processos mentais

conscientes e inconscientes (cf. também[104, 105]). Umalgoritmode clusterização

que leva à geração das redes que servem de suporte ao modelo, inspirado nos

fatores de crescimento neural (NGF –Neural Growth Factors), substâncias químicas

liberadas por neurônios estimulados que, por meio de difusão, alcançam células

vizinhas e estimulam o crescimento sináptico, é desenvolvido. Demonstra-se

que o algoritmo é capaz de gerar grafos com distribuição de graus seguindo

uma lei de potências, com coeficiente de clusterização elevado, indicando que a

modelagem inspirada em processos biológicos é capaz de dar origem a redes com

estrutura bem definida, ou seja, não aleatória (no sentido das redes de Poisson) e

possivelmente livre de escala.

No modelo que será aqui apresentado, combina-se a estrutura de uma rede

neuronal com um algoritmo distribuído para apresentar a dinâmica de uma simu-

lação que permite que todos os aspectos que levam ao disparo de um neurônio,

e os eventos desencadeados por este, sejam detalhadamente analisados. A ques-

tão de como a funcionalidade local de um neurônio artificial em conjunto com a

estrutura da rede na qual ele encontra-se inserido afetam globalmente o fluxo de

informação e a dinâmica dos demais elementos dessa rede parece pouco explo-

rada pela literatura que abrange esse tipo de pesquisa, e é portanto considerada

a principal contribuição desse trabalho.
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Capítulo 3

O modelo do neocórtex artificial

Neste capítulo é descrito o modelo utilizado para representação do neocórtex

artificial desenvolvido neste trabalho. A base do modelo consiste na geração

instâncias de grafos aleatórios [20] construídos segundo ummecanismo que busca

reproduzir características fundamentais da morfologia cortical. Sua dinâmica

é dada por um algoritmo distribuído [11] cuja intenção é simular, de maneira

simplificada, a essência do comportamento das células neuronais no que diz

respeito à realização de disparos de potenciais de ação, atualização de potenciais

e plasticidade sináptica, de forma que, por meio de procedimentos idealizados,

um comportamento realista possa ser reproduzido e observado.

Um problema que deve ser enfrentado ao realizar qualquer tipo de mode-

lagem de sistemas biológicos, e, em particular daqueles estudados pela neuro-

ciência, é definir o grau de detalhamento que deve ser empregado no modelo.

Um modelo excessivamente simplificado corre o risco de ignorar aspectos fun-

damentais do funcionamento do sistema que deseja-se modelar; já um modelo

que procure representar cada detalhe de um sistema corre o risco de desperdiçar

recursos computacionais e perder-se em detalhes que não são relevantes à essên-

cia do comportamento que deseja-se estudar [62]. A abordagem aqui utilizada

é semelhante àquela empregada em vida artificial [57], onde o objetivo é extrair

de um dado sistema as características fundamentais que explicam ou levam à

emergência de um certo fenômeno. Em geral, procura-se observar como regras

simples, de caráter local, podem dar origem a comportamentos ou configurações

globais complexas durante a evolução do sistema. Não se procura, portanto, na

modelagem aqui apresentada, uma simulação em detalhes de todos os aspectos

físicos, químicos e biológicos que governam o funcionamento do neocórtex. O

objetivo aqui é, portanto, identificar um conjunto simples de regras, o algoritmo

distribuído apresentado a seguir, que seja capaz de reproduzir fenômenos, ca-

racterísticas e comportamentos encontrados em neocórtices reais. Em especial,

busca-se investigar e compreender as complexas cadeias causais que emergem de
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forma global como resultado da aplicaçãode regras simples que regem localmente

o comportamento dos neurônios artificiais. Tais cadeias causais serão analisadas

sob diferentes perspectivas nos capítulos que se seguem.

3.1 Suposições do modelo

3.1.1 Conectividade neocortical

Como gerar um grafo que modele fielmente a conectividade do neocórtex? Em-

bora diversos resultados combinando os campos da teoria de grafos e da neuro-

ciência tenham sido obtidos a partir da análise estrutural da conectividade entre

regiões cerebrais, como mencionado na Seção 2.3, não existe ainda, por limi-

tações tecnológicas, o conhecimento de características globais da conectividade

neuronal no cérebro humano [34, 89]. É preciso, portanto, considerar um modelo

onde certas suposições, obtidas a partir do conhecimento atual existente sobre as

características estruturais e de conectividade do neocórtex, sejam realizadas.

Sabe-se que o neocórtex apresenta grande densidade de conexões locais entre

seus neurônios, além de um número menor, mas ainda significante, de conexões

de longa distância [3, 47]. O processo de geração do grafo conterá, portanto,

uma componente geométrica, que leva em consideração a distância euclideana

entre dois vértices para que seja tomada a decisão de criar ou não uma aresta

conectando os mesmos. Assim, na geração do grafo aleatório, a probabilidade

de que dois vértices estejam conectados por uma aresta diminui com a distância

entre os mesmos.

Modelos do neocórtex construídos com base em grafos aleatórios são tradicio-

nalmente gerados utilizando-se grafos Poisson [3, 6, 82]. Tal escolha é justificada

em grande parte pelas limitações tecnológicas que impedem a determinação de

um modelo mais realista de conectividade cortical, muito embora esta conheci-

damente não seja completamente aleatória [27], como imposto por esta classe de

grafos. O modelo aqui apresentado, por outro lado, irá considerar que a distri-

buição dos graus de saída dos vértices, ou seja, o número de arestas nas quais

um dado vértice faz o papel de um neurônio pré-sináptico, é dada por uma lei de

potências [72].

Esta suposição é feita com base nos resultados apresentados por Eguíluz et

al. e van den Heuvel et al., apresentados na Seção 2.3.2 [35, 99]. Embora seja

claro que estes resultados sejam relativos à conectividade funcional do neocórtex

(em contraste com a conectividade estrutural aqui simulada), seus estudos são os

que apresentam omaior grau de detalhamento no mapeamento da conectividade

neuronal, considerando grafos com número de vértices da ordem de 104. Em
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contraste, outros trabalhos realizaram a análise da conectividade estrutural entre

regiões neocorticais [4, 14, 43, 76, 88, 91], onde os grafos são compostos por

um número de vértices da ordem de 102. Esta resolução reduzida limita as

conclusões estatísticas quepodemser tomadasnoque diz respeito à conectividade

do neocórtex, e em especial ignoram as características de conectividade inter-

regional do mesmo, criando portanto um cenário impróprio para a realização das

simulações aqui propostas.

Neste trabalho, portanto, extrapolam-se os resultados obtidos para a conecti-

vidade funcional acima citados, assumindo-os válidos para a construção de um

modelo onde leva-se em conta a conectividade estrutural dos neurônios. A corre-

lação positiva entre os resultados de diversos trabalhos na literatura envolvendo

as duas classes de conectividade [43] parece indicar que e essa escolha é adequada,

tendo em vista a limitada disponibilidade de dados de conectividade estrutural

na escala microscópica. Como detalhado a seguir, essa decisão confere ao modelo

características de mundo pequeno, cuja presença no neocórtex é documentada

extensivamente na literatura [4, 14, 40, 107].

3.1.2 Comportamento dos neurônios

É fundamental na definição do conjunto de regras que irá governar a dinâmica

do modelo aqui proposto que seja descrito o comportamento dos diferentes tipos

de neurônios representados nas simulações apresentadas subsequentemente.

Optou-se pormodelar, neste trabalho, osdois tiposprimáriosde neurônios. Os

neurônios piramidais, glutamatérgicos, e portanto com efeito excitatório, que re-

presentam cerca de 80%dos neurônios presentes no neocórtex, e os interneurônios

estrelados lisos, células GABAérgicas, ou seja, de efeito inibitório, cuja represen-

tatividade no neocórtex atinge em torno de 20% do total de neurônios.

Essa simplificação, comum na literatura (ver, por exemplo, [3] e [6]) expressa

a intenção de que o modelo concentre-se nos principais aspectos funcionais dos

diferentes tipos de células neuronais, procurando focar-se, desta forma, na ma-

neira com que tal agrupamento em duas classes fundamentais afeta a dinâmica

imposta às simulações.

3.2 Geração do grafo aleatório

O modelo do neocórtex artificial é composto por um grafo dirigido D com n

vértices. No grafo, cada vértice i, i = 1, 2, . . . , n representa um neurônio, que pode

ser excitatório, com probabilidade 0,8 ou inibitório, com probabilidade 0,2 [3],

conforme a descrição acima. Cada aresta (i, j), i, j = 1, 2, . . . , n, i , j representa
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uma conexão sináptica entre o axônio do neurônio representado pelo vértice i e

os terminais dendríticos do neurônio representado pelo vértice j.

Os vértices de D são posicionados aleatoriamente, segundo uma distribuição

uniforme, sobre uma esfera de raio unitário, de forma a representar, de maneira

idealizada, a disposição dos neurônios no neocórtex. Como mencionado acima,

a distribuição dos graus de saída dos vértices em D segue uma lei de potências.

Portanto, a probabilidade de que um vértice i tenha k arestas de saída é dada por

pk =
1

∑n−1
k=1 k

−τ
k−τ.

De acordo com os resultados descritos em [35] e [99], utiliza-se como expoente

para a lei de potências o valor τ = 1,8. Aqui, como já mencionado anteriormente,

aplica-se um resultado obtido pela análise de redes neocorticais funcionais a um

modelo que busca simular características de redes neocorticais estruturais. Dado

que a tecnologia necessária para obter dados de conectividade estrutural detalha-

dos é hoje inexistente, optou-se por pela utilização dos dados de conectividade

funcional, disponíveis para redes de maior escala, assumindo-se que, de alguma

forma, a forma possa espelhar a função nas redes do neocórtex [39].

Assim como emoutros modelos de sistemas corticais [49, 50], considera-se que

a probabilidade p(di j) de que um vértice i possua uma aresta de saída incidente

ao vértice j cai exponencialmente com a distância euclideana di j que os separa.

Portanto, com a restrição adicional de que i e j não sejam ambos inibitórios [3],

temos

p(di j) =
1

∑n
ℓ=1,ℓ,i e

λdiℓ
eλdi j , λ < 0.

O uso da distância euclideana é justificado pela intenção de simular as conexões

de longa distância existentes no neocórtex por meio da massa branca e dos sulcos

corticais. A dependência geométrica presente no processo de decisão sobre a

existência de uma aresta D permite que seja modelada a característica de grande

densidade de conexões locais, sem que seja descartada a existência de conexões de

longa distância, uma característica estrutural do neocórtex citada anteriormente.

O valor empregado para o parâmetro da distribuição exponencial, λ, é discutido

na Seção 3.2.1.

A Figura 3.1 ilustra uma instância de D, limitada a duas dimensões de forma

a permitir maior clareza visual.
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Figura 3.1: A topologia de rede resultante do modelo de geração do grafo ale-
atório. Nesta figura, vértices são posicionados de forma aleatória sobre uma
circunferência de raio unitário. O modelo garante que arestas conectando nós
próximos sejam mais abundantes do que aquelas que interligam nós distantes.
Neurônios excitatórios são representados por vértices preenchidos, e neurônios
inibitórios são representados por vértices vazios.

3.2.1 Características do modelo de grafo aleatório

Serão discutidas agora algumas propriedades fundamentais do modelo acima

proposto.

Tamanho da maior componente fortemente conexa

O tamanho da maior componente fortemente conexa (cf. Seção 2.2.1) de D de-

pende diretamente do parâmetro λ da distribuição exponencial utilizada no pro-

cesso de decisão de criação de arestas discutido acima. Na Figura 3.2, verifica-se

a existência de uma transição de fase que dá origem a uma componente gigante

em D, cujo início dá-se em torno de λ = −25 e cuja consolidação ocorre pouco

depois de λ = −5. O valor de λ pode ser escolhido de forma que D localize-se

antes ou depois desta transição.

Nas simulações desenvolvidas nos capítulos seguintes, serão considerados

apenas os vértices i tais que i ∈ GSCCD. Será portanto utilizado o valor λ = −2

como parâmetro da distribuição exponencial, de forma a refletir o desejo de que

tais simulações sejam realizadas sobre instâncias de D onde a maior parte dos

vértices de pertence à GSCC. Mais especificamente, esta escolha permite que
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Figura 3.2: Número esperado de vértices na GSCC para diferentes valores de λ.
Média calculada sobre 1 000 grafos D com n = 1 000.

cerca de 95% dos vértices de D pertençam à sua componente fortemente conexa.

Distribuição de graus

A Figura 3.3 ilustra as distribuições de graus de saída e de entrada para os

vértices que compõem a GSCC. A distribuição de graus de saída na GSCC é bem

aproximada pela lei de potências utilizada na geração de instâncias de D. Esse é

um resultado esperado, devido ao fato de que a GSCC inclui a grandemaioria dos

vértices de D, dada a escolha de λ discutida anteriormente. Em geral, entretanto,

não se pode afirmar que a distribuição de graus de saída da GSCC corresponderá

à de D [92]. O grau médio de ambas as distribuições é 6,7.

Propriedade mundo pequeno

Analisa-se aqui o modelo de geração de grafos aleatórios proposto acima no que

diz respeito às duas propriedades definidas por Watts e Strogatz em [102] como

caracterizadoras de redes que apresentam a propriedade mundo pequeno (cf. Se-

ção 2.2.3), a saber, a distância média entre vértices e o coeficiente de agrupamento.

Tais propriedades foram medidas para instâncias de D e comparadas com grafos

aleatórios dirigidos com distribuição de graus Poisson, gerados com o mesmo

grau médio observado para as instâncias de D, ou seja, 6,7, como mencionado

na Seção 3.2.1. As medidas aqui apresentadas correspondem à média calculada

sobre 1 000 instâncias de cada modelo.
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Figura 3.3: Distribuições de graus de saída e de entrada na GSCC. A linha sólida
corresponde a uma lei de potências com expoente 1,8.

Considerou-se inicialmente a distânciamédia entre vértices para os doismode-

los. Para o modelo aqui proposto, obteve-se o valor ℓD = 5,8. Já para os grafos de

Poisson, a distância média entre vértices é dada por ℓPoisson = 3,8. O coeficiente de

agrupamento calculado para modelo aqui proposto tem valor CD = 0,1, enquanto

para grafos aleatórios Poisson o valor desta propriedade éCPoisson = 6×10−3. Cabe

aquimencionar que, porD ser um grafo dirigido, o cálculo do coeficiente de agru-

pamento de um vértice, ou seja, o coeficiente de agrupamento local, corresponde

a metade do valor dado pela Equação 2.3, uma vez que em um grafo dirigido de

tamanho n podem existir até n(n − 1) arestas conectando seus vértices. Assim,

tem-se

Ci =
1
2

(

di
2

)−1

|ENi
| =

|ENi
|

di(di − 1)
,

onde di corresponde ao tamanho da vizinhança Ni, dada aqui pela união dos

conjunto de vizinhos de entrada e saída de i.

Pode-se concluir, portanto, que grafos gerados segundo o modelo aqui apre-

sentado possuem a propriedade mundo pequeno, não apenas no que diz respeito

à pequena distância média entre vértices, com ℓD ≈ ℓPoisson, mas também no que

se refere ao alto valor do coeficiente de agrupamento, com CD ≫ CPoisson, ca-

racterística observada por Watts e Strogatz como propriedade de diversas redes

reais.
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3.3 O algoritmo distribuído

3.3.1 Introdução

A dinâmica do modelo aqui proposto é dada por um algoritmo distribuído as-

síncrono [11], executado sobre um grafo dirigido D, que representa um neocórtex

artificial e é construído de acordo com o processo de geração descrito na Se-

ção 3.2. As ações de cada vértice pertencente a D são governadas pelo algoritmo

distribuído, daqui em diante denominado A, cuja definição corresponde a uma

interpretação idealizada do comportamento de neurônios reais. De forma seme-

lhante, os processos que modificam as propriedades do grafo ao longo da execu-

ção do algoritmo são versões idealizadas dos processos de plasticidade sináptica

e sinalização neural observados no neocórtex.

A sinalização neural, mencionada acima, é representada em no algoritmo

distribuído por meio de um mecanismo de passagem de mensagens. Assim, o

disparo de um potencial de ação por um neurônio é representado em A pelo

envio de uma mensagem pelo vértice que o representa, enviada para todos os

seus vizinhos de saída. Dado o envio de uma mensagem por um vértice i perten-

cente a D, seu recebimento por um vértice vizinho j dá início à execução de um

procedimento local que irá determinar, considerando-se as propriedades de i e o

estado atual de j, bem como o peso sináptico da ligação entre ambos, se um novo

disparo, efetuado por j será realizado como resposta a esse recebimento, e qual

o efeito deste no peso da aresta (i, j). Utiliza-se aqui o conceito de peso sináp-

tico como uma representação numérica da força de ligação entre dois neurônios,

definida pela amplitude da modificação do potencial da membrana do neurônio

pós-sináptico causada pelo disparo do neurônio pré-sináptico.

Este procedimento idealizado busca capturar a essência da dinâmica de dis-

paros de potenciais de ação e plasticidade sináptica que que governam o processo

de sinalização neural no neocórtex. Mais uma vez, aplica-se a abordagem de

modelagem da vida artificial, no sentido de que busca-se aqui o conjunto mais

simples de regras locais que sejam capazes de gerar um comportamento global

complexo.

3.3.2 Descrição do algoritmo

Nesta seção, o algoritmo A introduzido acima será descrito demaneira detalhada.

O algoritmo é executado por um vértice exclusivamente na ocorrência do recebi-

mento de umamensagem por este. Na descrição a seguir, assume-se que o vértice

i recebeu uma mensagem enviada por um de seus vizinhos de entrada, j, ambos

pertencentes a D.
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Seja vi a quantidade definida como o potencial de disparo de i. Sejam ainda os

parâmetros globais v0 e vt respectivamente o potencial de repouso e o potencial de

limiar, constantes para todos os vértices de D. Considere agora que a aresta ( j, i)

pela qual a mensagem foi enviada tem peso sináptico dado por w ji, 0 ≤ w ji ≤ 1.

Algoritmo 1 Algoritmo A para o vértice i, ao receber uma mensagem do vértice j

1: Se j é excitatório então
2: vi := min{vt, vi + w ji}

3: Senão se j é inibitório então
4: vi := max{v0, vi − w ji}

5: Seja p = vi−v
0

vt−v0
, calculado após a atualização de vi acima. O vértice i efetua o

disparo de um potencial de ação com probabilidade p.
6: Se o disparo foi efetuado então
7: Seja Oi o conjunto dos vizinhos de saída de i. Um potencial de ação é

disparado, resultando no envio uma mensagem por cada aresta (i, k), para
todo vértice k ∈ Oi.

8: vi := v0 {O vértice retorna ao seu potencial de repouso.}
9: O peso sináptico w ji é possivelmente atualizado, de acordo com a regra de

plasticidade sináptica descrita na Seção 3.3.3.

Cabe aqui mencionar que o algoritmo A, conforme especificado acima, é um

procedimento estritamente reativo. Em outras palavras, as ações definidas pelo

algoritmo são tomadas apenas quando ocorre o evento de recebimento de uma

mensagem por um determinado vértice. Para que tal evento possa ocorrer pela

primeira vez, portanto, é necessário que um ou mais vértices recebam mensa-

gens cuja origem não é outro vértice, mas sim proveniente de algum elemento

externo ao grafo D. Nas simulações detalhadas nos capítulos subsequentes, será

considerado, portanto, um conjunto I, |I| ≤ n cujos elementos são denominados

vértices iniciadores. Tais vértices, no início de cada execução da simulação, dispa-

ram mensagens representando potenciais de ação sem que precisem ter recebido

mensagens de seus vizinhos de entrada. A existência de vértices iniciadores

é considerada biologicamente plausível no sentido de representar os estímulos

externos projetados no neocórtex por meio do tálamo [80].

3.3.3 A regra de atualização de pesos sinápticos

De acordo com o algoritmo A, quando um neurônio artificial recebe uma mensa-

gem, a sinapse pela qual o impulso foi transmitido torna-se candidata a ter seu

peso atualizado. A regra aqui descrita procura simular, de maneira simplificada,

o mecanismo de STDP descrito na Seção 2.1.5. Esta simplificação permite que as

características de um mecanismo cuja definição é essencialmente temporal sejam

capturadas e aplicadas emum contexto assíncrono, onde o conceito de um relógio
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global é inexistente.

O mecanismo de STDP sugere que a modificação do peso sináptico é depen-

dente da relação temporal existente entre as atividades de disparo dos neurônios

pré- e pós-sinápticos. Em termos gerais, o peso sináptico tem seu valor aumen-

tado se o neurônio pós-sináptico dispara em resposta ao estímulo criado por um

potencial de ação recebido do neurônio pré-sináptico. Se o neurônio pós-sináptico

disparademaneira não correlacionada comodisparodoneurôniopré-sináptico, o

peso da sinapse que os conecta é reduzido. A amplitude da modificação sináptica

é dependente do intervalo de tempo entre os disparos, tornando-se desprezível à

medida que este aumenta, indicandoa ausência de relação causal entre osdisparos

dos neurônios considerados.

Na regra de atualização de pesos sinápticos aqui empregada, a dependência

temporal é simplificada de forma a levar em consideração apenas a mais recente

mensagem recebida pelo neurônio pós-sináptico. Se o neurônio artificial i dispara

ao receber um impulso proveniente do neurônio j, o peso w ji é aumentado. No

caso de i não disparar um impulso como reação ao potencial de ação proveniente

de j, consideramos a mensagem anteriormente recebida por i. Se esta mensagem

fez com que i disparasse, o peso sináptico w ji é diminuído, uma vez que o disparo

de i deu-se devido ao recebimento de alguma outra mensagem, e não aquela

enviada por j e sendo considerada pelo procedimento acima descrito. Em todos

os outros casos, o valor de w ji é mantido sem modificações.

A magnitude da modificação sináptica é dependente da natureza do estímulo

que está sendo considerada [17, 18, 53]. Na regra aqui apresentada, assim como

na literatura, utilizam-se portanto regras diferentes para os efeitos de aumento e

diminuição do peso sináptico. Um aumento no valor do peso sináptico é dado

por uma quantidade fixa, definida por

w ji := min{1,w ji + δ}, (3.1)

e uma diminuição no peso sináptico é realizada de maneira proporcional ao peso

atual, e é dada por

w ji := (1 − α)w ji, (3.2)

onde δ > 0 e 0 < α < 1 são parâmetros do modelo. Nota-se que estas regras

de modificação implicam que o peso sináptico permanece limitado ao intervalo

[0, 1], dado que estes tenham sido iniciados com valores pertencentes ao mesmo.
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3.4 Análise de campo médio

Nesta seção, uma análise teórica da dinâmica determinada pelo algoritmo A é

desenvolvida. Para que tal análise possa ser realizada, será considerada uma

aproximação de campo médio para esta dinâmica conforme detalhado a seguir.

Assuma que a diferença vt − v0 seja significativamente maior do que 1, e que

os pesos sinápticos sejammantidos no intervalo [0, 1], conforme discussão acima.

Dadas as regras de disparo e atualizações descritas pelo algoritmo A, acima, a

situação mais comum no que diz respeito ao peso médio das arestas de entrada

do vértice i é a seguinte. Considere uma mensagem que cause o disparo de

um potencial de ação por parte do vértice i. Como qualquer disparo de i faz

com que seu potencial vi retorne ao valor v0, a recepção da próxima mensagem

provavelmente será incapaz de gerar um novo disparo, uma vez que o valor

atualizado de vi será no máximo v0 + 1, no caso desta mensagem ter sido recebida

por uma aresta cujo peso sináptico é máximo, e portando a nova probabilidade

de disparo será no máximo 1/(vt − v0). Seja di o número de arestas de entrada

incidentes a i. Então, o valor médio dos pesos sinápticos correspondentes a essas

arestas sofre um acréscimo devido à primeira mensagem dado por δ/di, dada

pela Equação 3.1, e o valor resultante deste acréscimo sofre então um decréscimo

devido à segundamensagem, correspondente aα/di, dado pela Equação 3.2. Aqui

assume-se a aproximação de campomédio, considerando-se que os pesos de todas

as arestas incidentes a i possuem o mesmo valor. Assim, denotando-se por w este

peso, temos que seu valor após o decréscimo mencionado acima é dado por

w − (1 − α)w
di

=
α

di
w.

Após esses eventos, um certo número de mensagens que não causam modifi-

cações nos pesos sinápticos pode ser recebido, e eventualmente repete-se o padrão

de comportamento aqui descrito.

Seja k ≥ 1, e denote por wk
i
o peso sináptico médio das arestas de entrada

incidentes ao vértice i após a recepção de k mensagens. Esse valor é dado por

wk
i =

(

1 −
α

di

) (

wk−1
i +

δ

di

)

.

Expandindo a expressão de wk
i
em termos de w0, o valor inicial do peso sináptico

médio, obtemos
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w1
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(

1 −
α

di

) (

w0 +
δ

di

)

w2
i =

(

1 −
α

di
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w1
i +
δ

di

)

=

(

1 −
α

di

) [(

1 −
α

di

) (

w0 +
δ

di

)

+
δ

di

]

=

(

1 −
α

di

)2 (

w0 +
δ

di

)

+

(

1 −
α

di

)

δ

di

w3
i =

(

1 −
α

di

) (

w2
i +
δ

di

)

=

(

1 −
α

di

)
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(

1 −
α

di

)2 (

w0 +
δ

di

)

+

(

1 −
α

di

)

δ

di

]

+
δ

di

}

=

(

1 −
α

di

)3 (

w0 +
δ

di

)

+

(

1 −
α

di

)2 δ

di
+

(

1 −
α

di

)

d

di
. . .

wk
i =

(

1 −
α

di

)k (

w0 +
δ

di

)

+

(

1 −
α

di

)k−1 δ

di
+

(

1 −
α

di

)k−2 δ

di
+ . . . +

(

1 −
α

di

)

δ

di

Os termos independentes de w0 no lado direito da equação para wk
i
, acima,

correspondem a uma progressão geométrica de razão r = 1 − α/di e termo inicial

a = (1 − α/di)δ/di. Uma vez que o limite da soma de uma progressão geométrica

é dado por a/(1 − r), pode-se então reescrever a expressão para wk como

wk
i =

(

1 −
α

di

)k (

w0 +
δ

di

)

+

(

1 −
α

di

)

δ

α
.

Seja agora w∗
i
= limk→∞ wk

i
. Temos então

w∗i =
(

1 −
α

di

)

δ

α
,

de forma que

(1 − α)
δ

α
≤ w∗i <

δ

α

para qualquer valor de di.

Assim, embora tenha sido utilizada uma aproximação de campo médio no

cálculo acima, e considerando-se que a distribuição de pesos sinápticos não é

necessariamente igual à distribuição da média dos pesos das arestas de entrada

dos vértices, pode-se esperar, como uma aproximação inicial, que a distribuição

dos pesos sinápticos apresente um pico próximo a esse intervalo. Conclui-se

ainda, da inequação acima e do fato de que os pesos sinápticos são limitados ao

intervalo [0, 1], que devemos ter δ ≤ α.
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O modelo aqui proposto, em conjunto com o algoritmo distribuído que rege

sua dinâmica, procura reproduzir características fundamentais do funcionamento

cerebral, com o objetivo de capturar a essência dos processos de sinalização e pro-

cessamento da informação neurais. Nos capítulos seguintes, a dinâmica emer-

gente da aplicação deste modelo é estudada por meio de extensivas simulações,

e seus resultados analisados com base em resultados conhecidos da literatura.
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Capítulo 4

A distribuição de pesos sinápticos

4.1 Introdução

Apresenta-se aqui a análise dos resultados obtidos com a execução de extensivas

simulações do algoritmo distribuído descrito no Capítulo 3 sobre instâncias de

grafos gerados pelomodelo lá descrito. Uma vez que o algoritmo possui um cará-

ter estritamente reativo, onde os vértices do grafo D, com i = 1, 2, . . . , n executam

ações apenas como resultado do recebimento de uma mensagem, é necessário

que as ações locais que o caracterizam sejam executadas inicialmente por um

subconjunto I, |I| ≤ n de vértices iniciadores, ou seja, vértices capazes de enviar

mensagens no início das simulações sem que tenham recebido quaisquer mensa-

gens de seus vizinhos de entrada, conforme descrito na Seção 3.3.2, de forma que

estas possam, então, prosseguir de maneira puramente reativa.

Os experimentos computacionais aqui descritos são compostos por sequências

de execuções do algoritmo distribuído, sendo cada uma das sequências composta

por diversas execuções do mesmo.

Na primeira execução de cada sequência, os potenciais de disparo dos vérti-

ces são escolhidos do intervalo [v0, vt] aleatoriamente segundo uma distribuição

uniforme. Similarmente, os pesos sinápticos das arestas são inicialmente repre-

sentados por valores aleatórios segundo uma distribuição uniforme no intervalo

[0, 1]. Nesta execução, os valores dos potenciais de disparo e pesos sinápticos,

definidos inicialmente pelas distribuições acima, serão modificados pelas ações

determinadas pelo algoritmo A (Seção 3.3.2). Mais especificamente, os potenciais

de ação são modificados pelas linhas 2 e 4, enquanto os pesos sinápticos são mo-

dificados pela aplicação da regra de atualização descrita na Seção 3.3.3 e aplicada

na linha 9. A execução tem início com a escolha de um subconjunto I de vértices

escolhidos aleatoriamente de D, definido como o conjunto de iniciadores da exe-

cução. Cada um dos elementos de I envia entãomensagens para seus vizinhos de
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saída, dando início à cadeia demensagens que determina a execução do algoritmo

A.

Execuções subsequentes utilizam, por sua vez, o estado alcançado pela execu-

ção anterior (ou seja, os potenciais e pesos sinápticos obtidos ao fim da execução).

O fim de uma execução é caracterizado pelo estado em que nenhum dos vértices

em D possui mensagens a serem processadas. Tal estado é atingido, para cada

execução, com probabilidade que tende a 1. Essa afirmação pode ser compreen-

dida da seguinte forma. Seja p a probabilidade de que menos um vértice em D

efetue o envio de uma mensagem. Então, a probabilidade de terminação de uma

execução, ou seja, a probabilidade de que nenhum vértice envie uma mensagem

é dada por q = 1 − p. Dado que cada envio de mensagem é probabilístico, e

que cada disparo está condicionado à recepção de uma mensagem, e portanto a

um disparo efetuado por um vizinho de entrada num instante de tempo anterior,

conclui-se que, ao longo do tempo, a probabilidade do envio de uma mensagem

diminui, uma vez que seu valor corresponde a um produto de probabilidades.

Assim, temos que com o passar do tempo, p tende a 0, e portanto q tende a 1.

Uma vez atingido esse estado, dá-se início a uma nova execução, e o processo se

repete até que seja alcançado um número limite pré-determinado de execuções,

configurando-se assim o fim de uma sequência.

Nos resultados aqui descritos, 100 instâncias de D, sobre as quais 500 sequên-

cias, cada uma composta por 10 000 execuções, foram realizadas, levando a um

total de 50 000 sequências independentes, ou 500 000 000 de execuções. Cada

instância deD foi gerada com n = 1 000 vértices, sendo 5% destes escolhidos alea-

toriamente como iniciadores, de forma queN = |I| = 50. Os potenciais de repouso

e limiar utilizados foram, respectivamente, v0 = −15 e vt = 0. Os parâmetros que

controlam o funcionamento da plasticidade sináptica são dados por δ = 0,01 e

α = 0,04. O expoente da lei de potências que determina a distribuição de graus de

saída de D é dado por τ = 1,8, enquanto o parâmetro da distribuição exponencial

utilizada no processo de decisão que define a conectividade das arestas de saída

de D é dado por λ = −2. Uma discussão sobre esta escolha de parâmetros será

apresentada a seguir, na Seção 4.5.

Cabe aquimencionar que uma alternativa a exigir o fimdeuma sequência para

que seja dado início à próxima seria realizar umaúnica execução, onde vértices em

repouso, ou seja, semmensagens a serem processadas, pudessem eventualmente,

com certa probabilidade, atuar como iniciadores. Essa alternativa seria capaz de

modelar a ocorrência de novos estímulos durante uma execução, bem como a

existência de disparos espontâneos ocorridos pela existência de flutuações nos

canais de íons nas sinapses, resultantes de ruído [31]. Embora essa alternativa

pareça mais realista do ponto de vista biológico, ela é, na prática, essencialmente
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equivalente à abordagem utilizada aqui, uma vez que novos disparos durante

uma execução representariammeramente um aumento do número demensagens

presentes no sistema, o que pode ser simulado por meio de modificações nos

parâmetros da simulação. Esta abordagem foi escolhida por permitir um melhor

controle sobre a terminação das simulações com base na escolha do número de

execuções em cada sequência, e do número de iniciadores em cada execução.

4.2 A distribuição de pesos sinápticos

Um resultado significativo obtido por meio da execução das simulações descritas

acima é a distribuição de pesos sinápticos obtida como resultado da evolução da

dinâmica do modelo proposto ao longo das sequências de execuções.

A distribuição de pesos sinápticos foi estudada empiricamente por Song et al.

[86] e por meio de modelos [78, 100]. No trabalho de Song et al., observou-se

neurônios da camada V do córtex visual de ratos. Este trabalho encontrou uma

distribuição unimodal com cauda longa, melhor ajustada por uma distribuição

log-normal.

Nas simulações do modelo aqui desenvolvido, observou-se a distribuição

de pesos sinápticos que emerge como resultado da dinâmica governada pela

execução do algoritmoA descrito na Seção 3.3. A Figura 4.1 demonstra a evolução

desta ao longo das execuções, por meio da ilustração da distribuição em instantes

específicos das sequências de execuções. Observa-se que a distribuição toma

uma forma análoga à descrita por Song et al., em um processo gradual que leva

os pesos sinápticos a uma configuração unimodal com pico em pesos de menor

magnitude, mas permitindo que pesos mais altos sejam encontrados, ainda que

com menor probabilidade. Uma discussão mais detalhada sobre a distribuição

alcançada ao fim das sequências será realizada na Seção 4.2.1. Nota-se que o valor

máximo da distribuição é alcançado na vizinhança do intervalo [0,19, 0,2], como

previsto pela aproximação de campo médio realizada na Seção 3.4.

Observa-se que a distribuição estabiliza-se mesmo com a contínua evolução

dos pesos sinápticos, sugerindo a existência de uma dinâmica fundamental que

alcança um estado onde os pesos sofrem modificações sem que sua distribuição

seja perceptivelmente afetada. Esse aspecto será discutido em maiores detalhes

na Seção 4.3.

4.2.1 Ajuste da distribuição de pesos sinápticos

Os parâmetros do modelo aqui proposto podem ser adaptados de maneira que

a distribuição final dos pesos sinápticos estabilize-se de forma a concordar com
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Figura 4.1: Evolução da distribuição dos pesos sinápticos ao longo das execuções.
As probabilidades são agrupadas em bins de largura 0,01.
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a distribuição observada empiricamente por Song et al.. Inicialmente, deve-

se adaptar a expressão da função de densidade da distribuição log-normal que

melhor se ajusta aos dados empíricos, obtida dos resultados de Song 1, e dada por

g(w) =
0,426
w

e−(lnw+0,702)2/(2×0,93552),

onde w > 0 representa um peso sináptico. Uma mudança de escala é realizada

nos pesos, levando-os do intervalo [0, 10] utilizado em [86] para o intervalo [0, 1]

aqui empregado, por meio de uma curva de ajuste obtida a partir de pontos

gerados por meio da transformação h(w) = 10g(10w). Com a determinação de

uma função de ajuste obtida com o uso desses pontos, obtém-se uma função de

densidade f ≈ h tal que

f (w) =
0,438
w

e−(lnw+2,997)2/(2×0,91112).

Por meio da variação dos parâmetros δ e α, foi possível encontrar uma ex-

celente concordância entre a densidade de probabilidade dos pesos sinápticos

resultante da evolução do modelo e a expressão para a distribuição log-normal

dada acima. Mais especificamente, utilizando-se os parâmetros δ = 0,0002 e

α = 0,04, a distribuição de pesos estabiliza-se em excelente concordância com

a função de densidade log-normal que em [86] melhor representa os dados ex-

perimentais, como ilustrado na Figura 4.2. Nesta figura, observa-se que o pico

da distribuição encontra-se em torno de 0,02, indicando que a aproximação de

campomédio, que prevê um pico próximo a 0,005, falha para esta combinação de

parâmetros.

4.3 Profundidade causal de recepção de mensagens

Define-se a profundidade causal da recepção de uma mensagem como o número

de disparos que a precederam na cadeia de disparos cuja origem é algum vér-

tice iniciador disparando um potencial de ação pela primeira vez, sucedido pelos

disparos dos vértices subsequentes gerados por causalidade direta, ou seja, dis-

paros consecutivos onde um determinado disparo é ocasionado pela recepção da

mensagem enviada como resultado de um disparo anterior.

A profundidade das cadeias causais máximas e médias calculadas para men-

sagens terminais, ou seja, aquelas que não levam a disparos por parte do receptor,

1No artigo de Song et al. existe um erro na expressão da distribuição log-normal, que é dada
como g(w) = 0,426 exp

[

−(lnw + 0,702)2/(2 × 0,9355)2
]

/w. Nesta expressão, todo o denominador
do argumento da exponencial está elevado ao quadrado. Na expressão correta da distribuição
log-normal, apenas o desvio padrão, correspondente a 0,9355, deve estar elevado ao quadrado.
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Figura 4.2: Densidades de pesos sinápticos após a estabilização para δ = 0,0002
e α = 0,04. As densidades são obtidas agrupando-se as probabilidades em bins
de largura 0,01, e posteriormente dividindo-se as probabilidades resultantes pela
largura do bin. A linha sólida representa a densidade log-normal dada por f (w).

são ilustradas, ao longo das execuções, na Figura 4.3(a). Observa-se que as cadeias

causais podemser consideravelmente longas, quando comparadas comapequena

distância média entre vértices que caracteriza este modelo de grafo aleatório (cf.

Seção 3.2.1).

A Figura 4.3(a) revela, portanto, a existência de uma dinâmica persistente

nos pesos sinápticos, mencionada na Seção 4.2. Pode-se concluir que os pesos

sinápticos permanecem em constante mudança sem sem que sua distribuição

sofra alterações perceptíveis, uma dinâmica que se revela com a seguinte análise.

Todo envio de uma mensagem, com exceção daquelas enviadas pelos vértices

iniciadores, causa o aumento de um peso sináptico, aquele referente à aresta

pela qual a mensagem foi enviada, a menos que este esteja já saturado, ou seja,

que seu valor seja 1. Sinapses de peso 1, entretanto, são raras, especialmente se

organizadas como um caminho em D, como pode ser deduzido por meio da sua

distribuição (cf. Figura 4.1). Desta forma, os históricos causais de recepção de

mensagens indicama existência deumadinâmicade evoluçãodepesos sinápticos,

em que estes têm seus valores aumentados ou diminuídos de forma não trivial,

uma vez que é observada a ocorrência de disparos que, embora modifiquem os

pesos sinápticos individualmente, não levam a modificações na sua distribuição,

uma vez que essa tenha se estabilizado. Esta interpretação é reforçada pela análise

dos pesos sinápticos médios das arestas que compõem as cadeias causais de
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Figura 4.3: Profundidade causal da recepção de uma mensagem e os pesos si-
nápticos a ela associados. (a) Profundidade causal máxima e média de recepção
de mensagens terminais. (b) Peso sináptico médio das arestas envolvidas no
histórico causal de mensagens terminais.

recepção de mensagens terminais, ilustrada na Figura 4.3(b). A média dos pesos

dessas arestas é consistentemente menor do que 1, e decresce com a progressão

das execuções, à medida que a distribuição de pesos sinápticos se estabiliza,

confirmando a análise acima, a mais uma vez apontando para uma dinâmica de

evolução de pesos cujos valores aumentam e diminuem em padrões não triviais.

4.4 Vértices e arestas alcançados pelas execuções

As distribuições do número de execuções que alcança um determinado vértice

ou aresta, calculadas ao fim de cada sequência, são apresentadas na Figura 4.4.

Uma aresta é dita alcançada quando ao menos uma mensagem trafega por ela;

um vértice é dito alcançado quando recebe ao menos uma mensagem durante

uma execução.
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Figura 4.4: A distribuição de vértices e arestas alcançados pela propagação de
mensagens nas execuções. As probabilidades são agrupadas em bins de largura
100 para vértices e 50 para arestas.
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Observa-se nessas distribuições de longo prazo que, com significativa probabi-

lidade, um número relativamente alto de vértices e arestas são alcançados mesmo

ao final de uma longa sequência de execuções, quando a distribuição de pesos

sinápticos está estabilizada. Esse fato sugere que alguma forma de integração da

informação aconteça emdeterminados subgrafos deD àmedida que as execuções

progridem, como será discutido no Capítulo 5.

4.5 Notas sobre a escolha dos parâmetros

Além dos valores considerados para os parâmetros λ, δ e α, justificados nas

seções anteriores, os resultados aqui descritos são dependentes do percentual de

iniciadores escolhidos no início de cada execução do algoritmo distribuído e da

diferença vt − v0.

Os efeitos resultantes do aumento do percentual de iniciadores ou da redução

da diferença vt − v0 são semelhantes, e explicados a seguir. Ambas as classes de

modificações levam a um aumento no número demensagens a serem processadas

em cada execução, o que resulta em mais modificações nos pesos sinápticos e a

uma convergência mais veloz à distribuição de pesos final. A distribuição em si,

entretanto, não é alterada, de forma que a fração de iniciadores e a diferença vt−v0

influenciam apenas como e com que velocidade se dá a evolução das sequências

de execuções ao longo do tempo. É relevante mencionar que a escolha desses

parâmetros não tem influência direta no tempo de execução de um conjunto de

sequências, uma vez que, embora a convergência da distribuição ocorra mais

rapidamente, há, em contrapartida, a necessidade de que mais mensagens sejam

processadas em cada execução.

Dados os valores de v0 e vt, pode-se comparar a distribuição final obtida para

diferentes valores de δ e α. Duas variações destes parâmetros são ilustradas na

Figura 4.5, em conjunto com a distribuição final da Figura 4.1. As duas novas

distribuições ilustradas foram obtidas com os valores de δ = 0,015 com α = 0,05 e

δ = 0,01 com α = 0,025. A análise de campomédio da Seção 3.4 prevê que os picos

dessas distribuições devem ocorrer nas proximidades dos intervalos [0,285, 0,3]

e [0,39, 0,4], respectivamente, o que pode ser observado na figura. Pode-se ver

ainda que o aumento da razão δ/α parece impedir a convergência da distribuição

à uma log-normal. Esse efeito é esperado à medida que a moda da distribuição

move-se em direção a 1 quando razão δ/α é aumentada, devido ao acúmulo de

probabilidades para maiores valores de pesos sinápticos, uma vez que estes são

truncados em 1. Observa-se que já para os valores de δ = 0,01 com α = 0,025 este

efeito torna-se aparente, e a distribuição foge às características deumadistribuição

log-normal.
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Capítulo 5

Integração da informação

Como quantificar a consciência, ou mesmo reconhecer que um dado sistema

apresenta comportamento consciente? Recentemente, uma teoria que procura

quantificar a quantidade de consciência em um sistema utilizando o conceito

da integração da informação, denominada Teoria da Informação Integrada, foi

formulada por Tononi et al em [95–98]. De acordo com a teoria,

(...) a consciência corresponde à capacidade de um sistema integrar

informação. Esta afirmação é motivada por duas propriedades feno-

menológicas fundamentaisda consciência: diferenciação– adisponibi-

lidade de um grande número de experiências conscientes; e integração

– a unidade de cada uma dessas experiências.

O seguinte experimento é proposto para motivar a teoria. Considere uma

pessoa posicionada à frente de uma tela que é alternadamente ligada e desligada.

A pessoa é instruída a dizer “claro” quando a tela é ligada, e “escuro” quando

a mesma é desligada. Um fotodiodo é também posicionado em frente à tela,

configurado de forma que um som seja emitido apenas quando a tela é ligada.

Quando a pessoa diferencia os estados da tela entre ligado e desligado, existe a

experiência consciente de se “ver” luz ou escuridão. O fotodiodo também pode

diferenciar os dois estados, mas nãohá experiência consciente nessa diferenciação.

Qual a diferença chave entre a pessoa e o fotodiodo que permite que a primeira

“veja” a luz de forma consciente?

Quando a tela é ligada, o fotodiodo entra emumde seus dois possíveis estados.

Entretanto, quando a pessoa vê a tela ser ligada, o estado em que ela se encontra é

apenas um dentre uma variedade extraordinária de estados possíveis. Em outras

palavras, o repertório de estados do fotodiodo é minimamente diferenciado, ao

contrário do repertório de estados da pessoa observando a tela.

A capacidade de diferenciar entre um grande número de estados, entretanto,

não é suficiente para explicar a presença de consciência. Por exemplo, ao subs-
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tituir o fotodiodo por uma câmera digital com resolução de um megapixel, es-

sencialmente uma coleção de um milhão de fotodiodos, o sistema torna-se capaz

de diferenciar entre 210
6
estados diferentes, e ainda assim a câmera digital não

apresenta consciência.

A teoria de Tononi postula que a característica fundamental para que um

sistema possa exibir características de consciência é relacionada com a integração

da informação. No exemplo dado acima, cada fotodiodo funciona de forma

independente dos demais, enquanto no cérebro há uma grande quantidade de

interações causais entre seus diversos elementos. Se o sensor da câmera digital

fosse dividido em fotodiodos individuais, não haveria perda de resolução da

mesma; por outro lado, a desconexão de elementos do cérebro responsáveis pela

experiência consciente levaria a efeitos desastrosos.

Esta análise sugere que, para quehaja consciência, umsistemadevepossuir um

grande repertório de estados (informação) e que nãodeve ser possível decompô-lo

em partes que representem subsistemas sem dependência causal (integração).

5.1 Conceitos básicos

5.1.1 Entropia

O conceito de entropia remete a uma medida de incerteza de uma variável ale-

atória. Ela define, portanto, a quantidade de informação necessária em média

para descrever a mesma. Seja X uma variável aleatória discreta com função de

probabilidade de massa p(xk) = Pr(X = xk), k = 1, 2, . . . , n. A entropia H(X) desta

variável aleatória é definida por

H(X) = −
∑

1≤k≤n

p(xk) log p(xk). (5.1)

Convenciona-se que 0 log 0 = 0 uma vez que limx→0 x log x = 0.

A entropia é dada por um valor não-negativo, o que pode ser observado ao

considerar-se que 0 ≤ p(xk) ≤ 1, o que implica que log p(xk) ≤ 0. Considera-se

ainda que o logaritmo na Equação 5.1 é na base 2, e desta forma a medida de

entropia é dada em bits.

Nota-se ainda que a entropia pode ser interpretada como o valor esperado da

variável aleatória log 1
p(X) , ou seja,

H(X) = E

[

log
1

p(X)

]

. (5.2)

A entropia é maximizada quando a distribuição de probabilidade da qual ela
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é função é uniforme, ou seja p(xk) = 1/n, representando um estado de incerteza

máxima. Consequentemente, o valor da entropia nesse estado é de n bits.

5.1.2 Entropia relativa

A entropia relativa funciona como uma medida de distância entre duas distribui-

ções. Denotada porD(p‖q), ela mede a ineficácia de assumir que uma distribuição

é dada por q quando a distribuição real é p [32]. A definição de entropia rela-

tiva, também denominada divergência de Kullback-Leibler, entre duas funções de

probabilidade de massa p(x) e q(x) é dada por

D(p‖q) =
∑

x

p(x) log
p(x)
q(x)

= E

[

log
p(x)
q(x)

]

, (5.3)

onde convenciona-se que 0 log 0
0 = 0 e que p log p

0 = ∞. Assim, se existe algum x

tal que p(x) > 0 e q(x) = 0, então D(p‖q) = ∞.

A entropia relativa é sempre não-negativa, e assume valor zero se e somente

se p = q. Entretanto, a entropia relativa não é uma medida real de distância entre

duas distribuições, uma vez que ela não é simétrica e não satisfaz a desigualdade

triangular, ou seja, D(p‖q) ≤ D(p‖r) +D(r‖q) não é satisfeita.

5.2 Consciência como informação integrada

A descrição apresentada nesta seção é baseada em [8], que define umamedida de

informação integrada para sistemas de elementos discretos que evoluem ao longo

do tempo, uma extensão da teoria desenvolvida em [95, 96, 98].

Será utilizada aqui a mesma notação apresentada em [8]. Nesta análise, são

considerados grafos não-dirigidos, denominados sistemas, cujos vértices realizam

algum tipo de operação simples cujo resultado é função do estado dos vértices

vizinhos. Sistemas ou subconjuntos de sistemas são representados por letras

maiúsculas como X ou S. Letras maiúsculas com subscritos (Xt, St) denotam

distribuições de probabilidade de perturbações impostas ao estado de um sub-

conjunto em um dado instante de tempo t. Letras minúsculas com subscritos (xt,

st) representam eventos, ou seja, o valor do estado do subconjunto correspondente

no instante t.

5.2.1 Informação efetiva

A informação gerada por um sistema ao entrar em um determinado estado é

função do tamanho do repertório de estados possíveis, ou seja da distribuição de
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probabilidades sobre o conjunto de estados de saída do sistema, e da redução de

incerteza produzida pela entrada neste estado. Essa redução de incerteza, gerada

pelas interações causais entre elementos do sistema, é denominada informação

efetiva, definida como

ei(X0 → x1) = D(p(X0 → x1)
∥

∥

∥ pmax(X0))

= H(pmax(X0)) −H(p(X0 → x1)). (5.4)

Na Equação 5.4, pmax(X0) denota o repertório a priori, ou seja, a distribuição

de probabilidades sobre o conjunto de saídas do sistema, cada uma considerada

independentemente com igual probabilidade. Esse repertório é portanto dado

pela distribuição de entropia máxima sobre os estados do sistema. O repertório

a posteriori, denotado por p(X0 → x1), é o repertório de estados que poderiam

ter levado ao estado x1. A informação efetiva é dada portanto por uma diferença

de entropias, e pode então ser interpretada como a redução da incerteza obtida

quando o sistema evolui para o estado x1.

A Figura 5.1 ilustra alguns exemplos onde é calculada a informação efetiva

de alguns sistemas simples compostos por elementos binários. Nesta Figura,

os elementos são exibidos em seu estado final. Nós preenchidos representam

elementos cujo estado final é 1, enquanto nós vazios representam elementos com

estado final 0.

Na Figura 5.1a, considera-se um sistema com dois elementos onde o estado de

um deles é dado pelo estado do outro no instante de tempo anterior. O repertório

a priori consiste das quatro possíveis configurações que podem ser obtidas com

dois bits, ou seja, 00, 01, 10 e 11, de forma que H(pmax(X0)) = 2 bits. O estado final

do sistema é x1 = 01. Uma vez que o estado de um elemento é completamente

definido pelo estado do outro elemento no instante anterior, este é atingido com

probabilidade 1, e portanto tem-seH(p(X0 → x1)) = 0 bits, o que leva à informação

efetiva ei(X0 → x1) = 2 bits.

O sistema da Figura 5.1b é composto por três elementos que determinam

seu estado pela aplicação da função E lógico às suas entradas. Como há três

elementos no sistema, o repertório a priori consiste de 8 diferentes estados iniciais

possíveis, fazendo com que H(pmax(X0)) = 3 bits. O estado final do sistema, como

ilustrado, é dado por x1 = 000. Observa-se que do repertório a priori, apenas 4 dos

possíveis estados iniciais podem levar ao estado x1 (aqueles em que ao menos 2

elementos possuem valor 0). Portanto, a entropia do repertório a posteriori é dada

por H(p(X0 → x1)) = 2 bits, e obtém-se ei(X0 → x1) = 1 bit.

Na Figura 5.1c, os três elementos do sistema sempre “disparam”, no sentido

de que qualquer estado xt é dado por 111∀t. A entropia do repertório a priori é
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Figura 5.1: Exemplos do cálculo da informação efetiva para diferentes sistemas
compostos por elementos binários. O estado final dos elementos é indicado
visualmente pela sua coloração. Nós vazios indicam estado final 0, enquanto nós
preenchidos indicam estado final 1.
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dada por H(pmax(X0)) = 3 bits, como no exemplo anterior, e uma vez que todos os

estados deste repertório levam ao estado x1, a entropia do repertório a posteriori é

também H(p(X0 → x1)) = 3 bits. Assim, ei(X0 → x1) = 0 bits, e o sistema não

gera informação efetiva.

No sistema da Figura 5.1d, os elementos disparam aleatoriamente. Dessa

forma, o estado inicial é irrelevante na determinação do estado final, e mais uma

vez obtém-se H(pmax(X0)) = 3 bits e H(p(X0 → x1)) = 3 bits. Este é, portanto,

outro exemplo de um sistema que não gera informação efetiva.

5.2.2 Informação integrada

Considere agora uma partição P de um sistema em m partes disjuntas denotadas

por Mk, k = 1, 2, . . . ,m, que, tomadas em conjunto, compreendam todo o sistema.

Define-se a informação efetiva de uma partição P como

ei(X0 → x1/P) = D















p(X0 → x1)

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∏

Mk∈P

p(Mk
0 → µ

k
1)















(5.5)

onde µk1 corresponde a um evento resultante da distribuiçãoMk
0 de estados iniciais

da parte Mk.

Considere agora adefiniçãodeuma partição de informaçãomínima, denotadapor

PMIP, como a decomposição do sistema em suas partes partes menos integradas,

ou seja, mais independentes, e representando portanto a sua decomposição mais

natural.

A determinação de PMIP pode ser realizada por meio de uma busca sobre

todas as possíveis partições do sistema, após uma normalização, necessária pelas

seguintes razões. A informação efetiva de uma partição assimétrica, onde a

primeira parte contémumúnico elemento e outra contémosdemais, é tipicamente

menor do que aquela através de uma partição cujas partes têm omesmo tamanho.

Além disso, a informação efetiva de uma partição que define um grande número

de partes é em geral maior do que a de uma partição do sistema em poucas

partes. Em uma partição composta por m partes, é necessário portanto definir a

normalização

NP = (m − 1)min
k

{

Hmax(Mk
0)
}

. (5.6)

A normalização, portanto, consiste namenor das entropias dos repertórios a priori

multiplicada pelo número de outras partes. Pode-se então definir a partição de

informação mínima como aquela para a qual a informação efetiva normalizada é
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mínima, ou seja,

PMIP = argmin
P

{

ei(X0 → x1/P)
NP

}

. (5.7)

A informação integrada φ de um sistema é definida como a informação efetiva

da partição de informação mínima, ou seja, a entropia do repertório a posteriori do

sistema relativa aos repertórios a posteriori das partes que compõem a partição de

informação mínima combinados:

φ(x1) = ei(X0 → x1/P
MIP)

= D















p(X0 → x1)

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∥

∏

Mk∈PMIP

p(Mk
0 → µ

k
1)















. (5.8)

Na Figura 5.2 encontram-se exemplos do cálculo da informação integrada para

um sistema composto por dois pares disjuntos de elementos cujo comportamento

é o mesmo daqueles da Figura 5.1a.

No exemplo da Figura 5.2a, a informação efetiva do sistemaX como um todo é

calculada, eumavezqueoestadode cada elementoé completamentedeterminado

pelo estado de seu vizinho no instante de tempo anterior, temos que a informação

efetiva é dada por ei(X0 → x1) = H(pmax(X0)) −H(p(X0 → x1)) = 4 − 0 = 4 bits.

Na Figura 5.2b, é realizada a decomposição natural do sistema X em duas

partes M1 e M2. A informação efetiva de cada uma das partes é equivalente ao

cálculo realizado na Figura 5.1a, e portanto corresponde a 2 bits. Os repertórios

a posteriori p(M1
0 → µ11) e p(M2

0 → µ21) especificam, respectivamente, os estados

10 e 01, que combinados especificam o estado 1001, coincidindo com o repertório

especificado pelo sistema como um todo. A informação integrada é portanto dada

por

φ(x1) = D
[

p(X0 → x1)‖ p(M1
0 → µ

1
1)p(M

2
0 → µ

2
1)
]

= 0 bits,

um resultado esperado uma vez que não há interação entre as duas partes do

sistema. Conclui-se então que o sistema como um todo não gera informação além

daquela gerada por suas partes.

Considere agora a Figura 5.2c, onde uma partição P = {M
1
,M

2
} diferente da

partição da informação mínima é definida. Nesta figura, os repertórios a posteriori

das partes M
1
e M

2
são especificados inteiramente por elementos externos às

mesmas, e portanto nenhuma possibilidade pode ser eliminada na determinação

do repertório que pode levar aos estados µ1 e µ2 respectivamente, levando a um

repertório a posterioride entropiamáximapara cada umadas partes. A informação

efetiva da partição P é portanto 4 bits. Nota-se que o valor encontrado para a

informação efetiva sobre a partição P é maior do que aquele encontrado para a

partição P. A partição P, entretanto, não pode ser usada na determinação da
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Figura 5.2: Exemplos do cálculo da informação integrada em um sistema de pares
disjuntos.

64



informação integrada deste sistema, uma vez que não corresponde à partição de

informação mínima.

Diversos resultados sobre a influência da arquitetura causal e da dinâmica

imposta sobre um dado sistema sobre a informação integrada gerada pelomesmo

são apresentados e discutidos em [8]. A principal limitação da medida de in-

formação integrada, na forma apresentada, é a sua aplicação restrita a sistemas

de pequena escala. A impossibilidade do cálculo da informação integrada em

sistemas maiores dá-se pela explosão combinatória gerada pela necessidade de

particionar o sistema de forma que seja determinada a partição de informação

mínima (cf. Equação 5.7). Tal determinação requer a enumeração de um conjunto

de partições que, no pior caso, é dado pelo número de Bell correspondente ao nú-

mero de elementos do sistema. O número de Bell para um sistema composto por

20 elementos, por exemplo, é da ordem de 1013 [83], de maneira que mesmo para

sistemas pequenos, o problema torna-se computacionalmente intratável. Desta

forma, considera-se que a teoria da informação integrada de Tononi não é testável

em sua presenta forma, uma vez que sua aplicação é limitada a sistemas de escala

extremamente reduzida. Além disso, o fato de a teoria da informação integrada

de Tononi utilizar variáveis e operações binárias, que governam uma evolução

síncrona e semmemória, constituem uma aparente simplificação excessiva no que

diz respeito à simulação da dinâmica cerebral.

5.3 Uma nova medida de integração da informação

5.3.1 Introdução

Será proposta aqui uma medida alternativa para o cálculo da integração da in-

formação sem que a essência desta quantidade seja perdida. Esses cálculos são

realizados de maneira incremental, por meio de simulações como as descritas no

Capítulo 4 e também fazendo uso das ferramentas da teoria da informação, em

especial os conceitos de ganho de informação e correlação total, aplicados a va-

riáveis definidas pela profundidade das cadeias causais emergentes da dinâmica

do modelo descrito no Capítulo 3, para quantificar a eficiência do sistema em

integrar informação.

A emergência da informação integrada aqui investigada faz uso do modelo e

dinâmica descritos no Capítulo 3, que levam em conta aleatoriedade, assincronia

e a presença dememória nas ações tomadas pelos neurônios artificiais, segundo o

algoritmo assíncrono A. Duas medidas provenientes da teoria da informação são

utilizadas como indicadores da integração da informação decorrente da evolução

do sistema. O primeiro desses indicadores, o ganho de informação, é definido
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como a quantidade de informação que o sistema gera como uma entidade única a

partir de uma condição inicial de incerteza máxima. O segundo indicador, a cor-

relação total, indica, essencialmente, o quanto o ganho de informação do sistema

supera aquele dos seus vértices quando estes são considerados independente-

mente dos demais. Nesta análise, as variáveis envolvidas referem-se não aos

eventos de disparo de potenciais de ação por parte dos vértices, como na teoria

de Tononi, mas sim no fato destes serem ou não alcançados pelas mensagens que

representam tais potenciais ao longo das diversas simulações.

5.3.2 Integração da informação

Considere uma sequência de N variáveis aleatórias discretas binárias

X = X1,X2, . . . ,XN. Seja x = x1, x2, . . . , xN ∈ {0, 1}N uma das 2N possíveis sequên-

cias de valores correspondentes às respectivas variáveis. Com esta representação,

então, temos que X = x implica que X1 = x1,X2 = x2, . . . ,XN = xN.

Sejam P(x) a probabilidade conjunta de X = x e Pi(xi) a probabilidademarginal

de Xi = xi para todo i ∈ {1, 2, . . . ,N}, dada pela soma de P(x) sobre todas as 2N−1

possibilidades de x que deixem o valor de Xi fixo em xi.

A definição dos dois indicadores mencionados acima será função da entropia

associada à sequênciaX, dada a distribuição conjunta P ou a cada variávelXi indi-

vidualmente, dadas a distribuição Pi correspondente. Consideraremos, portanto

a entropia conjunta, denotada por H(X) e as entropias marginais Hi(Xi), dadas pelas

fórmulas

H(X) = −
∑

x∈{0,1}N

P(x) logP(x) (5.9)

e

Hi(Xi) = −
∑

xi∈{0,1}

Pi(xi) logPi(xi). (5.10)

Dadas as observações sobre a entropia máxima realizadas na Seção 5.1.1,

observa-se que 0 ≤ H(X) ≤ N e 0 ≤ Hi(Xi) ≤ 1.

Os dois indicadores a serem utilizados nessa análise da integração da informa-

ção, descritos a seguir, fazemuso da definição da entropia relativa (cf. Seção 5.1.2).

Consideraremos aqui a entropia relativa de duas distribuições conjuntas P e Q

sobre as mesmas N variáveis aleatórias binárias definidas acima. Consequente-

mente, a Equação 5.3 toma a seguinte forma.

D(P‖Q) =
∑

x∈{0,1}N

P(x) log
P(x)
Q(x)

. (5.11)
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Nasdefiniçõesdadas a seguir, adistribuiçãoP é amesmadefinida acima, enquanto

a distribuição Q será definida individualmente para cada indicador.

Ganho de informação

O primeiro dos indicadores, denominado ganho de informação, é definido como

a entropia relativa entre P eQ quandoQ reflete um estado demáxima incerteza no

que diz respeito aos valores das N variáveis. Dessa forma, utiliza-se Q(x) = 1/2N

para todo x ∈ {0, 1}N. Denotando-se o ganho de informação por G(X), temos, a

partir da Equação 5.11,

G(X) =
∑

x∈{0,1}N

P(x) log
[

2NP(x)
]

=
∑

x∈{0,1}N

P(x)
[

log 2N + logP(x)
]

=
∑

x∈{0,1}N

NP(x) +
∑

x∈{0,1}N

P(x) logP(x)

e portanto

G(X) = N −H(X). (5.12)

Pode-se ainda definir o ganho de informação marginal para as variáveis alea-

tórias Xi. Para estas variáveis, observa-se que a distribuição de máxima incerteza

é dada porQi(0) = Qi(1) = 1/2, e se denotarmos por Gi(Xi) o ganho de informação

marginal, temos que Gi(Xi) = D(Pi‖Qi) e portanto

Gi(Xi) = 1 −Hi(Xi). (5.13)

Nota-se que as definições acima satisfazem as desigualdades 0 ≤ G(X) ≤ N e

0 ≤ Gi(Xi) ≤ 1.

Correlação total

O segundo indicador, a correlação total, determina o quão distante as variáveis

X1,X2, . . . ,XN estão de serem independentes umas das outras, em relação a P.

Utiliza-se, então, para este indicador, Q(x) =
∏N

i=1 Pi(xi) para todo x ∈ {0, 1}N, e

dada esta escolha para a distribuição conjuntaQ, a entropia relativaD(P‖Q) passa

a denotar o que é conhecido como a correlação total entre as N variáveis [101],
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denotada aqui por C(X). A partir da Equação 5.11, temos

C(X) =
∑

x∈{0,1}N

P(x)















logP(x) − log
N

∏

i=1

Pi(xi)















=
∑

x∈{0,1}N

P(x) logP(x) −
∑

x∈{0,1}N

P(x) log
N

∏

i=1

Pi(xi)

= −H(X) −
∑

x∈{0,1}N

P(x)
N

∑

i=1

logPi(xi)

= −H(X) −
N

∑

i=1

∑

x∈{0,1}N

P(x) logPi(xi)

= −H(X) −
N

∑

i=1

∑

xi∈{0,1}

∑

x∈{0,1}N |Xi=xi

P(x) logPi(xi)

= −H(X) −
N

∑

i=1

∑

xi∈{0,1}

Pi(xi) logPi(xi)

e desta forma

C(X) =
N

∑

i=1

Hi(Xi) −H(X) (5.14)

A correlação total, assim como a entropia, é expressa embits e é uma função da

distribuição conjunta P. Seu valor máximo dá-se quando a distribuição P define

probabilidade zero para todos os membros de {0, 1}N, com exceção de dois deles.

Sejam estes x e y. O valor máximo da correlação total ocorre se i) x e y são valores

complementares atribuídos às variáveis X e Y, ou seja, para todo i, xi = 0 se e

somente se yi = 1 e ii) P(x) = P(y) = 1/2. Satisfeitas essas condições, temos que

Hi(Xi) = 1 para todo i, e H(X) = 1, e portanto 0 ≤ C(X) ≤ N − 1.

Considere agora as equações 5.12, 5.13 e 5.14. Aplicando a equação 5.13 na

equação 5.14 temos

C(X) = N −

N
∑

i=1

Gi(Xi) −H(X).

Em conjunto com a equação 5.12, obtemos

C(X) = G(X) −
N

∑

i=1

Gi(Xi).

Portanto, a correlação total corresponde ao ganho de informação que supera o

ganho total resultante das variáveis tomadas demaneira independente. De forma

equivalente, o ganho de informação é composto pela correlação total e pelo ganho
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marginal total
∑N

i=1 Gi(Xi), ou seja,

G(X) = C(X) +
N

∑

i=1

Gi(Xi). (5.15)

Nas análises a seguir, será utilizada uma razão que indica a capacidade de o

grafo D, sob a dinâmica imposta pelo algoritmo A, gerar informação na forma de

correlação total. Esta razão é dada por

r(X) =
C(X)
G(X)

. (5.16)

Valores esperados

A execução do algoritmo A altera os pesos sinápticos das arestas do grafoD, desta

forma modificando a distribuição conjunta P, e consequentemente também os

valores de C(X) e G(X). Procura-se aqui obter valores com os quais os resultados

obtidos nas simulações descritas a seguir possam ser comparados, de maneira

a facilitar sua interpretação. Usar os valores máximos para cada quantidade

não é especialmente útil, uma vez que estes ocorrem apenas para um conjunto

finito de possibilidades para P, enquanto P varia sobre um espaço contínuo de

possibilidades.

Observa-se então o valor esperadodas duas quantidades àmedida queP varia.

Para tanto, nota-se que especificar a distribuição P é equivalente a especificar 2N

números no intervalo [0, 1], dado que a soma destes seja 1. Em outras palavras, P

corresponde a cada ponto do simplex de 2N dimensões [106]. O cálculo do valor

esperado de C(X) ou G(X) sobre este simplex requer a escolha de uma função

densidade e a posterior integração sobre o simplex. Dadas as complexidades da

dinâmica imposta pelo algoritmo A aos pesos sinápticos das arestas do grafo D

e da estrutura deste, é improvável que uma função densidade apropriada possa

ser derivada. Ainda que se assuma uma função densidade uniforme, há ainda

a necessidade de integrar C(X) e G(X) sobre o simplex, o que pode ser feito

analiticamente para G(X), fazendo-se uso do valor esperado de H(X) [28], mas

não para C(X).

Para valores suficientemente grandes de N, a fórmula em [28] resulta num

valor esperado de H(X) sobre o simplex, usando-se a densidade uniforme, que

tende a N − (1 − γ)/ ln 2, onde γ ≈ 0,57722 é a constante de Euler. Então, pela

Equação 5.12, o valor esperado de G(X) tende à constante (1 − γ)/ ln 2 ≈ 0,6. De

maneira similar, pela Equação 5.14, o mesmo valor pode ser utilizado como um

limite superior aproximado no valor esperado de C(X). Sabe-se ainda, de [28],

que sob estas condições, H(X) e G(X) são concentrados próximos às suas médias.
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5.3.3 Simulações

Dadas as definições acima, foram executadas simulações análogas àquelas des-

critas no Capítulo 4.

A geração de instâncias do grafo D foi realizada de acordo com o procedi-

mento descrito na Seção 3.2, com as seguintes adaptações aos seus parâmetros

estruturais. Em contraste com os parâmetros utilizados na geração dos grafos no

Capítulo 4, os resultados computacionais descritos neste capítulo foram obtidos

com grafos de tamanho n = 100 vértices. Essa redução de escala será analisada

posteriormente. Para que a proporção de nós na componente fortemente conexa

de D permanecesse com tamanho próximo a 0,9n, foi necessário ainda modificar

o parâmetro da distribuição exponencial utilizada na determinação da probabili-

dade de que dois vértices sejam conectados. De maneira que tal proporção fosse

mantida, utilizou-se λ = −1. Assim como no Capítulo 4, toda análise aqui re-

alizada limita-se aos vertices pertencentes à componente fortemente conexa de

D. O parâmetro τ da lei de potência que define a distribuição de graus de saída

dos vértices de D foi mantido em 1,8, de acordo com os resultados já citados em

[35, 99].

No que diz respeito aos parâmetros que influenciam a dinâmica do modelo,

forammais uma vez utilizados os valores v0 = −15, vt = 0, α = 0,04 e δ = 0,0002. O

tamanhodo conjuntode iniciadores I foimodificadodemaneira que a evoluçãodo

envio de mensagens possa dar-se mais rapidamente, o que provou-se necessário

dada a maior complexidade computacional das simulações aqui descritas. Cada

execução é então iniciada com a escolha aleatória de 50 vértices iniciadores.

Demaneira que conclusões estatísticas possamser tomadas sobre os resultados

das simulações, foramutilizadas 100 instâncias deD. Sobre cada umadelas, 50 000

sequências, cada uma composta por 10 000 execuções foram realizadas. Além

disso, onze pontos de observação foram definidos ao longo de cada sequência.

Para cada sequência, o primeiro ponto de observação ocorre em seu início, antes

que qualquer execução tenha sido realizada, de formaque ospotenciais dedisparo

e os pesos sinápticos dos vértices e arestas do grafo, respectivamente, estejam

configurados com seus valores iniciais aleatórios. Os demais dez pontos de

observação ocorrem em intervalos uniformes de 1 000 execuções na sequência.

Considere agora as definições relacionadas à integração da informação des-

critas nas seções anteriores. Define-se N = |GSCC(D)|, de forma que exista uma

variável aleatória para cada vértice do grafo D. Seja Pi(1) a probabilidade de que

o vértice i receba ao menos uma mensagem durante uma execução do algoritmo

A em D (em outras palavras, a probabilidade de que i seja alcançado durante a

execução), e de forma similar, seja P(x) a probabilidade de que todo vértice i tal
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que xi = 1 (e nenhum outro vértice) receba ao menos uma mensagem durante a

execução do algoritmo.

Opropósitode cadapontode observação épermitir que adistribuição conjunta

P das variáveis X1,X2, . . . ,XN seja estimada, permitindo assim o cálculo do ganho

de informação G(X) e da correlação total C(X). Com a definição de Pi(1) dada

acima, a cada ponto de observação são analisados os padrões de propagação de

mensagens que ocorrem em D devido à execução do algoritmo A. Tal análise é

feita por meio de 100 execuções extras, cada uma sendo iniciada com a escolha de

umnovo conjunto de iniciadores e executada com os potenciais de disparo e pesos

sinápticos configurados com os valores correspondentes aqueles alcançados no

ponto de observação atual, resultantes da dinâmica do modelo até a presente

execução. Ao final das execuções extras, a sequência original de execuções é

retomada com esses mesmos valores de potenciais de disparo e pesos sinápticos.

Para c = 1, 2, . . . , 11, a distribuição conjunta P correspondente ao c-ésimoponto

de observação pode ser estimada, ao fim de todas as sequências de execuções, a

partir donúmero total de execuções extras, que correspondea 50 000×100 = 5×106.

Os valores obtidos para G(X) e C(X) são então tomados emmédia calculada sobre

os resultados alcançados ao final das sequências de execuções para cada instância

de D. Desta forma, são consideradas as variações estruturais de cada instância

do grafo, bem como as variações no número de vértices excitatórios e inibitórios

que compõem o mesmo, e finalmente as diferenças provenientes dos diferentes

valores iniciais dos potenciais de disparo e dos pesos sinápticos de vértices e

arestas, respectivamente.

A estimativa da distribuição P é realizada da seguinte forma. Após cada

execução de A, o ponto x ∈ {0, 1}N tal que xi = 1 se e somente se o vértice i foi

alcançado durante a execução tem seu número de ocorrências incrementado em

1. A distribuição P(x) é então obtida pela normalização do número de ocorrências

de cada ponto, uma vez que todas as sequências tenham alcançado o ponto de

observação apropriado e que todas as sequências extras tenham sido finalizadas.

Tal procedimento resulta em um problema de armazenamento, uma vez que para

cada instância de D, as sequências são executadas em ordem, e conjuntos de

sequências referentes a diferentes instâncias são executadas em paralelo, fazendo

uso de múltiplos processadores. Assim, devem existir acumuladores correspon-

dentes aos vários membros de {0, 1}N que são observados e que precisam ser

armazenados para todos os pontos de observação. O grande volume de dados

impede o seu armazenamento emmemória, de forma que este precisa ser feito em

disco, causando um grande impacto no desempenho das simulações, e portanto

no tempo que estas necessitam para serem finalizadas. Assim, o número total de

5 × 106 execuções extras por ponto de observação não pode ser substancialmente
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aumentado na prática. Este número, multiplicado pelo número de instâncias de

D utilizadas, é também um limite superior do número de membros de {0, 1}N

que podem ser observados, e portanto o número de vértices não pode ser muito

grande, justificando assim a redução de escala mencionada anteriormente.

Modelos de grafo utilizados

Como mencionado acima, o modelo de grafo apresentado no Capítulo 3 foi uti-

lizado para investigar a integração da informação num sistema artificial com

propriedades que buscam simular características fundamentais encontradas no

neocórtex. Como discutido anteriormente, foram gerados grafos com n = 100

vértices, e a escolha de λ = −1 foi feita de forma que fosse obtido N ≈ 90. Para

este valor de N, o valor esperado dos graus de entrada e saída dos vértices do

grafo D é aproximadamente 3,7.

Como maneira de realizar uma abordagem mais completa na análise aqui

proposta, foram também estudados doismodelos de grafos adicionais, inspirados

em modelos clássicos presentes na literatura. A motivação aqui é explorar a

influência da topologia das redes de neurônios artificiais na sua capacidade de

integrar informação.

O primeiro desses modelos é uma generalização do modelo de Erdős e Rényi

[36, 37] para o caso dirigido [51], ou seja, um modelo em que a conectividade do

grafo é dada por um processo completamente aleatório. Dado o grau médio es-

perado para os vértices do grafo, denotado por z, cujo valor utilizado foi o mesmo

obtido para o modelo do neocórtex aqui proposto, ou seja, 3,7, o mecanismo de

geração deD, neste caso, insere uma aresta dirigida do vértice i para o vértice j , i

com probabilidade dada por z/(n − 1) (cf. Seção 2.2.2). As distribuições de graus

de entrada e saída de grafos gerados segundo este modelo tendem à distribuição

de Poisson com média z. Se z > 1, a GSCC do grafo é composta por quase todos

os seus vértices com grande probabilidade, de forma que N ≈ 100.

O segundo modelo, por sua vez, possui uma estrutura completamente deter-

minística. Utiliza-se aqui ummodelo estrutural simples que garante por constru-

ção que o grafo D é fortemente conexo, com graus de entrada e saída iguais a 4

para todos os vértices, valor escolhido por corresponder ao teto do graumédio dos

vértices no modelo neocortical (i.e., ⌈3,7⌉ = 4). Gera-se então o grafo circulante

dirigido [58] para inteiros no intervalo [1, 4]. Assumindo-se que os vértices sejam

numerados de 0 a n−1, constrói-se o grafo demaneira que o vértice i tenha quatro

vizinhos de saída, os vértices (i + 1) mod n até (i + 4) mod n. Com n = 100,

os 20 neurônios artificiais inibitórios devem ser necessariamente espaçados de

maneira uniforme no ciclo dirigido composto pelos nós na ordem 0, 1, . . . , n− 1, 0,
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demaneira que a restrição de que dois neurônios inibitórios não sejam conectados

(cf. Seção 3.2) possa ser respeitada.

Resultados

Os resultados apresentados a seguir são dados para execuções de simulações

consistindo de 50 grafos de cada um dos modelos descritos acima, e são exibidos

nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5, respectivamente. A parte (a) das figuras dá a distribuição

de probabilidades para o número de ocorrências daqueles membros de {0, 1}N que

aparecem em ao menos uma das execuções extras (cf. Seção 5.3.3) em ao menos

um dos 50 grafos de cada modelo, no décimo primeiro ponto de observação. O

número médio de membros de {0, 1}N observados para cada tipo de grafo é dado

a seguir. Para o modelo neocortical, foram observados 1 733 membros de {0, 1}N.

Para o grafo de Erdős e Rényi, 4 756, e para o grafo circulante, 1 033membros. Tais

números ilustram a observação feita acima, referente ao fato de que a necessidade

de haver uma limitação no número total de execuções extras tem um impacto

direto sobre a capacidade do método aqui proposto de explorar o espaço dos 2N

possíveis valores das N variáveis. Na verdade, a maioria absoluta dos valores

nunca é encontrada.

As partes (b) e (c) das figuras exibem o ganho de informação médio G(X) e

a correlação total média C(X), respectivamente. As médias são, mais uma vez,

calculadas sobre as 50 instâncias de cada tipo de grafo, em cada um dos onze

pontos de observação. As barras de erro são omitidas nas partes (b) e (c) da

Figura 5.5, uma vez que os desvios-padrão correspondentes são desprezíveis.

Considerando-se que tanto G(X) como C(X) são limitados superiormente pelo

número de variáveis N do sistema, ou seja, o número de vértices na componente

fortemente conexa do grafo, e observando-se que tal componente nos grafos dos

três diferentes modelos têm tamanhos diferentes, os dados nas partes (b) e (c)

das Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 estão normalizados com relação a ao seu respectivo

tamanho, em função do número de vértices n. Para grafos do modelo neocortical,

este número corresponde a 0,9n, enquanto para os demais, corresponde a n. O

procedimento de normalização, portanto, consiste em dividir os valores obtidos

paraG(X) eC(X) por 0,9 para os grafos domodelo neocortical, deixando os valores

para os demais modelos sem modificação.

Uma visão diferente daquela apresentada nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 é ilustrada

na Figura 5.6, que mostra um gráfico de espalhamento de todos os 150 grafos

dos três modelos, cada um representado por seu ganho de informação e pela

sua correlação total no último ponto de observação. Os dados da figura estão

normalizados como descrito acima.
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Figura 5.3: Resultados para grafos gerados pelo modelo neocortical: (a) a proba-
bilidade de que ummembro escolhido aleatoriamente de {0, 1}N apareça um certo
número de vezes nas execuções extras do último ponto de observação para algum
grafo; (b) o valor médio de G(X) em cada ponto de observação; (c) o valor médio
de C(X) em cada ponto de observação.
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Figura 5.4: Resultados para grafos gerados pelo modelo Erdős e Rényi dirigido:
(a) a probabilidadede queummembro escolhido aleatoriamente de {0, 1}N apareça
um certo número de vezes nas execuções extras do último ponto de observação
para algum grafo; (b) o valor médio de G(X) em cada ponto de observação; (c) o
valor médio de C(X) em cada ponto de observação.
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Figura 5.5: Resultados para grafos gerados pelo modelo de grafo circulante: (a)
a probabilidade de que um membro escolhido aleatoriamente de {0, 1}N apareça
um certo número de vezes nas execuções extras do último ponto de observação
para algum grafo; (b) o valor médio de G(X) em cada ponto de observação; (c) o
valor médio de C(X) em cada ponto de observação.

76



65 70 75 80 85 90 95

0

2

4

6

8

10

12

Ganho de informação

C
or

re
la

çã
o 

to
ta

l

Modelo neocortical
Modelo aleatório
Modelo regular

Figura 5.6: Um gráfico de espalhamento dos 150 diferentes grafos utilizados,
sendo 50 para cada modelo. Cada grafo é representado pelo seu ganho de infor-
maçãoG(X) e por sua correlação total C(X) no último ponto de observação. A reta
sob a qual posiciona-se a maioria das instâncias de grafos dos modelos de Erdős
e Rényi e circulante passa pela origem e tem coeficiente angular 0,1.
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Análise dos resultados

Observando-se as partes (b) das Figuras 5.3, 5.4 e 5.5, vê-se que asmédiasdoganho

de informação G(X), após uma queda acentuada do primeiro para o segundo

ponto de observação, decrescem de maneira constante à medida que progridem

as execuções, até alcançarem um estado de estabilidade. Um comportamento

semelhante pode também ser observado para os gráficos dasmédias da correlação

total C(X), nas partes (c) das referidas figuras. Com exceção da Figura 5.5, pode-

se observar ainda que os desvios padrão referentes aos resultados podem ser

significativos ao longo das execuções, em particular no que se refere à correlação

total.

Esta variabilidade torna importante uma análise que pode ser derivada a partir

do gráfico da Figura 5.6. Como discutido na Seção 5.3.2, se todas as possibilidades

para a distribuição P fossem igualmente prováveis, G(X) teria um valor médio

aproximado de 0,6, considerando-se a média sobre todas os valores possíveis

para a distribuição, e seriam, além disso, fortemente concentrados próximos a

esse valor médio. Os valores de G(X) ilustrados na Figura 5.6 demonstram que

o algoritmo A, independentemente do tipo de grafo utilizado, obtém resultados

em desacordo com a hipótese de uniformidade para P, e leva o sistema a gerar

informação em valores significativamente maiores do que 0,6. Isso é válido tam-

bém para os valores de C(X) na Figura 5.6, uma vez que segundo a hipótese da

uniformidade de P, este valor também seria limitado superiormente a 0,6.

A figura permite ainda que seja investigada, para cada grafo, no último ponto

de observação, a relação entre seu ganho de informaçãoG(X) e sua correlação total

C(X). O caso mais simples refere-se ao modelo que emprega grafos circulantes,

que possuem topologia e posicionamento de vértices representando neurônios

inibitórios fixos para todas as suas instâncias. Neste modelo, a componente ale-

atória é dada pelos potenciais de disparo e pesos sinápticos iniciais, bem como

pelo funcionamento do algoritmo A, e observa-se que estes são insuficientes para

produzir variações significativas nos valores de G(X) e C(X). Já os grafos gera-

dos aleatoriamente, segundo a generalização do modelo de Erdős e Rényi para

grafos dirigidos, e para os quais a conectividade e o posicionamento de vérti-

ces inibitórios são diferentes para cada uma de suas instâncias, observa-se uma

variação significativamente maior nos valores de G(X) e C(X), mas, com poucas

exceções, tais instâncias apresentam-se de maneira perceptivelmente agrupada.

Finalmente, os grafos gerados segundo omodelo neocortical, com sua dependên-

cia topológica dada pela lei de potências que define seus graus de saída e pelo

posicionamento aleatório de seus vértices numa esfera, mostram valores de G(X)

e C(X) abrangendo um domínio consideravelmente maior.
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Embora possa-se concluir, pela observação da Figura 5.6 que para os grafos do

modelo neocortical existam instâncias cujos valores deG(X) e C(X) sãomaiores do

que aqueles de todos os outros grafos dos demais modelos, uma melhor análise

pode ser realizada considerando-se a razão r(X) definida na Equação 5.16. Esta

razão dá a fração de toda a informação gerada pelo sistema que corresponde à

correlação total, ou seja, a fração que corresponde à informação que depende

da integração entre as variáveis. Com a adoção desta métrica, o significado da

Figura 5.6 torna-se mais claro. Embora os três modelos de grafos sejam capazes

de gerar valores significativos para o ganho de informação e a correlação total,

apenas o modelo neocortical parece capaz de gerar uma quantidade significativa

de instâncias para as quais r(X) é maior do que o valor encontrado para a maioria

dos grafos dos outros dois modelos.

Por definição, a razão r(X) para um dado grafo pode ser interpretada como

um indicador da eficiência de um grafo em integrar informação. Grafos para os

quais o valor de r(X) é comparativamente elevado são mais eficientes no sentido

de que uma fração maior de toda a informação por eles gerada corresponde a

informação que emerge da integração entre seus componentes. Os resultados aqui

apresentados indicam, então, que grafos gerados segundo o modelo neocortical

podem pertencer a um grupo de instâncias específicas que são mais eficientes do

que aquelas dos demais tipos de grafos. A reta presente na Figura 5.6 possui

coeficiente angular 0,1, e pode ser usada como um discriminador para os 150

grafos representados na figura, no que diz respeito à eficiência dos mesmos. Mais

especificamente, os grafos posicionados acimadesta reta são aqueles para os quais

r(X) > 0,1, e a grande maioria destes é composta por grafos gerados segundo o

modelo neocortical.

Justificar esse comportamento com base na estrutura dos grafos é um pro-

blema que permanece em aberto. Acredita-se que a justificativa seja relaciona

à existência de hubs em grafos gerados segundo o modelo neocortical, uma vez

que estes possuem o efeito de diminuir as distâncias entre vértices. Uma possível

forma de analisar o papel dos hubs na geração eficiente de informação integrada

predominantemente emgrafos neocorticais é investigar as distribuições conjuntas

de graus de entrada e saída. Tais distribuições são exibidas na Figura 5.7 na forma

de curvas de nível, para grafos dos modelos neocortical e de Erdős e Rényi, com

n = 100. Na figura, os dados correspondem a médias sobre os graus dos vértices

da componente fortemente conexa de cada grafo, de maneira que espera-se que

os graus de entrada e saída não sejam superiores a 90. Para os grafos gerados ale-

atoriamente, referenciados na parte (b) da figura, espera-se que não haja vértices

cujos graus de entrada e saída sejam significativamente diferentes dos respecti-

vos atributos dos demais vértices. Entretanto, para grafos gerados pelo modelo
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neocortical, a situação é diferente. Em primeiro lugar, observa-se que os dados da

parte (a) da figura revelam que a combinação mais comum de graus de entrada

e saída em um dado vértice é aquela na qual o vértice tem um pequeno número

de vizinhos de entrada (entre 2 e 4) e um número ainda menor de vizinhos de

saída (não mais do que 2). Este fato leva à observação de que quando um destes

vértices dispara um potencial de ação, enviando uma mensagem, esta alcança

no máximo dois outros vértices, o que indica que tais vértices exercem o papel

de concentradores, acumulando os sinais recebidos de seus vizinhos de entrada

para, eventualmente, afetar no máximo dois outros vértices. A presença de hubs

ocorre no outro extremo deste espectro. Considere que um vértice seja definido

como um hub quando este possuir, por exemplo, ao menos 50% dos demais vér-

tices como vizinhos de saída. Vértices com esta propriedade funcionam como

disseminadores de mensagens. Quando um destes vértices dispara um potencial

de ação, a quantidade de vértices alcançados pelas mensagens correspondentes é

substancialmente maior do que o número de vértices que compõem seu conjunto

de vizinhos de entrada, vizinhos estes responsáveis pelo envio das mensagens

que afetaram o potencial do hub em questão, num efeito acumulativo levou ao

seu disparo.

É possivelmente esta combinação de dois tipos de comportamentos distintos,

ou seja, a existência abundante de vértices concentradores com a ocasional pre-

sença de vértices disseminadores, que explica o comportamento de integração da

informação observado para os grafos gerados pelo modelo neocortical proposto

neste trabalho.

80



G
ra

u 
de

 e
nt

ra
da

14

12

10

8

6

4

2

1 10 100

10−1

10−2

10−3

10−4

10−5

10−6

(a)

Grau de saída

G
ra

u 
de

 e
nt

ra
da

14

12

10

8

6

4

2

2 4 6 8 10 12

10−2

10−3

10−4

10−5
10−6

(b)

Figura 5.7: Curvas de nível para a distribuição conjunta dos vizinhos de entrada
e saída de um vértice em grafos do modelo neocortical (a) e de Erdős e Rényi (b).
Os dados correspondem a médias sobre 1 000 grafos de cada tipo, com n = 100, e
sempre restritos à componente fortemente conexa de cada grafo.
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Capítulo 6

Sincronização neuronal

O fenômeno da sincronização neuronal é um aspecto da neurociência que tem

recebido grande atenção recentemente. A análise dos sinais obtidos por meio de

procedimentos capazes de medir e avaliar a atividade do cérebro em diversas

escalas revela padrões de oscilações em diferentes faixas de frequência. Nos

estudos de pequena escala, realizados por meio de procedimentos invasivos que

capturam sinais cerebrais em grupos de células cujo tamanho varia entre milhares

emilhões de neurônios, ocorrem oscilações de alta frequência (em torno de alguns

quilohertz) que refletemoefeitoda combinaçãodosdisparos depotenciais de ação

dos mesmos. Já em escalas maiores, as oscilações observadas ocorrem em faixas

de frequências da ordem de 10 a 100 hertz, refletindo os chamados potenciais

de campo local (LFP – local field potentials), que correspondem ao efeito conjunto

que decorre da atividade da população de neurônios presentes na região cerebral

observada [15].

Os potenciais de campo local relacionados a diferentes regiões do cérebro pa-

recem combinar-se entre si demaneira correlacionada comdiferentesmecanismos

cerebrais, entre eles funçõesmotoras, memória e atenção [29, 30, 38]. As diferentes

atividades, cada uma com suas características e propriedades distintas, parecem

ser integradas por meio de acoplamentos de frequência, cuja decodificação pode

eventualmente mostrar-se fundamental no entendimento do funcionamento da

comunicação e da computação no cérebro.

A relação dos potenciais de campo local com a atividade combinada dos dispa-

ros de grupos de neurônios vem sendo esclarecida em pesquisas recentes [15, 52].

Embora os potenciais de campo local sejam fortemente dependentes do acúmulo

de potencial nas membranas dos neurônios, o que eventualmente leva aos dispa-

ros por parte dosmesmos, aparentemente os próprios padrões de disparo também

desempenham um papel importante na composição dos LFPs. Este fato parece

indicar a existência de uma forma de realimentação, onde potenciais de campo lo-

cal, atuando em escalasmaiores, influenciam e são influenciados pelos padrões de
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disparo realizados por neurônios individuais. Tais ciclos podem também ocorrer

envolvendo potenciais de campo local de diferentes áreas do cérebro.

Como citado anteriormente, esta é uma área da neurociência que vem rece-

bendo grande atenção, com resultados importantes sendo publicados recente-

mente. Ainda assim, um entendimento completo sobre as questões acima citadas

ainda não foi alcançado. Uma contribuição que podemostrar-se útil para o enten-

dimento completo dessas questões parece ser o estudo da sincronização no nível

neuronal, sendo esta, portanto, a proposta deste capítulo, que pretende realizá-la

por meio de simulações semelhantes aquelas apresentadas nos capítulos anteri-

ores. Cabe mencionar que o termo sincronização aqui utilizado relaciona-se, ao

mesmo tempo, à convergência de múltiplos potenciais de ação em um neurônio

dentro de um intervalo de tempo relativamente curto, bem como aos disparos de

diferentes células, causados por tais potenciais dentro de uma janela de tempo

semelhante.

Na visão apresentada neste capítulo, entende-se que a emergência do com-

portamento sincronizado no cérebro depende das propriedades estruturais da

interconexão dos neurônios, bem como dos fatores que levam aos disparos indi-

viduais de potenciais de ação por parte de cada um destes. Nas seções a seguir,

tais elementos servirão como base para o estudo dos tipos de sincronização men-

cionados acima, fazendo uso do modelo cortical apresentado no Capítulo 3.

A modelagem para o estudo da sincronização cerebral é tradicionalmente

realizada por meio de um processo de tempo contínuo, que obedece a um con-

junto de equações diferenciais e geram algumamedida de atividade sincronizada

[45, 55, 59]. Embora esta seja uma abordagem intuitiva para o estudo da sincro-

nização, uma vez que este é um fenômeno fundamentalmente temporal, tais mo-

delos têm como alvo a sincronização dos potenciais de membrana dos neurônios,

abstraindo, portanto, os detalhes relevantes que dizem respeito à caracterização

dos disparos neuronais, como o histórico local das cadeias causais de cada neurô-

nio [12]. Neste trabalho, segue-se uma linha diferente, que procura concentrar-se

em como e no quanto certos eventos que ocorrem nos diversos neurônios podem

ser considerados sincronizados. Serão aqui considerados dois eventos essenciais:

a chegada de potenciais de ação provenientes de outros neurônios, levando ao

acúmulo de potencial por parte do neurônio receptor do estímulo, e a eventual

geração de novos disparos.

Deve-se notar aqui que o estudo da sincronização neuronal será, assim como

as demais análises anteriormente descritas neste trabalho, realizado sobre um

modelo que tem sua dinâmica caracterizada fundamentalmente por um algo-

ritmo assíncrono, e que, portanto, não faz referência a um relógio global. Desta

forma, qualquer propriedade que possa vir a emergir desta dinâmica deve fazê-lo
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como resultado das interações estritamente locais entre os elementos do sistema.

Embora tal observação possa inicialmente parecer contraditória, a observação do

sistema assíncrono como um todo mostrou-se capaz de revelar possibilidades de

sincronização, dado que sejam compreendidos os processos e relações causais que

interligam os elementos locais do modelo em uma escala global.

6.1 Medidas de sincronização

As medidas de sincronização realizadas durante sequências de execuções do

algoritmo A, descrito no Capítulo 3, são baseadas na ocorrência de certos eventos.

O formalismo utilizado na descrição do processo de ordenação destes eventos

em um sistema distribuído como o aqui empregado foi proposto em [56]. No

contexto do modelo proposto neste trabalho, um evento ocorre quando existe a

possibilidade de um vértice do grafoD disparar umamensagem, o que, conforme

detalhado na Seção 3.3.2, pode ocorrer em duas situações distintas. A primeira

dá-se de maneira independente da recepção de uma mensagem pelo vértice em

questão, quanto este atua como um inciador. Um evento de disparo pode ocorrer

ainda como resposta ao recebimento de uma mensagem por um dado vértice.

Uma vez ocorrido um disparo, o vértice realiza o envio de novas mensagens a

seus vizinhos de saída.

Pode-se formalizar esta noção considerando-se uma execução do algoritmo

A como um conjunto E de eventos. Um evento e ∈ E é descrito pela 4-upla

e = 〈i, ti,mi,Mi〉, onde i identifica o vértice de D no qual o evento e ocorreu, ti ≥ 1

indica que e é o ti-ésimo evento a ocorrer no vértice i desde o início da execução,

mi é a possível mensagem (ver discussão a seguir) que causou o evento, e Mi é o

conjunto de mensagens enviadas pelo vértice i caso este dispare durante o evento

e, como ilustrado na Figura 6.1.

Eventos emE tendem a ser inter-relacionados, umavez que a ocorrência destes

é em grande parte das vezes desencadeada por eventos ocorridos anteriormente.

Tais relacionamentos são aqui representados pela relação bináriaB ⊆ E2, especifi-

cada a seguir. Considere os eventos e, descrito acima, e e′ = 〈 j, t j,m j,M j〉. Pode-se

dizer que o par ordenado (e, e′) ∈ B em dois casos distintos. O primeiro caso

ocorre se e somente se i e j são o mesmo vértice e ti < t j, e não ocorram outros

eventos entre e e e′, como ilustrado na Figura 6.2a. O segundo caso ocorre se j é

um vizinho de saída de i e m j ∈ Mi, ou seja, a mensagem que causou o evento e′

foi enviada devido à ocorrência do evento e, conforme a ilustração da Figura 6.2b.

Desta forma, se (e, e′) ∈ B, então diz-se que e ocorreu no vértice i imediatamente

antes de e′. O uso do termo “antes” é trivialmente justificado no primeiro caso,

uma vez que nesta situação, os valores ti e t j são relativos à mesma escala de
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Figura 6.1: Representação gráfica dos elementos de um evento e descrito pela
4-upla e = 〈i, ti,mi,Mi〉. Na ilustração, o tráfego de umamensagempor uma aresta
é representado por uma etiqueta associada à mesma. Neste exemplo assume-se
que o vértice i recebeu a mensagemmi de um de seus vizinhos de entrada, e como
consequência efetuou o disparo de um potencial de ação na forma de mensagens
enviadas a seus vizinhos de saída j, k e ℓ, de forma queMi = {m j,mk,mℓ}.

i=j

mi

mj

i j
mi mj

(a) (b)

Figura 6.2: Exemplos dos casos em que um par de eventos (e, e′) ∈ B. Na parte (a),
i = j, de forma que e e e′ ocorrem no mesmo vértice. Neste exemplo, a mensagem
mi é recebida no tempo ti e a mensagem m j é recebida no tempo t j, onde ti < t j e
nenhuma outra mensagem é recebida entre e e e′. Na parte (b), o recebimento de
mi resultou na ocorrência do evento e e no disparo de um potencial de ação pelo
vértice i, na forma de mensagens enviadas aos seus vizinhos de saída, e portanto
Mi = {m j}. O recebimento de m j pelo vértice j resulta na ocorrência do evento e′.
Uma vez que m j ∈Mi, diz-se que (e, e′) ∈ B.

tempo local. Esta interpretação pode ser ampliada para abranger também o se-

gundo caso, onde i e j são vértices vizinhos, uma vez que neste não são feitas

referências a ti ou t j, de maneira que o uso do termo “antes” é também consistente

nesta situação, dada a relação causal entre os eventos.

A relação B pode ser generalizada com a definição de uma nova relação B+

tal que B ⊆ B+ ⊆ E2. Esta relação é definida de maneira que (e, e′) ∈ B+ indique

que e ocorreu antes de e′ independentemente da distância existente no grafo D

entre os vértices i e j, como ilustrado na Figura 6.3. Desta forma, a relação B,

através deB+, é capaz de caracterizar as relações causais, ou seja, aqueles eventos

desencadeados pela ocorrência de e que culminaram com a ocorrência de e′, entre

os eventos de uma execução.

A relação B é fundamental na determinação da sincronização presente numa

execução. Inicialmente, é preciso identificar o fato de que a relação binária B dá
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... ... ...i j

Figura 6.3: A relação B+ é uma generalização da relação B capaz de caracterizar
a cadeia de eventos cujo início é dado pela ocorrência do evento e no vértice i,
culminando com a ocorrência de e′ no vértice j, independentemente da distância
entre estes vértices no grafo D.

e

Figura 6.4: Exemplo de um grafo de eventos construído segundo as relações
causais entre os mesmos. No grafo, a aresta tracejada indica um evento que
ocorreu semquehouvesse o enviodemensagens. Arestas sólidas ilustrameventos
emque houve o envio destas. Neste exemplo, observa-se que, para o evento e, cuja
maior cadeia causal de mensagens é destacada pelo uso de arestas mais espessas,
∆(e) = 2.

origem a um grafo dirigido cujo conjunto de vértices é dado por E (o conjunto de

eventos) e cujo conjunto de arestas é definido por B. Assim, dois eventos neste

grafo são ligados por uma aresta se houver uma relação causal direta entre os

mesmos, conforme a definição de B. Este grafo é necessariamente acíclico, dada

a relação de causalidade entre os eventos notada acima: um evento não pode ser

responsável pela ocorrência do próprio evento que o gerou. A construção deste

grafo de eventos permite a definição da noção de profundidade de um evento e,

denotada por ∆(e). Dado um caminho dirigido entre dois eventos no grafo, seja

seu comprimento dado pelo número de arestas correspondentes amensagens que

o compõem. Em outras palavras, as arestas que contribuem para o comprimento

de um caminho são aquelas que correspondem ao segundo caso da descrição

da definição de B dada acima. Define-se então ∆(e) como o comprimento do

maior caminho levando a e. De forma intuitiva, ∆(e) é o tamanho da maior cadeia

causal de mensagens que leva ao evento e durante a execução E. Um exemplo

da construção do grafo de eventos e da a determinação de ∆(e) é ilustrado na

Figura 6.4.

Dada a discussão acima, pode-se finalmente definir a forma pela qual a sincro-
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nização de uma execução será determinada. Serão aqui utilizadas duas medidas

para este fim. Ambas baseiam-se no processo de expansão de sequências des-

crito a seguir. Dadas as sequências de eventos de dois vértices de D, o processo

consiste em expandi-las de forma que os eventos possam ser comparados no que

diz respeito à sua profundidade, de modo que se um número suficiente de pares

de eventos de mesma profundidade estiver alinhado após a expansão, então há

maior sincronização entre as duas sequências do que haveria na situação em que

um número menor de eventos estivessem alinhados. Em outras palavras, existe

maior sincronização se o comprimento das cadeias causais que deram origem aos

eventos considerados forem os mesmos.

O procedimento de expansão das sequências é dado a seguir. Sejam i e j os

dois vértices em questão, e sejam suas sequências de eventos durante a execu-

ção E, respectivamente, e1
i
, e2

i
, . . . , eLi

i
e e1

j
, e2

j
, . . . , e

L j

j
, onde Li e L j correspondem aos

comprimentos das sequências. Por simplicidade, na análise que segue, os eventos

de cada sequência serão representados pelas suas respectivas profundidades, ou

seja, ∆(e1
i
),∆(e2

i
), . . . ,∆(eLi

i
) e ∆(e1

j
),∆(e2

j
), . . . ,∆(e

L j

j
). Esta notação permite que uma

sequência de eventos seja representada por uma lista de números inteiros. Seja

também µi j = max
{

∆(eLi
i
),∆(e

L j

j
)
}

, ou seja, µi j é a maior entre as profundidades dos

últimos eventos de cada sequência. Para cada medida de sincronização, faz-se

a expansão das duas sequências por meio da criação de duas novas sequências

de tamanho µi j, a saber, t1, t2, . . . , tµi j e u1, u2, . . . , uµi j para a primeira medida e

x1, x2, . . . , xµi j e y1, y2, . . . , yµi j para a segunda. As características das sequências

expandidas são determinadas pelas propriedades específicas da medida de sin-

cronização considerada.

6.1.1 A primeira medida de sincronização

Aprimeira medida procura capturar a sincronização existente no fluxo demensa-

gens existente numa execução, e, por conseguinte, no acúmulo de potencial que

ocorre nas membranas dos neurônios. Desta forma, ela posiciona, na sequência

t, os eventos do neurônio i que promoveram modificações no seu potencial de

disparo. Em outras palavas, a ocorrência de um evento no vértice em questão, é

dada pelo recebimento de uma mensagem. Para k = 1, 2, . . . , µi j, a sequência t é

tal que, para ℓ = 1, 2, . . . , Li,

tk =























k se k = ∆(eℓ
i
);

0 caso contrário, se ℓ = 1;

∆(eℓ−1
i

) caso contrário.

(6.1)

Assim, cada evento ocupará na sequência expandida a posição correspondente
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2 3 3 7 8 9 11

2 3 7 8 9 113 3 90 3t

1 3 4 5 5 9

1 3 5 5 9 95 5 91 4u

Figura 6.5: Exemplo do procedimento de expansão de duas sequências de eventos
de recebimento de mensagens, representados pelas suas respectivas profundida-
des.

à sua profundidade. As posições na sequência expandida que não correspondem

a profundidades de eventos na sequência original são preenchidas pelo evento

associado à posição imediatamente anterior. Se houver posições na sequência

expandida cujos valores sejammenoresdoquedoque aprofundidadedoprimeiro

evento da sequência original, estas são preenchidas com o valor 0.

A seguir é dado um exemplo que ilustra a expansão de duas sequências de

eventos, para os vértices i e j que possuem, respectivamente, profundidades

dadas por 2, 3, 3, 7, 8, 9, 11 e 1, 3, 4, 5, 5, 9. Neste caso, temos Li = 7 e Li = 6 e

µi j = max{11, 9} = 11, e portanto a sequência t, com 11 elementos, é construída da

seguinte forma: t1 = 0 pelo segundo caso da equação 6.1; t2 = 2 e t3 = 3, ambos

pelo primeiro caso da equação 6.1; t4 = t5 = t6 = 3, todos pelo terceiro caso da

equação 6.1; t7 = 7, t8 = 8 e t9 = 9, pelo primeira caso da equação 6.1; t10 = 9, pelo

terceiro caso da equação 6.1; e t11 = 11, pela primeiro caso da equação 6.1. Assim, a

sequência t é dada por 0, 2, 3, 3, 3, 3, 7, 8, 9, 9, 11. Demaneira análoga, a sequência u

é dada por 1, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 9, 9, 9. Este exemplo é ilustrado na Figura 6.5. Assim,

a k-ésima posição das sequências t e u temvalor k′ tal que 0 < k′ ≤ k se e somente se

o neurônio correspondente recebeu ao menos uma mensagem de profundidade

k′ durante a execução, e, para k′ < k, nenhuma mensagem cuja profundidade

pertence ao intervalo [k′ + 1, k] foi recebida. O valor de k′ é 0 caso contrário.

Pode-se então finalmente definir a primeira medida de sincronização, deno-

tada por ρ−
i j
para os neurônios i e j. Ela é dada por

ρ−i j =
1
µi j

µi j
∑

k=1

min{tk, uk}

max{tk, uk}
, (6.2)

onde define-se 0/0 ≡ 1. Observa-se que ρ−
i j
∈ [0, 1] e cresce com a similaridade

das sequências t e u, de forma que para sequências iguais, obtém-se ρ−
i j
= 1. Para

o exemplo acima, temos

ρ−i j =
1
11

(0
1
+
1
2
+
3
3
+
3
4
+
3
5
+
3
5
+
5
7
+
5
8
+
9
9
+
9
9
+

9
11

)

≈ 0,69. (6.3)
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2 3 3 7 8 9 11

0 3 0 0 0 00 0 00 0x

1 3 4 5 5 9

0 3 0 0 9 00 0 01 4y

Figura 6.6: Exemplo do procedimento de expansão de duas sequências de eventos
de envio de mensagens, representados pelas suas respectivas profundidades.
Assume-se que o neurônio i disparou um potencial de ação em um de seus
eventos de profundidade 3 e que o neurônio j disparou potenciais de ação em
todos os seus eventos, com exceção daqueles de profundidade 5.

6.1.2 A segunda medida de sincronização

Asegundamedidade sincronização aborda a sincronização existente nos disparos

dos neurônios. Neste caso, apenas os eventos que levaram a um disparo são

posicionados nas sequências x e y conforme apropriado. Para k = 1, 2, . . . , µi j, a

sequência x é tal que, para ℓ ∈ {1, 2, . . . , Li},

xk =















k se k = ∆(eℓ
i
) e i disparou na ocorrência de eℓ

i
;

0 caso contrário
(6.4)

Desta forma, cada evento ocupará na sequência expandida a posição corres-

pondente à sua profundidade. As demais posições nesta sequência são preenchi-

das com o valor 0.

Utilizando as mesmas profundidades das sequências dadas no exemplo da

subseção anterior, e assumindo que o neurônio i disparou um potencial de ação

em um de seus eventos de profundidade 3, e que o neurônio j o fez em todos

os seus eventos, com exceção daqueles de profundidade 5, temos a sequência

x construída da seguinte forma. x1 = x2 = x4 = x5 = x6 = x7 = x8 = x9 =

x10 = x11 = 0, pelo segundo caso da equação 6.4; e x3 = 3, pelo primeiro caso da

equação 6.4. Desta forma, a sequência x é então dada por 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

Analogamente, a sequência y torna-se 1, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0. Este exemplo é

ilustrado na Figura 6.6. Assim, a k-ésima posição das sequências x ou y tem

valor k > 0 se e somente se o neurônio correspondente disparou ao receber uma

mensagem de profundidade k, e 0 em caso contrário.

A segunda medida de sincronização é então definida, para os neurônios i e j,

como

ρ+i j =
1
µi j

µi j
∑

k=1

min{xk, yk}
max{xk, yk}

, (6.5)

onde novamente define-se 0/0 ≡ 1. Assim como na medida anterior, ρ+
i j
∈ [0, 1]

e cresce com a similaridade das sequências x e y, com ρ+
i j
= 1 para sequências
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idênticas. Para o exemplo acima, obtém-se

ρ+i j =
1
11

(0
1
+
0
0
+
3
3
+
0
4
+
0
0
+
0
0
+
0
0
+
0
0
+
0
9
+
0
0
+
0
0

)

≈ 0,73. (6.6)

6.1.3 Comentários sobre as medidas de sincronização

Para um par de neurônios i, j, as medidas ρ−
i j
e ρ+

i j
procuram caracterizar a possi-

bilidade de comportamento sincronizado na execução representada por E. Isso

é feito determinando-se o quanto os eventos que ocorrem em cada neurônio

poderiam ser considerados sincronizados se houvesse uma escala de tempo co-

mum a ambos. Embora o modelo cortical aqui proposto tenha sua dinâmica

governada por um algoritmo distribuído assíncrono, e, portanto, não faça uso do

conceito de uma escala de tempo global, o comportamento sincronizado investi-

gado neste capítulo ocorre em uma variedade de escalas temporais e espaciais,

e portanto, nesta avaliação, torna-se necessário realizar algum tipo de suposição

relacionada ao tempo, dada a necessidade de examinar-se uma série de eventos

que relacionam-se de maneira causal. As escolhas realizadas neste estudo são

consistentes, uma vez que o contraste com o assincronismo inerente ao algoritmo

é mínimo. Cada par de neurônios tem sua própria escala de tempo para o cálculo

de ρ−
i j
e ρ+

i j
, o que é refletido na dependência explícita de µi j no par i, j. Além

disso, a interpretação da profundidade de eventos como uma escala de tempo

pode ainda ser justificada biologicamente. Aparentemente, o retardo existente na

propagação de um potencial de ação por um axônio até que as sinapses a ele ad-

jacentes sejam alcançadas é independente do comprimento do axônio que precisa

ser percorrido [46, 79]. Neste sentido, a suposição aqui apresentada meramente

generaliza esta independência para o caso de um grupo de axônios.

As duas medidas de sincronização diferem grandemente no que diz respeito

ao seu uso da profundidade de eventos para determinar a similaridade entre duas

sequências. No caso de ρ+
i j
, isto é feito de maneira rígida, uma vez que apenas os

eventos que causamdisparos demesmaprofundidade, e as razões 0/0 contribuem

para amedida. Já no caso de ρ−
i j
, qualquer par de eventos demesma profundidade

contribui para o cálculo. Além disso, a profundidade de um evento permanece

presente nas sequências e continua a influenciar o valor da medida até que um

evento de profundidade maior ocorra.

6.2 Simulações

As simulações realizadas na investigação da sincronização no modelo neocortical

aqui proposto utilizaram os mesmos parâmetros daquelas realizadas no Capí-
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tulo 5, ou seja, v0 = −15, vt = 0, δ = 0,00002 e α = 0,04. O número de vértices

iniciadores é mais uma vez 50, escolhidos aleatoriamente dentre os vértices per-

tencentes à GSCC do grafo D. Novamente fez-se uso de três diferentes modelos

de grafos, de maneira que os resultados possam ser comparados tendo em vista

as propriedades estruturais de cada modelo. Os modelos empregados aqui são

os mesmos anteriormente descritos no Capítulo 5, revisitados aqui brevemente.

O primeiro modelo corresponde ao modelo neocortical proposto neste trabalho,

com GSCC de tamanho N ≈ 90 e graus de entrada e saída com valor médio 3,7.

O segundo modelo é uma generalização do grafo aleatório de Erdős e Rényi para

o caso dirigido, com grau médio z = 3,7 de maneira que N ≈ 100. Já o terceiro

modelo consiste de um grafo dirigido circulante regular com graus de entrada e

saída de valor ⌈3,7⌉ = 4, cuja estrutura determinística regular torna-o fortemente

conexo, implicando que N = 100.

Assim como nas demais simulações apresentadas neste trabalho, 20% dos

vértices de D são escolhidos aleatoriamente como neurônios inibitórios, com a

restrição usual de que dois destes vértices não podem ser conectados por uma

aresta. Os potenciais e pesos sinápticos dos vértices e arestas são também escolhi-

dos aleatoriamente, sendo os primeiros obtidos do intervalo [v0, vt] e os últimos

do intervalo [0, 1].

São utilizadas 50 instâncias para cada tipo de grafo. Sobre cada uma des-

sas instâncias, 50 000 sequências compostas cada uma por 10 000 execuções são

consideradas. Assim como nas simulações descritas nos capítulos anteriores, a

primeira execução de cada sequência tem início com os potenciais e pesos si-

nápticos configurados com valores aleatórios obtidos na geração do grafo. Em

cada execução subsequente dentro da mesma sequência, os valores iniciais destes

atributos são aqueles alcançados ao término da sequência anterior.

Os valores de ρ−
i j
e ρ+

i j
são observados ao longo de cada sequência para cada par

de vértices i, j em seis pontos de observação, sendo o primeiro tomado antes do

início das execuções, e os demais tomados a cada 2 000 execuções. Em cada ponto

de observação, 100 execuções extras são realizadas, tendo como valores iniciais

para os potenciais e pesos sinápticos aqueles observados no ponto de observação

emquestão. Para cada execução extra, são considerados todos os pares de vértices

distintos i, j para o cálculo de ρ−
i j
e ρ+

i j
. Os valores encontrados são associados às

medidas δmin e δmax, definidas de forma que δmin = min{δi j, δ ji} e δmax = max{δi j, δ ji},

onde δi j e δ ji correspondem às distâncias (ou seja, o número de arestas dirigidas)

do vértice i ao vértice j e do vértice j ao vértice i, respectivamente.

O número total de execuções extras num dado ponto de observação corres-

ponde a 2,5 × 108 (100 execuções extras × 50 000 sequências × 50 instâncias de

cada tipo de grafo). Uma vez finalizadas estas execuções, é tomada a média dos

91



valores de ρ−
i j
e ρ+

i j
sobre os pares de vértices que possuem os mesmos valores de

δmin e δmax. Tais médias são denotadas por ρ− e ρ+.

6.2.1 Resultados

Os resultados das simulações descritas acima são dados pelas figuras a seguir. As

Figuras 6.7 e 6.8 correspondem aos resultados para grafos do modelo neocortical.

As Figuras 6.9 e 6.10 são relativas aos resultados para grafos do modelo de Erdős

e Rényi, enquanto as Figuras 6.11 e 6.12 correspondem aos resultados para o grafo

circulante. Para cada par de figuras, a primeira corresponde a ρ−, e a segunda a

ρ+. Cada figura é composta por seis partes, (a)–(f), que correspondem, em ordem,

aos seis pontos de observação em cada sequência de execuções. Em cada parte das

figuras, o eixo das abscissas corresponde a δmin, enquanto o eixo das ordenadas dá

o valor de δmax. As médias dadas por ρ− e ρ+ são representadas por uma escala de

cores atribuídas a diferentes intervalos dentro de [0, 1]. A escala de cores variando

entre o vermelho e o verde indica a transição do menor para o maior intervalo,

respectivamente. Nota-se que embora as escalas façam uso das mesmas cores, os

intervalos representados por estas não são necessariamente os mesmos em todas

as figuras.

Cada média exibida nas Figuras 6.7– 6.12 corresponde a ciclos dirigidos emD

cujo comprimento é dado por δmin + δmax, para os valores apropriados de δmin e

δmax. Uma vez que as simulações são executadas sobre a componente fortemente

conexa de D, cada par de vértices pertence a ao menos um ciclo dirigido comum.

Emespecial, considere pares de vértices que possuemomesmovalor de δmin+δmax,

ou seja, que pertencem a ciclos dirigidos de mesmo tamanho em D (o que não

significa que todos pertençamnecessariamente aomesmo ciclo). Comeste fato em

mente, observa-se que percorrer nas figuras uma diagonal para a qual esta soma

é mantida constante corresponde a realizar um deslocamento na posição relativa

dos dois vértices de cada par no menor ciclo dirigido que eles compartilham,

como ilustrado na Figura 6.13. De maneira análoga ao conceito da cintura de um

grafo, denomina-se o valor de δmin + δmax para um certo par de vértices como a

cintura do par. Diz-se que umpar de vértices émais oumenos equilibradono ciclo

dirigido de comprimento δmin+ δmax se os valores de δmin e δmax são mais ou menos

próximos, respectivamente, ou seja, se as distâncias consideradas aproximam-se

da diagonal dada por δmin = δmax nas figuras.

Todas as partes das Figuras 6.7– 6.12 exibem seus dados na forma de uma

matriz triangular superior. Os pontos em branco nessa região correspondem a

pares δmin, δmax que não ocorreram emnenhumadas instâncias deD utilizadas. Tal

fato pode ser verificado inspecionando-se a Figura 6.14, que dá a distribuição de
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Figura 6.7: Valor médio de ρ−
i j
para grafos gerados segundo o modelo neocor-

tical como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem aos pontos de
observação 1–6.
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Figura 6.8: Valor médio de ρ+
i j
para grafos gerados segundo o modelo neocor-

tical como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem aos pontos de
observação 1–6.

94



5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(a)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(b)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(c)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(d)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(e)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.6 < ρ− ≤ 0.65
0.65 < ρ− ≤ 0.7
0.7 < ρ− ≤ 0.75
0.75 < ρ− ≤ 0.8
0.8 < ρ− ≤ 0.85
0.85 < ρ− ≤ 0.9
0.9 < ρ− ≤ 0.95
0.95 < ρ− ≤ 1

(f)

δ m
ax

δmin

Figura 6.9: Valor médio de ρ−
i j
para grafos gerados segundo o modelo de Erdős e

Rényi como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem aos pontos de
observação 1–6.

95



5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(a)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(b)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(c)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(d)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(e)

5 10 15 20

5

10

15

20

25

0.4 < ρ+ ≤ 0.5
0.5 < ρ+ ≤ 0.6
0.6 < ρ+ ≤ 0.7
0.7 < ρ+ ≤ 0.8
0.8 < ρ+ ≤ 0.9
0.9 < ρ+ ≤ 1

(f)

δ m
ax

δmin

Figura 6.10: Valor médio de ρ+
i j
para grafos gerados segundo o modelo de Erdős

e Rényi como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem aos pontos de
observação 1–6.
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Figura 6.11: Valor médio de ρ−
i j
para grafos gerados segundo o modelo de grafos

regulares circulantes como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem
aos pontos de observação 1–6.
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Figura 6.12: Valor médio de ρ+
i j
para grafos gerados segundo o modelo de grafos

regulares circulantes como função de δmin e δmax. As partes (a)–(f) correspondem
aos pontos de observação 1–6.
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i

j

Figura 6.13: Os caminhos dirigidos que conectam os vértices i e j configuram um
ciclo dirigido de tamanho δmin + δmax em D. As arestas pontilhadas pertencem ao
caminho de comprimento δmin, enquanto as arestas tracejadas pertencem ao cami-
nho de comprimento δmax. Nota-se que considerar pares alternativos de vértices
dentro do ciclo dirigido corresponde a percorrer os painéis das Figuras 6.7– 6.12
ao longo das diagonais para as quais a soma δmin + δmax permanece constante.

probabilidade da ocorrência de pares δmin, δmax para grafos dos modelos neocorti-

cal, na parte (a), e de Erdős e Rényi, na parte (b). Para os grafos circulantes, dadas

as regras para sua geração, temos que δmin + δmax = N/4 ou δmin + δmax = N/4 + 1,

respectivamente 25 ou 26 para N = 100. Neste caso, os pontos em branco cor-

respondem a situações em que a soma de δmin e δmax não correspondem a estes

valores.

A Figura 6.14 é útil também na determinação de quais dos possíveis valores

para a cintura dos pares são mais comuns em grafos dos modelos neocortical e de

Erdős e Rényi. Para os primeiros, vê-se que cinturas de valor em torno de 18 ou

menores são as mais comuns. Já para os últimos, este valor passa a ser próximo

de 12. Esses delimitadores serão úteis na caracterização do que ocorre na maioria

dos pares de vértices, ou seja, aqueles cuja cintura tem o valor mais comum.

6.2.2 Discussão

Resultados para ρ−

Os dados para ρ−, ilustrados nas Figuras 6.7, 6.9, e 6.11, ilustram os resultados

relevantes à sincronização presente no fluxo de mensagens à medida que estas

são recebidas pelos neurônios artificiais. Observando-se as figuras em conjunto

com a distribuição de probabilidades dos pares δmin, δmax ilustrada na Figura 6.14,

nota-se que no caso de grafos gerados segundo omodelo neocortical, ilustrado na

Figura 6.7, a maior parte dos pares de vértices i, j tem valores de ρ−
i j
no intervalo

(0,7, 0,85]. No terceiro ponto de observação, este fato torna-se válido para o
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Figura 6.14: Distribuição de probabilidades dos pares δmin, δmax para os grafos
gerados segundo o modelo neocortical (a) e de Erdős e Rényi (b).

intervalo (0,9, 0,95], enquanto no último ponto de observação, o intervalo passa a

ser (0,9, 1]. Um resultado análogo pode ser observado para grafos gerados pelo

modelo de Erdős e Rényi, ilustrado na Figura 6.9, mas com o intervalo (0,6, 0,85]

no primeiro ponto de observação, (0,9, 0,95] no terceiro e (0,9, 1] no ponto de

observação final. Para os grafos circulantes, cujos resultados são ilustrados na

Figura 6.11, o intervalo no primeiro ponto de observação é (0,7, 0,75] para quase

todos os pares de vértices. Já no terceiro ponto de observação, observa-se que

ρ−
i j
está concentrado no intervalo (0,9, 0,95], situação que mantém-se até o fim

das sequências. Nos três tipos de grafos, portanto, observa-se que à medida que

estes evoluem para um estado de equilíbrio nos últimos pontos de observação, a

maior parte dos vértices encontra-se num intervalode valores que gradativamente

aproxima-se do valor máximo de ρ−
i j
.

Uma observação interessante pode ser realizada no que diz respeito aos resul-

tados descritos acima. Para os três modelos de grafos, todos os pares de vértices

para os quais δmin = 1 têm valores de ρ−
i j
pertencentes a intervalos superiores

aqueles ocupados pela maioria dos pares de vértices, conforme a descrição ante-

rior. Por exemplo, para grafos circulantes, todos os pares de cintura 26 para os

quais δmin = 1 têm valores de ρ−
i j
em intervalos superiores aqueles descritos acima:

(0,8, 0,85] para o primeiro ponto de observação, (0,95, 1] para o terceiro, e assim

por diante. Pode-se obter uma conclusão semelhante observando-se também os

resultados para os dois outros tipos de grafos. Conclui-se portanto que pares de

vértices para os quais δmin tem valor próximo de 1 tendem a ter valores de ρ−
i j

levemente superiores aos dos demais vértices, se sua cintura for suficientemente
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grande.

Resultados para ρ+

Os resultados para ρ+ ilustram a sincronização presente no que diz respeito aos

disparos dos neurônios. Estes resultados diferem daqueles apresentados para ρ−

de maneira significativa. Primeiramente, observa-se nas Figuras 6.8, 6.10 e 6.12

que para todos os tipos de grafos, a faixa de valores de ρ+ é cerca de 50 a 100%

maior do que os valores correspondentes para ρ−. Os valores de ρ+ encontram-se

espalhados pelo intervalo (0,4, 1] nos pontos de observação iniciais, e dentro de

(0,5, 1] nospontosde observaçãofinais. Esta observação indica que, de acordo com

asmedidas de sincronização aqui definidas, que existemmenos possibilidades de

sincronização nos disparos de neurônios do que no acúmulo de potencial refletido

pela recepção de mensagens.

Pode-se quantificar esta afirmação da seguinte maneira. Para grafos gerados

segundo o modelo neocortical, cujos resultados são ilustrados na Figura 6.8, no

primeiro ponto de observação a maior parte dos pares de vértices possui valores

de ρ+
i j
no intervalo (0,4, 0,8]. No último ponto de observação, ignorando-se por

enquanto os pares de vértices para os quais δmin = 1, quase todos os pares de

vértices têm valores de ρ+
i j
no intervalo (0,9, 1]. Grafos gerados segundo o modelo

de Erdős e Rényi, cujos resultados são ilustrados na Figura 6.10, ainda descon-

siderando os casos para os quais δmin = 1, apresentam comportamento análogo

ao caso anterior, mas com o intervalo (0,4, 1] abrigando a maioria dos valores no

ponto de observação inicial e o intervalo (0,9, 1] abrigando todos os pontos no

último ponto de observação. Por fim, observando-se os resultados para os grafos

circulantes ilustrados na Figura 6.12, e ainda considerando-se apenas os pares de

vértices para os quais δmin > 1, vê-se que no primeiro ponto de observação todos

os pares de vértices têm valores de ρ+
i j
no intervalo (0,4, 0,5]. No último ponto

de observação, ocorre uma divisão dos resultados, com valores pertencentes ao

intervalo (0,8, 0,9] se δmin = 2 e (0,9, 1] se δmin > 2. Vê-se, portanto, que à medida

que as simulações avançam em direção aos últimos pontos de observação, os

intervalos de valores de ρ+
i j
tornam-se gradativamente menores, concentrando-os

dessa forma numa região mais próxima ao seu valor máximo.

Nas Figuras 6.8, 6.10 e 6.12, os casos para os quais δmin = 1 diferenciam-se

dos demais em todos os tipos de grafos e em praticamente todos os pontos de

observação. Analisando-se especificamente o último destes, no qual a dinâmica

do modelo encontra-se já em um regime estacionário, observa-se que para os

grafos neocorticais e os de Erdős e Rényi, ρ+
i j
tende a crescer a partir do intervalo

(0,4, 0,5] quando a cintura tem valor 2 até o intervalo (0,9, 1] quando a cintura tem
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valor próximo aos limites superiores observados anteriormente na determinação

do ponto em que a maior parte dos pares de vértices havia sido considerado,

ou seja, 18 para o primeiro tipo de grafo e 12 para o último. O aumento da

cintura enquanto δmin é mantido fixo em 1 implica na consideração de pares de

vértices progressivamente mais desequilibrados, uma vez que δmax cresce com

esta. Os grafos circulantes são diferentes nesse aspecto, uma vez que para estes,

com δmin = 1, todos os pares de vértices têm valores de ρ+
i j
dentro do intervalo

(0,6, 0,7] independentemente do valor de δmax em questão (24 ou 25). Estes pares

são, de qualquer forma, consideravelmente desequilibrados.

Os resultados aqui apresentados reforçam a importância do processo de reali-

mentação encontrado no estudo da sincronização no cérebro, tanto numa escala

temporal, à medida em que potenciais de campo local e padrões de disparo

exercem influência uns sobre os outros, como numa escala espacial, quando os

potenciais de campo local de regiões cerebrais distantes afetam uma à outra.

O algoritmo distribuído aqui empregado mostrou-se capaz de gerar sincro-

nização no que diz respeito ao acúmulo de potencial, à medida que mensagens

são recebidas pelos neurônios, e ainda no que se refere à realização de disparos

de forma sincronizada, as duas classes de sincronização aqui consideradas. Tal

observação mostra-se válida para os três tipos de grafos analisados, o que indica

que o algoritmo A é capaz de dar origem às propriedades fundamentais neces-

sárias para a existência de sincronização no cérebro. Ainda que a sincronização

tenha sido observada em todos os tipos de grafos, cabe mencionar que apenas

nas simulações realizadas em grafos gerados segundo o modelo neocortical aqui

proposto foi observada a ocorrência de sincronização de longa distância, quando

tanto δmin quanto δmax possuem valores elevados frente às dimensões do grafo D.

Embora existam na literatura da neurociência resultados relativos à sincroni-

zação de longa distância, estes em geral referem-se à distância euclideana entre

grupos de neurônios, e não à distância no grafo como aqui apresentado. Uma re-

lação entre os dois tipos de sincronização pode ser objeto de estudo em trabalhos

futuros.

Alguns aspectos adicionais sobre a sincronização em escala espacial nos gra-

fos neocorticais merecem ser destacados. Embora possa-se observar pela Fi-

gura 6.14(a) que pares de vértices com cintura maior do que 18 sejam raros,

aqueles que possuem tal propriedade dão origem a valores elevados de ρ− e ρ+

em todos os pontos de observação. Embora o que esta observação possa implicar

no que diz respeito a córtices reais não seja ainda compreendido, nota-se que pro-

cessos de realimentação abrangendo pequenas distâncias são conhecidos [15, 38],

e portanto a possibilidade de que estes existam também sobre distâncias maiores

torna-se interessante como via de investigação futura.
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A segunda questão relevante no que diz respeito à escala espacial refere-se

à forte dependência de ρ+ no valor da cintura de um par de vértices quando

δmin = 1. Neste caso, os resultados sugerem que pares de vértices fortemente

desequilibrados, ou seja, com δmax ≫ 1, favorecem a sincronização de disparos

de potenciais de ação. Mais uma vez, é necessário que mais investigações sejam

realizadas para que possa-se compreender o significado deste fato.
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Capítulo 7

Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo de neocórtex artificial que procura

representar características fundamentais de suas contrapartidas biológicas. Em

particular, modela-se a anatomia cortical por meio de um grafo aleatório dirigido,

cujos vértices representam neurônios, e cujas arestas representam as conexões

sinápticas entre estes.

A conectividade subjacente ao modelo é dada por uma distribuição de pro-

babilidade que segue uma lei de potência. Tal escolha de conectividade foi in-

fluenciada pelos resultados presentes na literatura obtidos por meio da análise

da conectividade funcional do neocórtex. Embora originalmente esta escolha

tenha sido realizada com base em dados de conectividade funcional, e não de

conectividade anatômica, resultados recentes relevantes à distribuição de graus

não dirigidos [61] parecem suportar tal decisão. Em trabalhos futuros, uma vez

que haja disponibilidade tecnológica para que sejam obtidos dados precisos da

conectividade estrutural dos neocórtex, as simulações e análises aqui realizadas

poderão ser refeitas como uma forma adicional de validação dos resultados aqui

apresentados.

O modelo aqui proposto é complementado por uma componente algorítmica

que governa a sua dinâmica. Tal componente, dada por um algoritmo distribuído

assíncrono, é composta por ações locais que buscam reproduzir, de maneira sim-

plificada os processos que dão origem aos fenômenos de disparos de potenciais

de ação e de plasticidade sináptica. A dinâmica imposta pelo algoritmo é expressa

por meio do envio de mensagens entre vértices pertencentes ao grafo subjacente,

que representam os disparos de potenciais de ação realizados por neurônios no

neocórtex. Tais disparos têm o efeito de modificar o potencial dos neurônios

que os recebem, influenciando portanto a probabilidade de que estes, por sua

vez, como consequência deste recebimento, efetuem seus próprios disparos. A

inter-relação entre os disparos de dois vértices conectados diretamente por uma

aresta, ou seja, a existência ou não de uma causalidade entre tais disparos, é uti-
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lizada como base para o mecanismo de controle da plasticidade sináptica, que

tem o efeito de modificar o peso das arestas pelas quais trafegam as mensagens

provenientes dos disparos dos vértices do grafo, influenciando assim o efeito que

uma nova mensagem trafegada por estas terá no potencial dos neurônios que a

receberem. A componente algorítmica aqui presente é uma característica distinta

deste trabalho, que difere da abordagem “analógica” comumente empregada em

modelos de sinalização inter-neuronal.

Cabe aqui notar, mais uma vez, que a abordagem utilizada neste modelo é,

por sua vez, aquela comumente empregada no campo da vida artificial [57]. Isso

significa que procura-se não uma simulação fiel de cada processo biológico envol-

vido na dinâmica neocortical, mas sim uma representação mínima dos elementos

essenciais que podem, por meio de regras locais simples, levar a um comporta-

mento global complexo e realista.

Nas palavras de Langton,

A lição mais surpreendente que aprendemos do estudo de sistemas fí-

sicos complexos em computadores é que o comportamento complexo

não precisa ter raízes complexas. De fato, comportamentos complexos

extremamente interessantes podem emergir de coleções de compo-

nentes relativamente simples. Isso leva diretamente à possibilidade

de que grande parte do comportamento complexo exibido pela natu-

reza – em especial o comportamento complexo o qual denominamos

vida – também tenha geradores simples. Uma vez que é muito difí-

cil trabalhar a partir de um comportamento complexo em direção ao

seu gerador, mas muito mais simples criar geradores que sintetizem

um comportamento complexo, uma abordagem promissora para o es-

tudo de sistemas complexos naturais é explorar o estudo geral dos

tipos de comportamento que podem emergir a partir de agregados de

componentes simples.

Uma vez definidos o modelo e sua dinâmica, o trabalho aqui proposto prosse-

gue com a definição de extensivas simulações a serem executadas sobre instâncias

do grafoD. Mais especificamente, os três principais resultados deste trabalho são

obtidos por meio destas simulações. Por meio delas, são estudadas a distribuição

de pesos sinápticos obtida pela evolução da dinâmica imposta pelo algoritmo A

a instâncias deD, o comportamento das redes no que diz respeito à integração da

informação, além de aspectos relativos à sincronização em tais redes. O objetivo

destas simulações é duplo. Em primeiro lugar, elas provêm uma maneira de ava-

liar o grau de similaridade exibido pelo modelo no que diz respeito a resultados

conhecidos da literatura do campo na neurociência. Tal similaridade pode ser
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interpretada como a capacidade do modelo de gerar comportamentos complexos

emergentes compatíveis com aqueles observados nos sistemas biológicos reais

que pretende-se simular. Além disso, as simulações permitem que seja obtido

um maior entendimento sobre quais são esses elementos básicos, ou, nos termos

de Langton, os componentes mais simples que são responsáveis pela emergência

dos comportamentos complexos observados.

O primeiro resultado deste trabalho diz respeito à distribuição dos pesos si-

nápticos observada nas instâncias dos grafos após a sua estabilização. Conforme

descrito no Capítulo 4, esta distribuição estabiliza-se em excelente concordân-

cia com a distribuição log-normal encontrada experimentalmente na literatura

da neurociência [86]. Este resultado é, então, uma importante validação para o

modelo aqui proposto.

As simulações utilizadas no estudo da distribuição de pesos sinápticos tam-

bém permitiram, por meio da análise da propagação de mensagens, que fosse

obtida uma intuição no que diz respeito à existência de integração da informação

ocorrendo ao longo das simulações. As distribuições do número de execuções

que atinge um vértice ou aresta de uma instância de D estabilizam-se de ma-

neira a permitir valores significativos com relevantes probabilidades, sugerindo

desta forma a existência de integração da informação ocorrendo ao longo das

simulações. Tal intuição foi confirmada subsequentemente no Capítulo 5.

Nesse capítulo, é desenvolvido um estudo que investiga a ocorrência de in-

tegração da informação resultante da dinâmica imposta pela componente algo-

rítmica do modelo anteriormente descrito a grafos dirigidos gerados de acordo

com o mecanismo descrito na Seção 3.2. A inspiração para este estudo consiste

principalmente no trabalho de Tononi [8, 95, 96, 98], embora os métodos aqui em-

pregados sejam significativamente diferentes. Em particular, nos resultados aqui

apresentados, a informação integrada emerge como resultado da execução de um

algoritmo distribuído assíncrono, em contraste com a abordagem síncrona de To-

noni. Além disso, duas quantidades oriundas da teoria da informação, o ganho

de informação G(X) e a correlação total C(X), são empregadas na determinação da

integração da informação dos sistemas analisados.

Nas simulações descritas no Capítulo 5, dois modelos adicionais de grafos, a

saber, grafos aleatórios com graus de entrada e saída obedecendo à distribuição

de Poisson e grafos circulantes gerados de maneira determinística, foram estu-

dados de maneira que os resultados obtidos pudessem ser comparados aqueles

resultantes da execução de tais simulações sobre grafos gerados segundo o mo-

delo desenvolvido neste trabalho. Na análise das simulações, observou-se que

os resultados que apresentaram uma razão r(X) = C(X)/G(X) comparativamente

elevada, ou seja, grafos que apresentammaior integração da informação, são pre-
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dominantemente aqueles gerados pelo modelo aqui proposto. Desta forma, esses

resultados fornecem mais um indício de que o modelo aqui proposto pode ser

útil no estudo da dinâmica cortical.

No que diz respeito aos valores das quantidades G(X) e C(X), observa-se que

os valores da primeira são muito maiores do que os da segunda. Uma vez

que essas medidas representam, respectivamente, a quantidade de informação

que um sistema gera a partir de um estado de incerteza total, e o quanto desta

informação é integrada (emcontraste coma informaçãogeradapor cadavértice do

grafo de maneira local e independente dos demais vértices), pode-se interpretar

este resultado sob a ótica da premissa da teoria de Tononi, que correlaciona a

consciência à integração da informação, uma vez que acredita-se que grande

parte do processamento que ocorre no cérebro dá-se de forma inconsciente [33].

O modelo de determinação da integração da informação aqui proposto parece

viável como uma alternativa à teoria da informação integrada. Ainda que este

modelo tenha limitações de escala, como já mencionado, estas parecem menos

limitantes do que aquelas impostas pela teoria de Tononi, uma vez que elimina

a necessidade da determinação de uma partição de informação mínima. Desta

forma, o modelo descrito neste trabalho parece mais receptivo a possibilidades

de testes de suas predições.

Deve-se destacar entretanto que embora a ocorrência de integração da infor-

mação pareça necessária para a existência de comportamento consciente, não se

pode afirmar, com base exclusivamente nos dados atualmente disponíveis no

campo da neurociência, que esta seja uma condição suficiente para que, em um

dado sistema, a consciência seja observada.

A principal limitação do modelo de cálculo da informação integrada aqui

proposto é o fato de que ele é capaz de lidar apenas com grafos de tamanho

relativamente pequenos. O grande desafio consiste no armazenamento dos vários

membros de {0,1}N que aparecem ao longo das simulações. Dados os recursos

computacionais disponíveis para a execução destas, faz-se necessário o uso de

armazenamento destes dados em memória externa, tornando o acesso a estes

ordens de magnitude mais lento. Tais limitações computacionais devem ser

abordadas para que em trabalhos futuros, possa-se estudar como os resultados

aqui apresentados se comportam em sistemas de maior escala.

Finalmente, no Capítulo 6, foi realizado um estudo sobre a presença de sin-

cronização em simulações governadas pelo algoritmo distribuído. Duas medidas

de sincronização foram definidas. A primeira, ρ−, diz respeito à sincronização

relativa ao acúmulo de potenciais decorrido do recebimento de mensagens pelos

neurônios. A segunda, ρ+, refere-se à sincronização dos disparos de potenciais de

ação pelos mesmos. Os resultados obtidos demonstram a existência de sincroni-
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zação em ambos os sentidos representados pelas medidas acima, como resultado

da dinâmica determinada pelas execuções do algoritmo.

As duas principais observações obtidas dos resultados demonstrados necessi-

tam de estudos mais aprofundados, incluindo a obtenção de dados mais detalha-

dos do campo da neurociência para que possam ser propriamente confirmadas

e interpretadas. A primeira destaca o fato de que pares de vértices de grande

cintura são raros, mas dão origem a valores elevados de sincronização de acordo

com as duas medidas propostas. A segunda observação nota que, para ρ+, há

uma forte dependência relativa à cintura dos pares de vértices quando os vértices

em questão são vizinhos no grafo, ou seja, quando a distância mínima entre eles

vale 1. Neste caso, a sincronização referente aos disparos desses vértices cresce

com a maior distância entre eles. O significado dessas observações e análises,

bem como uma validação das próprias medidas de sincronização aqui propostas

faz-se necessária em trabalhos futuros.

Uma vez validadas as definições aqui propostas para a quantificação da sin-

cronização no cérebro, que procuram determinar a origem da sincronização tendo

como objeto de estudo os elementos mais básicos da dinâmica cerebral, ou seja, o

acúmulo de potencial e o disparo de potenciais de ação por parte dos neurônios,

abre-se caminho para investigações que podem associar as medidas definidas

neste trabalho com condições de mais alto nível consideradas associadas à ques-

tão da sincronização. Por exemplo, o excesso de sincronização é frequentemente

associado à ocorrência de condições relacionadas a epilepsia. Se as medidas aqui

propostas puderem ser validadas frente aos dados experimentais da neurociên-

cia, elas podem vir a tornar-se instrumentos úteis na detecção e identificação de

causas que levem a condições deste tipo.

O modelo descrito neste trabalho, portanto, procura ser útil no que diz res-

peito à investigação da dinâmica cerebral, e em especial da dinâmica neocortical,

fundamentando-se no uso de um algoritmo distribuído, associado a elementos da

teoria de grafos para ser capaz de reproduzir, num sistema governado por regras

simples, resultados que podem ser observados em cérebros reais. Alguns des-

ses resultados, como por exemplo a distribuição de pesos sinápticos, podem ser

comparados a dados provenientes da literatura existente no campo da neuroci-

ência, validando a proposta aqui apresentada como ummodelo de vida artificial.

Outros aspectos podem ser considerados como previsões realizadas pelo mo-

delo, que precisam ser validadas frente a literatura, a partir do momento em que

esta contenha os estudos necessários para que os dados possam ser comparados.

Pretende-se, desta forma, que o modelo aqui proposto seja útil como um sistema

que possa ser empregado em simulações de diferentes aspectos relevantes à dinâ-

mica cerebral, seja para validar os caminhosde investigação aqui propostos e cujos
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resultados ainda sejam considerados em aberto, ou para o estudo de diferentes

conceitos que venham a ser propostos em trabalhos futuros.
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