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Resumo

Muitas áreas, tais como visão computacional, reconhecimento de padrões e análise de
imagens, requerem manipulação de uma grande quantidade de dados representados original-
mente em espaços de dimensão elevada. Em particular, para um banco de imagens de faces
humanas, existe um considerável nível de redundância oriundo da própria anatomia (boca,
nariz, orelhas, olhos, etc). Neste sentido, a redução de dimensionalidade é extremamente
necessária para possibilitar a análise dos dados. Supondo que os dados possam ser ajusta-
dos a uma variedade de dimensão d contida num espaço Euclideano de dimensão D � d,
podemos estimar o espaço tangente local e definir uma topologia sobre a variedade. Neste
contexto, as técnicas de Aprendizado de Variedades (Manifold Learning) surgem como um
recurso importante que envolve áreas como aprendizagem de máquina e mineração de dados
para tratar a redução de dimensionalidade recuperando a geometria intrínseca do conjunto de
dados. Exemplos clássicos de técnicas de aprendizado de variedades são o ISOMAP e LLE.
Ilustramos uma aplicação à imagens de faces humanas, onde geometria de aquisição permite
estimar propriedades da variedade que representa os dados. Uma das técnicas recentes de
aprendizado de variedades é o RML, a qual visa preservar a geometria intrínseca usando
conceitos clássicos de Geometria Riemanniana. Esta técnica produz bons resultados e será
apresentada neste trabalho. Apresentaremos ainda uma fundamentação teórica para apren-
dizado de variedades e redução de dimensionalidade, seguida de uma revisão das principais
técnicas na área. Serão também listados alguns dos principais desafios neste tema.

1 Introdução

O sistema visual humano é especializado na identificação de padrões. Por exemplo, no caso
de imagens de faces, somos capazes de distinguir um rosto de outro rapidamente, até certo ponto
de maneira invariante por transformações de escala, mudança da orientação da cabeça e mudança
de iluminação. Porém, transferir essa tarefa de modo automatizado para o computador não é
algo simples e, até o momento, os algoritmos desenvolvidos são limitados [1].

Reconhecimento automático de padrões, classificação e agrupamento de padrões são proble-
mas importantes em várias áreas do conhecimento, como por exemplo, na engenharia, psicologia,
biologia, medicina, visão computacional e inteligencia artificial [2]. Dentre as abordagens exis-
tentes na área de reconhecimento de padrões, as técnicas estatísticas e geométricas constituem
o foco principal deste trabalho [2][3].
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Uma das dificuldades neste tema é quantificar eficientemente a similaridade entre duas ima-
gens. Por exemplo, dadas duas imagens de faces, como medir a distância de uma para outra?
Considerando imagens em tons de cinza com resolução de m× n pixeis, podemos representá-las
como pontos em um espaço Euclideano de dimensão mn (neste caso, RD sendo D = mn).

Uma maneira simplista para comparar duas imagens é usar a norma euclideana, representada
pela distância r na figura 1.

→ pface1 =

a1...
aD

 ∈

RD

→ pface2 =

 b1...
bD

 ∈

RD


→

Figura 1: Representação das imagens no espaço Euclideano RD por pface1 e pface1.

O problema com esta noção de distância pode ser melhor entendido supondo que a curva da
figura 2 representa a hipersuperfícieM que se ajusta as imagens. Dados dois pontos pface1 e pface2
sobre a curva, a distância entre eles deve ser medida pelo comprimento r do segmento indicado
ou pelo comprimento rM do arco que liga um ponto ao outro? Se os dois ponto são próximos,
os resultados destas medidas serão equivalentes na prática. Mas, para o caso representado, a
diferença entre as duas noções de distância será considerável.

Figura 2: r é a distância
na norma Euclideana e rM a
distância sobre a geometria in-
trínseca ao conjunto dos dados
(imagens de faces).

Usando a distância Euclideana, o segmento pface1pface2 está
fora da superfície que representa os dados. Portanto, a medida
que nos afastamos da superfície ao longo do segmento pface1pface2
podemos obter pontos do espaço ambiente que não pertencem
aos dados de interesse, ou seja, imagens que não representam
faces humanas. Desta forma, obtemos uma noção de distância
incorreta porque a distância r não representa de fato a distância
do ponto pface1 e pface2 medida sobre o conjunto que contém as
imagens.

A discussão acima depende de respostas para as seguintes per-
guntas:

• Existe uma hipersuperfícieM que preserve a geometria in-
trínseca aos dados? E caso haja, como podemos determiná-
la e em que condições?

• Podemos calcular distâncias e ainda transitar sobre M de
modo “suave”?

No caso de imagens de faces humanas (preferencialmente nor-
malizada, ou seja, com mesma escala e orientação) observamos uma quantidade relevante de
propriedades redundantes, como a posição dos olhos, boca, nariz, etc. Como consequência, in-
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tuitivamente, é esperado podermos representar as mesmas imagens com uma quantidade menor
de coordenadas, isto é, efetuando uma redução de dimensionalidade.

Com essa ótica, uma propriedade desejada sobreMd é que seja uma variedade Riemanniana
suave1, parametrizada por uma aplicação (ou uma família) ϕ de Rd em Md ⊂ RD. Desta
forma, sobreMd, podemos herdar todas as ferramentas da geometria Riemanniana possibilitando
calcular distâncias, geodésicas (curvas com menores distâncias sobreM), áreas, volumes, etc. Na
seção 2, fazemos uma breve introdução ao conceito de variedade Riemanniana e alguns resultados
importantes.

Uma forma para obter uma aplicação entre um espaço de dimensão menor que o ambiente
e a variedade Md é utilizar técnicas não lineares de aprendizado de variedades (manifold
learning).

A maioria das técnicas de aprendizado de variedades concentram-se em mapear a variedade
que contém os dados por uma única aplicação, ou podemos pensar, por uma parametrização
global ϕ. No entanto, como desconhecemos a estrutura da variedade que se aproxima dos dados,
não podemos partir desta hipótese. Por exemplo, se os dados são uma amostragem da circun-
ferência (S1), é um resultado conhecido na geometria diferencial que uma única parametrização
não é suficiente para cobrir o conjunto [4](veja o exemplo 20).

Assim, necessita-se buscar parametrizações locais para a variedade que se aproxima dos dados
de forma a obedecer a geometria intrínseca que os dados carregam. Com este pensamento, o
método RML (Riemannian Manifold Learning, [5]), introduz um algoritmo baseado em aplicações
que são isometrias locais (veja definição de 4) definidas naturalmente sobre a variedade.

Este trabalho esta organiza da seguinte forma. Na seção 2 introduzimos alguns conceitos
e resultados de geometria necessários para o entendimento da intuição geométrica dos métodos
não lineares de aprendizado de variedades. Na seção 3, discutimos um modelo geométrico para
imagens de faces baseada das ideias de Tong [5] (2008), no qual podemos perceber de forma
intuitiva que o conjunto que contém imagens de faces normalizadas de um único objeto pode ser
modelado como uma variedade. Já na seção 4, apresentamos brevemente algumas técnicas de
aprendizado de variedades mais conhecidas, bem como algumas de suas principais propriedades.

Por fim, na seção 4.6, apresentaremos alguns dos principais desafios na área e a conclusão na
seção 5.

2 Fundamentos Teóricos

Nesta seção vamos introduzir alguns definições importantes tais como espaços topológicos,
variedades diferenciáveis e variedades Riemannianas, que serão necessárias para possibilitar uma
linguagem adequada na intenção de apresentarmos as técnicas de aprendizado de variedades na
seção 3.

2.1 Variedades Diferenciáveis

A seguir, enunciamos algumas definições para introduzir o conceito de variedades diferenciá-
veis, o qual generaliza a definição de superfície em R3.

1Entendemos como variedade Riemanniana suave uma generalização de superfície diferenciável suave ou
de classe C∞.
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Definição 1 Uma topologia num conjunto X é uma coleção F de partes de X, chamados de
abertos da topologia, com as seguintes propriedades:

(i) ∅ e X percentem a F ;

(ii) Se A1, . . . , An ∈ F então
⋂n
i=1Ai ∈ F ;

(iii) Dada uma família arbitrária (Aλ)λ∈L com Aλ ∈ F para todo λ ∈ L, tem-se
⋃
λ∈LAλ ∈ F .

O par (X,F) é chamado de espaço topológico.

Definição 2 Um espaço topológico X é dito um espaço topológico de Hausdorff quando,
para cada para de pontos distintos x, y ∈ X, existem abertos U, V tais que x ∈ U , y ∈ V e
U ∩ V = ∅.

Figura 3: Mudança de coordenadas sobre a variedade.

A seguir, definimos uma aplicação diferenciável de Rm em Rn, a qual será muito útil para
as definições e resultados subsequentes.

Definição 3 Uma aplicação f : U ⊂ Rm → V ⊂ Rn, onde U e V são abertos de Rm e Rn,
respectivamente. f é diferenciável em x ∈ U se exite uma transformação linear T : Rm → Rn
que aproxima f numa vizinhança de x no seguinte modo:

f(x+ v) = f(x) + T · v +R(v) e lim
v→0

R(v)

‖v‖
= 0

para todo v ∈ Rm suficientemente pequeno.

A definição 3 (de derivada) tem uma interpretação geométrica bastante usada. Dado v ∈ Rm
tomemos uma curva diferenciável α : I ⊂ R→ U ⊂ Rm, com 0 ∈ I, tal que α(0) = x e α′(0) = v.
Então

Df(x) · v = lim
t→0

f(α(t))− f(x)

t
=

d

dt
f(α(t))

∣∣∣
t=0
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Fixando a base canônica {e1, · · · , em} de Rm, as derivadas parciais de f em x são definidas como
∂f

∂xi
(x) = Df(x) · ei, deste modo, se v =

∑m
i=1 aiei, temos que

Df(x) · v =
m∑
i=1

aiDf(x) · ei =
m∑
i=1

∂f

∂xi
(x) · ai. (1)

Dizemos que f é de classe C1 em U quando todas as derivadas parciais
∂f

∂xi
(x) são contínuas.

Intuitivamente, uma aplicação é de classe Ck se todas as derivadas parciais em (1) são de classe
Ck−1.

Definição 4 Uma aplicação de classe Ck, k ≥ 1, f : U → V = f(U) entre abertos U, V ∈ Rm
é chamada difeomorfismo de classe Ck se f possui inversa f−1 : V → U de classe Ck. Além
disso, para todo x ∈ U , Df(x) : Rm → Rm é um isomorfismo e [Df(x)]−1 = Df−1(f(x)).

Definição 5 Seja M um espaço topológico de Hausdorff. Uma estrutura diferenciável de
dimensão n emM é uma família de aplicações biunívocas ϕα : Uα ⊂ Rn →M de abertos Uα de
Rn emM, tais que:

(i)
⋃
α∈L

ϕ(Uα) =M, onde L é um conjunto de índices;

(ii) Para todo par α, β ∈ L, com ϕα(Uα)∩ϕβ(Uβ) = W 6= ∅, os conjuntos ϕ−1α (W ) e ϕ−1β (W )

são abertos em Rn e as aplicações ϕ−1β ◦ ϕα são diferenciáveis (veja a figura 3).

(iii) A família {(Uα, ϕα)} é máxima relativamente a (i) e (ii). Isto é, se o par (U,ψ) é tal que
ψ−1 ◦ ϕα e ϕ−1α ◦ ψ são diferenciáveis para todo α ∈ L, então (U,ψ) ∈ {(Uα, ϕα)}.

Definição 6 Uma variedade diferenciávelM de dimensão n, denotada porMn, é um espaço
topológico de Hausdorff munido de uma estrutura diferenciável.

Definição 7 O par (Uα, ϕα) com p ∈ ϕα(Uα) é chamado uma parametrização (ou sistema
de coordenadas) deM em p. Se as mudanças de coordenadas dadas na definição 5(ii) são de
classe C∞ entãoM (variedade diferenciável) é dita uma variedade suave.

Para simplificar, trataremos sempre de variedades suaves e especificaremos caso seja necessária
a restrição da ordem de diferenciabilidade para uma variedadeM. Vejamos alguns exemplos de
variedades diferenciáveis.

Exemplo 8 (Espaço Euclideano) O espaço euclideano com a estrutura diferencial dada pela
identidade é uma variedade diferenciável.

Exemplo 9 (Esfera) A esfera

Sn =

{
(x1, x2, . . . , xn+1) ∈ Rn+1;

n+1∑
k=1

x2k = 1

}
⊂ Rn+1
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com parametrizações dadas por

ϕ+
i : Ui → Sn, ϕ−i : Ui → Sn, i = 1, 2, . . . , n+ 1, (2)

sendo

Ui =

(x1, . . . , xn+1, xn+1) ∈ Rn+1;xi = 0,

 n+1∑
k = 1
k 6= i

x2k

 < 1


com ϕ+

i (x1, . . . , xi−1, xi+ 1, . . . , xn+1) = (x1, . . . , xi−1, si, xi+1, . . . , xn+1) e ϕ−i (x1, . . . , xi−1, xi+ 1, . . . , xn+1) =
(x1, . . . , xi−1,−si, xi+1, . . . , xn+1), onde

si =

√√√√√1−
n+1∑
k = 1
k 6= i

x2k.

Deste modo, a família {(Ui, ϕ+
i ), (Ui, ϕ

−
i )}, i = 1, . . . , n+1 é uma estrutura diferenciável em Sn.

Para o caso n = 2, temos S2 ⊂ R3 com seis parametrizações como as definidas em (2), como
pode ser visto na figura 4.

Figura 4: Esfera Sn, com n = 2, com as seis parametrizações que cobrem a superfície.

Definição 10 Seja F : U ⊂ Rn → Rm uma aplicação diferenciável de um aberto U do Rn. Um
ponto p ∈ U é um ponto crítico de F se a diferencial dFp : Rn → Rm não é sobrejetiva. A
imagem F (p) de um ponto crítico é chamado de valor crítico de F . Um ponto q ∈ F (U) ⊂ Rm
que não é valor crítico é chamado um valor regular de F .

Um resultado muito útil para caracterizar não só superfícies mas também variedades é que
se p ∈ F (U) um valor regular de F , temos que a imagem inversa F−1(p) ⊂ Rn é uma subva-
riedade2 de dimensão n −m = k. Para maiores detalhes da demostração deste resultado veja
[6].

2De modo informal, dizemos que N ⊂ Mn é uma subvariedade se N também é uma variedade. Para este
texto, basta-nos que a topologia de N seja a topologia induzida porMn.

6



A definição de variedade diferenciável, nos dá intuitivamente (de modo informal) que cada
vizinhança (ou “pedaço”) da variedade é associado a uma vizinhança (ou “pedaço”) de um es-
paço euclideano. Sabendo que uma variedade é uma generalização da definição de superfície
diferenciável, é natural que a noção de espaço tangente também seja estendida. Mas para isso,
precisamos da definição de diferenciabilidade de uma aplicação entre variedades.

Definição 11 Sejam Mn e Nm variedades diferenciáveis. Uma aplicação f : Mn → Nm é
diferenciável em p ∈ Mn se dada uma parametrização y : V ⊂ Rm → Nm em f(p) existe uma
parametrização x : U ⊂ Rn →Mn em p tal que f(x(U)) ⊂ y(V ) e a aplicação

y−1 ◦ f ◦ x : U ⊂ Rn → Rm (3)

é diferenciável em x−1(p). f é diferenciável em um aberto de M se é diferenciável em todos os
pontos deste aberto.

Como consequência do ítem (ii) da definição 5 pode-se mostrar que a definição de aplicação
diferenciável sobre variedades 11 é independente da parametrização.

Definição 12 Seja M uma variedade suave. Uma aplicação diferenciável ω : (−ε, ε) → M é
chamada uma curva diferenciável em M. Suponha ω(0) = p e seja F o conjunto de todas
as funções de M diferenciáveis em p. O vetor tangente à curva ω em t = 0 é a função
ω′(0) : F → R dada por

ω′(0) (f) =
d(f ◦ ω)

dt

∣∣∣
t=0

, f ∈ F .

Um vetor tangente em p é o vetor tangente em t = 0 de alguma curva ω : (−ε, ε) →M com
ω(0) = p. O conjunto de todos os vetores tangentes a M em p é denotado por TpM chamado
espaço tangente.

Definição 13 Sejam M e N variedades diferenciáveis, e f : M → N uma aplicação C∞.
Então, para cada p ∈ M, a diferencial de f em p, denotada por dfp (Jacobiano de f em p) é
uma aplicação linear entre os espaços tangentes deM em p, TpM e o espaço tangente de N em
f(p), Tf(p)N .

Exemplo 14 Observando os exemplos de variedades diferenciáveis citados anteriormente.

(i) [Espaço Euclideano] O conjunto de todos os vetores tangentes de Rn, denotado por TpRn,
é o próprio Rn.

(ii) [Esfera] Dado um ponto p = (a, b, c) ∈ S2 = {(x, y, z) ∈ R3;x2 + y2 + z2 = 1}, temos que
TpS

2 = {(x, y, z) ∈ R3; ax+ by + cz = 1}. Ou seja, TpS2 é o plano perpendicular ao vetor
que liga a origem ao ponto p coincidindo apenas em p ∈ S2.

No intuito de enunciarmos o Teorema do Mergulho de Whitney o qual nos dá uma estimativa
para a dimensão do espaço no qual a variedade pode ser “inserida”, mais algumas definições serão
necessárias.

Definição 15 Sejam M e N variedades suaves e f : M → N uma aplicação diferenciável é
uma imersão se para todo p ∈ M, df : TpM→ Tf(p)N é injetiva. Se f é um homeomorfismo3

deM sobre f(M), então f é um mergulho deM em N .
3Homeomorfismo é uma aplicação bijetiva e contínua com inversa contínua. Dizemos que dois conjuntos são

homeoformos se exitir uma aplicação entre eles que seja um homeomorfismo.
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De posse destas definições, podemos enunciar o Teorema do Mergulho de Whitney, cuja
demostração pode ser encontrada em [7].

Teorema 16 (Teorema do Mergulho de Whitney) Toda variedade suave admite um mer-
gulho em R2n+1.

O teorema garante que toda variedade Mn pode ser mergulhada num espaço euclideano
R2n+1, isto é, existe um mergulho f : Mn → R2n+1. Deste modo, temos um majorante para
a dimensão intrínseca da variedade que se ajusta aos dados de entrada. Sendo assim, podemos
caracterizar o problema de redução de dimensionalidade dos dados como a busca de um espaço
euclideano de dimensão s, com n ≤ s ≤ 2n + 1, onde a variedade que se ajusta aos dados é
mergulhada.

2.2 Variedades Riemannianas

Apesar da grande importância de generalizar o conceito de superfícies diferenciáveis via vari-
edades, ainda não é possível trabalhar com elementos fundamentais de geometria como o cálculo
de distâncias sobre uma variedades. Por esta razão, vamos necessitar do conceito de métrica
Riemanniana sobre variedades e ainda, enunciaremos o Teorema do Mergulho de Nash no intuito
restringir o Teorema de Whitney para aplicações que preservam distâncias.

Definição 17 Uma métrica Riemanniana g em uma variedade diferenciável M é uma cor-
respondência que associa a cada ponto p ∈ M um produto interno 〈•, •〉p (isto é, uma forma
bilinear simétrica, positiva definida) no espaço tangente TpM, que varia diferencialmente no se-
guinte sentido: Se ϕ : U ⊂ Rn → M é um sistema de coordenadas locais em torno de p, com

ϕ(x1, x2, . . . , xn) = q ∈ ϕ(U) e
∂

∂xi
(q) = dϕ(0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) (na i-ésima posição), então〈

∂

∂xi
(q),

∂

∂xj
(q)

〉
q

= gij(x1, . . . , xj) é uma função diferenciável em U .

Em outras palavras, g é uma métrica Riemanniana se é um campo tensorial positivo
definido e simétrico dado por um produto interno 〈•, •〉p no espaço tangente TpM para todos
p ∈M. O produto interno é usado para definir grandezas geométricas como a norma de um vetor

||u|| =
√
〈u, u〉p e o ângulo entre dois vetores, cos θ =

〈u, v〉p
||u|| ||v||

, onde u, v ∈ TpM. Uma variedade

diferenciável munida de uma métrica Riemanniana é chamada de variedade Riemanniana.
Quando desejamos preservar a geometria intrínseca da variedade (distâncias, ângulos, áreas,

etc.) necessitamos do conceito de isometria.

Definição 18 Sejam M e N variedades Riemannianas. Um difeomorfismo f : M → N (isto
é, f é uma bijeção diferenciável com inversa diferenciável) é chamado uma isometria se

〈u, v〉p = 〈dfp(u), dfp(v)〉f(p) , para todo p ∈M e u, v ∈ TpM. (4)

O teorema a seguir, garante a existência de um mergulho isométrico de uma variedade Rie-
mannianaM em um espaço Euclideano Rs.
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Teorema 19 (Teorema do Mergulho de Nash) Seja Mn uma variedade Riemanniana de

classe Ck, 3 ≤ k ≤ ∞ então existe um número s ≤ n(3n+ 11)

2
se M é compacta, ou s ≤

n(n+ 1)(3n+ 11)

2
se M não é compacta, e uma aplicação injetiva f :Mn → Rs de classe Ck,

tal que
〈u, v〉p = 〈dfp(u), dfp(v)〉f(p)

para todo u, v ∈ TpM.

O método proposto a partir da prova do Teorema do Mergulho de Nash para encontrar
um mergulho isométrico conduz a um algoritmo numericamente instável, como observando por
Dreisigmeyer e Kirby (2007) [8].

3 Modelo Geométrico para Imagens de Faces Humanas

Uma das grandes dificuldades em aprendizado de variedades é justificar se os pontos dos
dados de entrada realmente se ajustam a uma variedade suave. Devido a natureza de como
os dados são obtidos, para imagens de faces humanas podemos propor que uma representação
simples para a geometria de aquisição destas imagens.

Este modelo pode ser usado para outros tipos de dados cujas características de aquisição
sejam similares. Considerando uma esfera unitária S2 ∈ R3, como mostrado na figura 5 diferentes
poses são obtidas movendo a câmera enquanto que o rosto é fixo. É necessário que a distância
da câmera para o rosto e o comprimento focal da câmera sejam fixos de modo que as imagens
adquiridas tenham escalas semelhantes.

O eixo da câmera é definido passando pela origem da esfera. Para capturar imagens do rosto
em diferentes orientações, é permitido girar a câmera em torno do eixo ótico. A iluminação é
modelada por uma fonte de luz fora da esfera, definindo o raio de iluminação que também passa
pelo centro da esfera.

Nessas condições, as imagens de uma face fixa estão contidas em uma variedades com cinco
dimensões (veja a figura 5), que é homeomorfa a

M =
{

(P,Q, e);P ∈ S2, Q ∈ S2, e ∈ S1
}

(5)

onde P e Q são pontos de interseção de S2 com o eixo da câmera e o raio de luz, respectivamente,
e e um vetor unitário indicando a orientação do plano da câmera, perpendicular ao seu eixo.

Se considerarmos a fonte de luz fixada, temos então que a variedade é homeoforma ao conjunto

M ′ =
{

(P, e);P ∈ S2, e ∈ S1
}
. (6)

tendo apenas três dimensões.
Neste caso, a imagem formada é funcao de P e e, ou seja:

I : M′ → Rn×m
(α, ω, γ) 7→ I(α, ω, γ)

(7)

onde (α, γ) define uma parametrização de S2 e γ de S1. Portanto, cada pixel da imagem genérica
I é função de (α, ω, γ), ou seja:

I = I(α, ω, γ) =
[
I(α, ω, γ)(n,m)

]
9



Figura 5: Modelo geométrico para aquisição de imagens de faces humanas (imagem produzida por um
scanner 3D, disponibilizada em http://www.cyberware.com/products/scanners/pxSamples.html).

Neste caso, como o objeto está fixo, a dimensão do “espaço do objeto” não acrescenta graus de
liberdade ao modelo. A variedade correspondente teria dimensão três e, teoricamente, teria uma
parametrização global dada pela função I.

Os comentários acima mostram que a hipótese da aproximação dos dados por uma variedade
pode se adequada para imagens de faces. Isto permite utilizar os fundamentos teóricos da seção
2 para representação de bancos de dados de imagens de faces, redução de dimensionalidade e
explorar propriedades clássicas de Geometria Riemanniana neste contexto.

4 Técnicas de Aprendizado de Variedades

Figura 6: Dados de entrada
mergulhados em Rs.

Seja um conjunto de dados de entrada D contido num espaço
ambiente RD. Se existir um elevado grau de redundância nos dados
então podemos representar os dados em um espaço cuja dimensão
seja menor que a do espaço ambiente. De maneira mais formal,
estamos supondo que o conjunto D é formado por amostras aleató-
rias de uma variedade suave de dimensão d < D, denotada porMd.
Assim, pela figura 6 temos que D = {x1, x2, . . . , xN} é o conjunto
de dados de entrada, representados em RD. Estamos supondo que
existe um mergulho ψ :Md → Rs tal que para cada xi ∈ D existe
um yi ∈Md onde ψ(yi) = xi.

O objetivo das técnicas de aprendizado de variedades é recobrir
Md e encontrar uma representação para a aplicação ψ, dados os
pontos de entrada {x1, . . . , xN} ⊂ RD. Na prática, obtemos uma
aproximação da ψ ideal e, consequentemente, estimativas {ŷi} ⊂
Rs, onde d ≤ s ≤ D, deste modo, necessitando de um espaço de
dimensão menor ou igual a D para representar os dados de entrada,
caracterizando uma redução de dimensionalidade.

Segundo os teorema de Whitney e Nash (veja seção 2), sempre
existem mergulhos deMd em Rs com s limitados pelas estimativas
dos respectivos teoremas. Em particular, se s = d temos o caso de uma redução de dimensio-
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nalidade ideal. Porém isto não é o que acontece em geral, pois podemos ter uma variedade que
não é possível de ser parametrizada por uma única aplicação (global) deMd em Rd. Vejamos o
seguinte exemplo.

Exemplo 20 Dado um círculo centrado na origem e de raio unitário, S1. Utilizando a projeção
estereográfica podemos parametrizá-lo com no mínimo duas aplicações, uma cobrindo S1 − {N}
e outra cobrindo S1 − {S}, onde S e N são os polos4 sul e norte, como ilustrado na figura (7).
Analogamente, para o caso da esfera centrada na origem e de raio unitário, S2, também usando
a projeção estereográfica, temos no mínimo duas parametrizações cobrindo S2−{N} e S2−{S}.
É um resultado conhecido de geometria diferencial (veja [4]) que não é possível cobrir a esfera
S2 com um única parametrização. Portanto, restringindo a uma amostragem aleatória de pontos
deMd = S2, não teremos uma única aplicação ρ : U ⊂ R2 → S2 (U aberto), tal que ρ(U) = S2.
E consequentemente, não temos um mergulho global de S2 em R2.

(a) S2 − {N} (b) S2 − {S}

Figura 7: Parametrizações via projeção estereográfica para (a) S1 − {N} e (b) S1 − {S} .

Para burlar o problema do exemplo (20), será necessário mapeamos a variedade num espaço
euclidiano de dimensão mais alta que d, isto é, com dimensão s > d (s = 2 para o caso de S1 e
s = 3 para S2). A busca por uma aplicação deste tipo se justifica, já que para aplicações reais,
não conhecemos a variedade Md que se ajusta aos dados, dificultando o recobrimento de Md

por parametrizações locais. Na prática, os algoritmos de redução de dimensionalidade buscam
aproximações para um mergulho deMd em Rs, com s o mais próximo possível de d.

Podemos classificar os algoritmos de aprendizado de variedades por lineares e não lineares.
Os métodos lineares para aprendizado de variedades tratam o problema da redução de dimensi-
onalidade, ajustando os dados a uma variedade linear. Entendemos por variedade linear como
um espaço Euclideano afim, ou um espaço Euclideano cuja origem é transladada.

Embora os dados, em aplicações reais, não pertençam em geral a uma variedade linear,
podemos ver o problema de fazer uma aproximação por uma variedade linear por duas motivações:

• Admitir que os dados estão próximos de uma variedade linear, considerando que a distância
do elementos à variedade é determinada por uma perturbação aleatória (ou um ruído).

• Considerar uma variedade linear como uma aproximação de outra variedade não-linear
mais complicada.

4Podemos considerar sem perda de generalidade, S = (−1, 0) e N = (1, 0).
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Os algoritmos lineares mais conhecidos são o PCA (Principal Component Analysis) e
MDS (Multidimensional Scaling) [9][10]. No caso do PCA, computa-se a matriz de covari-
ância que provem dos dados de entrada bem como os autovalores e seus respectivos autovetores
associados. Com isto obtemos um sistema de coordenadas constituídos dos autovetores referen-
tes aos autovalores mais significativos previamente escolhidos. Na seção 4.1, abordaremos este
método de forma um pouco mais formal.

O algoritmo MDS calcula uma matriz de distâncias entre os elementos dos dados de entrada,
a partir dessa matriz o método computa a transformação linear que fornece a representação dos
dados de entrada em dimensão menor que a dimensão do espaço ambiente [10].

As técnicas não lineares são mais abundantes na literatura, pois buscam em sua maioria
capturar a geometria intrínseca proveniente dos dados D sobreMd.

Dentre os algoritmos não lineares, o mais tradicional é o ISOMAP (isometric feature
mapping) introduzido por Tenembaum (2000) [11]. O algoritmo restringe-se a busca de um
mergulho ψ que seja uma isometria da variedade em que os dados estão contidos para um espaço
Euclideano de dimensão reduzida (como ilustrado na figura 6).

Outro algoritmo bastante utilizado é o LLE (Local Linear Embedding), o qual foi idea-
lizado por Roweis e Saul (2000) [12]. Este algoritmo tem uma metodologia similar ao ISOMAP,
porém procura preservar as relações de vizinhanças dos dados de entrada quando mapeados para
um espaço de dimensão mais baixa. Existem alguns algoritmos derivados do LLE, tais como
Automapas Laplacianos [13] e Automapas de Difusão [14].

Um outro algoritmo cuja metodologia tem explorado em diversos trabalhos recentes, é o
LTSA (Local Tangent Space Alignment) introduzido por Zhang em 2004 [15]. Nesse algo-
ritmo visa-se preservar a geometria local aproximando o espaço tangente à variedade que contém
os dados usando decomposições em valores singulares (SVD). Os espaços tangentes são
alinhados para fornecer as coordenadas globais internas dos dados relativas a variedade.

Uma propriedade desejada para a conjunto que contém os dados, é que seja uma variedade
Riemanniana, pois sobre ela podemos calcular grandezas importates como distâncias e áreas de
forma natural. Neste sentido o método RML (Riemannian Manifold Learning), introduzido
por Tong e Zhang em 2008 [5], utiliza ferramentas de geometria Riemanniana clássica, como
caminhos de menores comprimentos (geodésicas) sobre o conjunto para construir isometrias locais
entre a variedade e seu espaço tangente. Outras técnicas recentes bem como variações das
apresentadas acima podem ser encontradas em [5][16][17][18].

Agora vamos descrever o algoritmo PCA como representante dos métodos lineares e por
ser uma técnica usualmente utilizada para aproximar os espaços tangentes locais. Em seguida,
descreveremos dois métodos não lineares, ISOMAP e RML, por teram a mesma propriedade de
preservar distâncias, sendo uma propriedade importante para a reconstrução dos dados.

4.1 Principal Components Analysis - PCA

Introduzida por Hotelling (1933) [9] (ou Anáise de Componentes Principais - ACP), também
conhecida como Transformada KL (Karhunen-Loève).Supondo que os dados D estão contidos
num espaço Euclideano de dimensão D, o método consiste em procurar por k vetores ortonormais
em RD que melhor representem os dados. onde k ≤ D. Nas figuras 9(a) e 9(b) ilustramos os
dados sobre R2 onde facilmente percebemos que um dos eixos coordenados “carrega“ uma maior
quantidade de informação que o outro. Seja D = {x1, x2, . . . , xN} os dados de entrada, com

12



Figura 8: Várias técnicas aplicadas a uma amostragem do Swiss Roll.

xi ∈ RD, e seja CM o centroide dos dados definido por

CM =
1

N

N∑
i=1

xi.

Se CM = 0, significa que o centroide coincide com a origem do sistema de coordenadas de RD,
caso contrário será necessária uma translação do sistema de coordenadas para o ponto CM , como
ilustrado na figura 9(b) onde CM = C. Através de transformações lineares e por um critério
de otimização (veja o teorema 21), para cada ponto xi dos dados é levado num vetor vi = Axi
mudando a representação para o sistema de coordenadas st como ilustra na figura 9(a), onde A
é a matriz da transformação. Em seguida, vi é truncado, escolhendo os k primeiros componentes
de vi, obtendo assim wi = Ikvi = IkAxi, onde

Ik =

(
Ik×k 0k×(D−k)
0(D−k)×k 0(D−k)×(D−k)

)
D×D
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(a) (b)

Figura 9: (a) Dados D ⊂ R2 e (b) Sistema de coordenadas st com origem em C = (a, b) e componentes
principais sobre os eixos s e t.

Figura 10: Representação da projeção dos dados ui sobre o eixo na direção do autovetor com maior
autovalor em R2.

sendo Ik×k a matriz identidade de ondem k e 0p×q a matriz nula de ordem p×q. Finalmente,
wi é transformado no vetor zi = Bwi, onde B é a matriz de transformação que devolve a
representação para o sistema de coordenadas antigo (coordenadas xy na figura 10 para D = 2).
O erro quadrado definido por

Jk =
1

N

N∑
i=0

||xi − zi||2 =
1

N
tr

[
N∑
i=0

(xi − zi)(xi − zi)∗T
]

(8)

onde tr[•] é o traço da matriz e ∗T denota o transposto conjugado da matriz. Podemos reescrever
Jk como

Jk =
1

N
tr

[
N∑
i=0

(xi −BIkAxi)(xi −BIkAxi)∗T
]

o que implica em

Jk =
1

N
tr
[
(I −BIkA)R(I −BIkA)∗T

]
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onde R =
N∑
i−0

xix
∗T
i é a matriz de covariância dos dados D.

Agora o problema consiste em encontrar as matrizes A e B tais que Jk seja mínimo, o que é
resolvido pelo teorema a seguir:

Teorema 21 O erro Jk em (8) é mínimo quando

A = Φ∗T , B = Φ, AB = BA = I, (9)

onde Φ é a matriz obtida através dos autovetores ortonormalizados de R associados aos autova-
lores ordenados de modo decrescente.

A prova do teorema pode ser encontrada em [19].
Para o caso em que a origem do sistema de coordenadas não coincide com CM , basta fazer

uma translação dos dados de forma que cada x̃i = xi − CM e o procedimento é análogo.

4.2 ISOMAP

O algoritmo ISOMAP busca um merguho ψ (como ilustrado na figura 6) tal que seja uma
isometria e que a imagem num espaço de dimensão reduzida seja uma região convexa em Rs
(s� D).

O ISOMAP, por intermédio do MDS fornece uma variedade linear local para cada ponto dos
dados de entrada. O algoritmo consiste de três etapas:

1. [Busca dos vizinhos mais próximos] Selecionando um inteiroK positivo ou um número
real ε ≥ 0. Calcula-se a distância Euclideana

d(xi, xj) = ||xi − xj || (10)

para todos os pares xi, xj ∈ D, i, j = 1, . . . , N . Para cada ponto xi escolhemos os seus K vizinhos
mais próximos, ou escolhemos todos os pontos situados dentro de uma bola de raio ε daquele
ponto.

2. [Cálculo do grafo de distâncias] Dado um grafo G = G(D, E), onde os vértices são os
pontos de D. Para cada aresta E = {eij} ligando os vértices vizinhos xi, xj ∈ D é associado um
peso wij dado pela distância Euclideana entre eles. Sempre que não há aresta entre dois vértices
dados, é considerado o peso nulo (wij = 0). Estimamos os caminhos de comprimentos mínimos
sobre o grafo utilizando o algoritmo de Dijkstra [20].

3. [Mergulho Espectral via MDS] Aplicamos o MDS sobre a matriz construída a partir
das distâncias entre os vértices de G para obter uma representação dos dados num espaço de ca-
racterísticas de dimensão s menor que a dimensão do espaço ambiente, preservando as distâncias
originais.

Como exemplo, o rolo suiço da figura (8) ilustra uma variedade bidimensional de R3, mos-
trando que o algoritmo ISOMAP trabalha bem para variedades planas. Porém, observa-se ex-
perimentalmente [21], não funciona bem se os dados são esparsos (ou existem grandes falhas na
amostragem).

Na escolha dos vizinhos mais próximos (passo 1), pode ser usada qualquer outra métrica
dependendo da aplicação. Para obter uma topologia local adequada, os números K ou ε devem
ser tomado de modo que o grafo G cujos vértices são os dados D seja conexo.
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4.3 Riemannian Manifold Learning- RML

No algoritmo, Aprendizado de Variedades Riemannianas (ou Riemannian Manifold
Learning - RML) introduzido por Tong e Zhang em 2008 [5] necessitamos de algumas definições
importantes, como a de aplicação exponencial sobre variedades e de coordenadas normais de
Riemann, além da definição de geodésica.

Antes de descrever o algoritmo, precisaremos observar como funcionam os conceitos de geo-
désicas no caso contínuo para entendermos como funcionaria uma analogia no caso discreto para
um conjunto de entrada D = {x1, x2, . . . , xN}.

4.3.1 Sistemas de coordenadas normais e Lema de Gauss

Lembremos que a geodésica é uma curva diferenciável α : I ⊂ R → M a qual tem a
propriedade de ser o menor caminho entre dois ponto sobre uma variedade (veja [6]).

Seja agora o conjunto

U = {(q, v) ∈ TU ; q ∈ V, v ∈ TqM, ||v|| < ε},

onde V ⊂ U é uma vizinhança de p emM e TU o conjunto de todos os espaços tangentes TpU ,
com p ∈ U ⊂M. Enunciamos a seguinte proposição:

Proposição 22 Dado p ∈M, existem um aberto V ⊂M, p ∈ V , números δ > 0 e ε > 0 e uma
aplicação C∞

α : (−δ, δ)× U → M,
(t, q, v) 7→ α(t, q, v)

tais que a curva α(t, q, v) é única geodésica deM que no instante t = 0 passa por q com velocidade
v, para cada q ∈ V e cada v ∈ TqM com ||v|| < ε.

Além disso, pela homogeneidade de uma geodésica, ou seja, para um λ > 0 real, tem-se que
α(t, q, λv) = α(λt, q, v). Assim, podemos definir a aplicação exponencial como segue:

Definição 23 (Aplicação Exponencial) Seja p ∈M e U ⊂ TM um aberto, então a aplicação

exp : U → M

(q, v) 7→ exp(q, v) = α(1, q, v) = α

(
‖v‖, q, v

‖v‖

)
é chamada uma aplicação exponencial em U .

Denotamos também exp(p, v) = expp(v). Geometricamente, como visto na figura 11(a), expp(v)
é o ponto deM obtido percorrendo um comprimento igual a ‖v‖, a partir de p, sobre a geodésica
que passa por p com velocidade igual a v

‖v‖ .

Proposição 24 Dado p ∈ M, existe um ε > 0 tal que expp : Bε(0) ⊂ TpM → M é um
difeomorfismo de Bε(0) sobre um aberto deM.
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De fato, calculando d(expp)′, temos:

d(expp)0(v) =
d

dt
(expp(tv))

∣∣∣
t=0

=
d

dt
α(1, p, tv)

∣∣∣
t=0

=
d

dt
α(t, p, v)

∣∣∣
t=0

= v.

Portanto d(expp)0 é a identidade de TpM, e pelo teorema da aplicação inversa, temos que expp
é um difeomorfismo numa vizinhança de 0 ∈ TpM, 0 é a origem do espaço vetorial TpM, o qual
coincide com p ∈M, veja figura 11(a).

(a) expp : TpM→M (b) q = expp (a1e1 + a2e2)

Figura 11: (a) Aplicação exponencial. (b) Sistema de coordenadas normais de Riemann sobre uma
superfície bidimensional para a qual a dimensão de TpM é 2.

Como a aplicação exponencial é um difeomorfismo para uma vizinhança de cada ponto p ∈
Md e identificando TpM como Rd, ela satisfaz as condições para uma parametrização em p.
Além disso, permite introduzir o seguinte sistema de coordenadas normais de Riemann:

Definição 25 Seja p ∈ Md, as coordenadas normais de Riemann (u1, u2, . . . , ud) são defini-
das em uma vizinhança U de p considerando uma base ortonormal {ei} de TpM e tomando
(u1, u2, . . . , ud) como sendo as coordenadas de q = expp (

∑
i uiei), i = 1, 2, . . . , d.

Como ilustra na figura 11(b), para um ponto p uma superfície bidimensional M, temos que o
espaço tangente TpM tem dimensão 2. Assim, considerando {e1, e2} uma base ortonormal de
TpM, (a1, a2) são as coordenadas do ponto q ∈M tal que q = expp(a1e1 + a2e2).

Lema 26 (de Gauss) Seja p ∈ M e seja v ∈ TpM tal que expp(v) esteja definida. Seja
w ∈ TpM que pode ser identificado com Tv(TpM). Então〈

d(expp)v(v), d(expp)v(w)
〉

= 〈v, w〉. (11)

Ou seja, o lema de Gauss afirma que a aplicação exponencial é uma isometria radial (veja
[6]). Deste modo, temos que expp é uma parametrização sobre uma vizinhança de p que preserva
distâncias.

4.3.2 O algoritmo RML

Neste algoritmo, assim como na grande maioria dos algoritmos de aprendizado de varieda-
des temos três etapas principais: seleção de vizinhos, estimativa da dimensão e parametrização.

17



Dois dos parâmetros mais importantes a serem estimados, são o número de vizinhos locais (para
cada ponto) e a dimensão da variedade que contém os dados.

Seleção de Vizinhos

Para cada ponto xi dos dados de entrada D = {x1, . . . , xN} a seleção de vizinhos consiste de
três passos:

Passo 1 Usando um algoritmo KNN5 para escolher o conjunto KNN(xi) formado pelos K ≤
N vizinhos mais próximos do ponto xi.

Passo 2 Determinar o conjunto de V N(xi) de vizinhos visíveis, definidos por

V N(xi) = {y ∈ KNN(xi); 〈xi − y, xi − z〉 ≥ 0, ∀z ∈ KNN(xi)}

de xi. Observando a figura 12(a) percebemos que 〈xi − y, xi − z1〉 ≥ 0 , portanto, y é um
ponto visível na vizinhança de xi. No entanto, para o ponto z1 teremos que 〈xi − z1, xi −
z2〉 < 0, e assim, z1 será descartado dos pontos visíveis.

Passo 3 Obter o conjunto dos vizinhos seguros, denotado por SN(xi), pela remoção dos
pontos vizinhos que provocam problemas de curto-circuito6, como podemos ver na figura
12(b).

Supomos que os pontos de curto-circuito são mais distantes que os pontos vizinhos seguros
(figura 12(b)), pois caso contrário, teriamos uma amostra possivelmente muito esparsa,
impedindo uma boa detecção da geometria do conjunto que contém os dados (como po-
demos observar na figura 12(c)). Com base nesta observação, usamos um método de
detecção de “saltos” para remover estes pontos vizinhos de curto-circuito. Primeiro, orde-
namos os comprimentos dos vetores xj − xi, xj ∈ V N(xi) de forma ascendente, denotados
por {e1, e2, . . . , ek}, para os k pontos visíveis de xi. Em seguida, usamos o método PCA
para estimar a dimensão intrínseca local, dj dos primeiros j (1 ≤ j ≤ k) elementos de
{e1, . . . , ek}. Então, temos uma lista de dimensões {d1, . . . , dk} para os vetores {e1, . . . , ek}.
Se dj > dj−1, calcule o salto de maior incremento ‖ej‖−‖ej−1‖. Se o salto máximo é maior
que um limiar pré-determinado dado por ρµ(‖ej‖), onde ρ > 0 real e µ(‖ej‖) é a média
dos comprimentos dos vetores {e1, . . . , ek}. Isso reflete a necessidade de uma amostragem
densa sobre a variedade (ou conjunto) que contém os dados. Assim, se ej = xj − xi (com
i 6= j) é tal que

‖ej‖ − ‖ej−1‖ ≤ ρµ(‖ej‖) (12)

são considerados pontos vizinhos visíveis e seguros. Caso contrário, isto é,

‖ej‖ − ‖ej−1‖ > ρµ(‖ej‖)

o ponto xj é removido.
5O algoritmo que seleciona os K vizinhos mais próximos [2].
6Ao definir uma vizinhança local para xi, contento pontos dentro de uma bola centrada em xi de raio r > 0,

existe a possibilidade de haver pontos que pertençam a bola porém não representam pontos da vizinhança de xi
que reproduzam uma topologia local adequada.

18



(a) KNN(xi) e V N(xi). (b) KNN(xi) = {a, b, c, d, e},
V N(xi) = {b, c, e} e SN(xi) =
{b, c}.

(c) Amostragem esparsa.

Figura 12: Em (a) os vizinhos de xi obtidos pelo KNN já em (b) os pontos marcados por � ilustram
os pontos vizinhos seguros SN(xi) e o ponto e um ponto de curto-circuito. (c) ilustra uma amostragem
esparsa dados sobre a curva na qual a geometria da curva não será detectada de forma adequada.

Construção das Coordenadas Normais

Para construir essa parametrização, assim como na seleção da vizinhança, temos três passos:

Passo 1 Escolher um ponto base p como a origem do sistema de coordenadas normais para a
parametrização.

Esta escolha pode ser arbitrária, no entanto, se a topologia da variedade é complexa, vários
pontos base serão necessários para melhor cobrir a variedade. Se a variedade tem bordo,
preferimos escolher pontos base que estejam próximo do centro da variedade. Apesar
de ser um problema aparentemente simples de entender para um conjunto discreto, se a
quantidade de dados é grande o algoritmo deverá solucionar um problema de minimax que
é computacionalmente caro.

Passo 2 Calcular o espaço tangente TpM em p utilizando como aproximação um PCA local,
e definir um sistema de coordenadas Cartesianas em TpM.

Passo 3 Usar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto (que funciona
como uma geodésica sobre o conjunto dos dados de entrada) entre p e cada ponto de sua
vizinhança e calcular a coordenada normal para cada ponto extremo de cada caminho
obtido.

Para cada ponto base p escolhido, aproximamos o espaço tangente por um PCA sobre a
região cujos vizinhos de p são {x0, x1, . . . , xk} (com k > d, onde d é a dimensão estimada
no passo 3 da selação de vizinhos). Tomamos x0 = p e os outros k elementos são escolhidos
usando o algoritmo de Dijkstra para selecionar pontos do conjunto de dados de entrada
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mais próximos a p. As coordenadas normais são computadas a partir das direções principais
fornecidas pelo PCA.

O uso do algoritmo de Dijkstra para aproximar geodésicas causa imprecisões, pois a métrica
definida para calcular o caminho de menor distância entre dois pontos pode ser inadequada caso
os dados sejam esparsos. Para minimizar este erro, é introduzido um ponto âncora geodésico
ilustrado na figura 13(b).

A construção do ponto âncora geodésico (denotado por a) consiste em uma perturbação do
ponto b que é o antecessor ao ponto q no caminho que liga p a q. O ponto âncora geodésico a
pode ser calculado localmente por um problema de otimização, restringindo a busca do ponto
âncora em uma subvariedade de dimensão d − 1, N ⊂ M, formada pelos pontos com a mesma
distância geodésica de p a b. Para isso, definimos uma função distância geodésica, denotada
por

f : Vb ⊂M → R+

x 7→ f(x) = xTAx + bTx + r
(13)

onde x é dado em coordenadas normais sobre o espaço tangente ao ponto b, Vb é uma vizinhança
do ponto b, A é uma matriz d× d, b é um vetor em Rd e r é um escalar real.

(a) (b)

Figura 13: (a) Ilustra o menor caminho entre os pontos p e q além do ponto b e seus vizinhos mais
próximos.(b) A subvariedade N ⊂M e o ponto âncora geodésico a.

Para determinar os coeficientes A, b e r, ajustamos os coeficientes utilizando um método de
mínimos quadrados padrão, onde 

f(b) = ‖b− p‖
f(c1) = ‖c1 − p‖
f(c2) = ‖c2 − p‖
...

...
f(ck) = ‖ck − p‖

(14)

onde ‖ · ‖ denota a norma Euclideana no espaço ambiente dos dados de entrada. Note que
serão necessários k ≥ (d+2)(d+1)

2 pontos distintos para encontrar uma solução adequada para o
problema (14).

A subvariedade N é determinada pelos pontos que são solução da equação f(x)− f(b) = 0.
O ponto mais próximo a q em N é o ponto âncora geodésico a. Para encontrar o ponto a é
utilizado um procedimento baseado no método de mínimos quadrados [5].

Em seguida, para efeito de correção das geodésicas aproximadas, fazemos com que o ponto
a “faça o papel” do ponto b, isto é, a será o ponto imediatamente anterior a q no caminho que o
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liga a p. Assim, é necessário resolver um problema de mínimos quadrados tal que:

cos θi =
〈q − a, ci − a〉
‖q − a‖‖ci − a‖

≈ cos θ′i =
〈q′ − a′, c′i − a′〉
‖q′ − a′‖‖c′i − a′‖

, i = 1, . . . , k, (15)

sujeito a restrição ‖q − a‖ = ‖q′ − a′‖, onde q, a e ci têm coordenadas no espaço tangente, e q′,
a′ e c′i são as coordenadas normais correspondentes. Todas as coordenadas em (15) são de Rd.
O problema pode ser reescrito como

min
‖x‖=α

‖Ax− y‖2 (16)

onde x = q′ − a′, α = ‖q − a‖, y = [cos θ1, . . . , cos θk]
T , e A é uma matriz de ordem k × d com

cada linha sendo
(c′i − a′)T

α‖c′i − a′‖
.

Desta forma, tomando o ponto âncora geodésico como origem podemos encontrar as coordenadas
normais (corrigidas) de q′.

4.4 Experimentos (RML)

Para os experimentos sintéticos, fornecemos amostras de pontos contidos nas superfícies swiss
roll e S definidas pelas seguintes parametrizações:

Swiss roll Superfície S

ϕ : [a, b]× [c, d] → R3

(u, v) 7→ ϕ(u, v)
onde ϕ(u, v) =√2 + 2u cos(2π

√
2 + 2u)

2v√
2 + 2u sen(2π

√
2 + 2u)



ψ : [−π, 2π]× [0, l] → R3

(u, v) 7→ ψ(u, v)
onde ψ(u, v) = cos(u)

v

(sen(u)− 1) π/2−u
|π/2−u|



(a) Swiss roll (b) Superfície S

Figura 14: Superfícies usadas como padrão para os experimentos sintéticos.

As superfícies ilustradas nas figuras 14(a) e 14(b) são tomadas como padrão na literatura
para testar métodos para redução de dimensionalidade.
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Swiss Roll
O experimento a seguir foi realizado para o swiss-roll (ou rolo) para uma amostragem de

225 pontos sobre a superfície. Obtivemos uma dimensão estimada para o espaço tangente de
2.15 (aproximado para 2.0 utilizando a regra do maior inteiro) obtida no passo 3 para seleção
de vizinhos da seção 4.3. As figuras 15(a) e 15(b) ilustram o menor caminho fornecido pelo
algoritmo de Dijkstra entre os pontos x50 e x150, onde foram usados autovalores maiores que
10−2 e o parâmetro para remoção dos pontos de curto-circuito, ρ = 0.5 e ρ = 0.6 de acordo
com a figura 15. É perceptível que para uma alteração de 0.1 em ρ temos o surgimento de um
problema de curto-circuito.

(a) ρ = 0.5 (b) ρ = 0.6

Figura 15: (a) O algoritmo fornece uma aproximação para a geodésica adequada sem curto-circuito.
(b) Ilustra um exemplo de curto-circuito para ρ = 0.6.

O experimento ilustrado a seguir (figura 16), foi realizado para a superfície swiss roll, com uma
amostragem de 900 pontos. Como observamos na mesma figura, a amostragem está bem mais
homogênea (e densa) que as ilustradas na figura 15. Os experimentos mostraram que o parâmetro
ρ não surtiu grande influência em função da boa qualidade da processo de amostragem.

Figura 16: Menor caminho entre o ponto x50 e x550 sobre uma amostra de pontos na superfície rolo.

Superfície S
Utilizando uma amostragem de 225 pontos sobre a superfície S, obtivemos uma dimensão

aproximada de 2.08, para autovalores maiores que 10−4. O parâmetro para remoção de pontos
de curto-circuito foi escolhido ρ = 1.0 e ρ = 1.1, respectivamente, de acordo com a figura 17(a) e
17(b). Assim como no exemplo da figura 15, observamos a sensibilidade do resultado em relação
ao parâmetro ρ em função da esparsidade da amostra.
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(a) ρ = 1.0 (b) ρ = 1.1

Figura 17: (a) O algoritmo fornece uma aproximação para a geodésica adequada sem curto-circuito.
(b) Ilustra um exemplo de curto-circuito para ρ = 1.1.

Já para uma amostragem maior, de 900 pontos, sobre a superfície S, obtivemos uma dimensão
aproximada de 2.03, e assim como no experimento do swiss roll para 900 pontos, temos um
comportamento semelhante em relação ao surgimento de problemas de curto-circuito. Neste
caso, utilizamos nos experimentos, ρ ∈ [0, 10], e em todos os experimentos foram obtindo-se
resultados análogos ao da figura 18.

Figura 18: Menor caminho entre o ponto x1 e x800 sobre uma amostra de pontos na superfície S.

Imagens de Faces Humanas
Neste caso, cada ponto da amostra é uma imagem de face humana retirada da base fornecida

pela FEI (FEI Face Database - http://http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html). As
imagens originalmente têm 360×260 pixeis cada, no entanto foram redimensionadas para facilitar
os cálculos e diminuir o tempo de execução do algoritmo. Na tabela 20(a), foram redimensionada
para 36 × 26 pixeis, e portanto representamos cada elemento dos dados de entrada como um
elemento de R36×26. Já na tabela 20(b), imagens foram redimensionadas para 72 × 52 pixeis, e
portanto, representamos cada elemento dos dados de entrada por um ponto em R72×52.

(a) p (b) q

Figura 19: Exemplos de imagens de entrada para o algoritmo RML.

Foram utilizadas 200 imagens, sendo 100 com expressão neutra e 100 com expressão sorrindo,
ambas em tons de cinza. Nos dois experimentos a seguir, fornecemos duas imagens para que o
algoritmo retorne o caminho de menor comprimento entre elas, que neste caso foram as imagens
p e q das figuras 19(a) e 19(b). Os resultados a seguir foram obtidos sem o uso do ponto âncora
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descrito na seção 4.3. As imagens das figuras 20(a) e 20(b) pertencem ao banco de dados e são
nós do caminho gerado pelo RML. Percebemos que em ambos os experimentos, a sequência de
imagens oscila entre a expressão neutra e sorrindo.

(a) Resolução em 36× 26 pixeis. (b) Resolução em 72× 52 pixeis.

Figura 20: Sequência de imagens ilustrando uma geodésica aproximada pelo algoritmo RML.

4.5 Escolha do método adequado

Um fator importante a considerar é que propriedades queremos que o algoritmo escolhido
preserve. Por exemplo, algoritmos como LLE e LTSA tentam preservar a topologia local, já
algoritmos como ISOMAP e RML tentam preservar distâncias (via isometrias locais). Vimos na
seção 3 que nosso interesse, a priori, concentra-se em imagens de faces humanas, como percebemos
no modelo da geometria de aquisição dos dados introduzido na mesma seção.

Um importante invariante geométrico é a curvatura Gaussiana (veja [6]), pois ao efetuarmos
a reconstrução da variedade que contém os dados de entrada é extremamente útil que a curvatura
não se altere de modo a gerar deformações ou mudança na geometria local. Assim esperamos
que o erro da reconstrução seja minimizado. Como os métodos ISOMAP e RML preservam (de
forma aproximada) as distâncias dos pontos nos dados de entrada, são fortes candidatos para
escolha do algoritmo no intuito de obter uma boa reconstrução em função do teorema a seguir:

Teorema 27 (Egregium de Gauss) A curvatura Gaussiana K de uma superfície é invariante
por isometrias locais [6].

Um outro ponto positivo para o método RML é a forma intuitiva de definir suas parametri-
zações locais via aplicação exponencial para cada vizinhança de um ponto dado.
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4.6 Problemas clássicos enfrentados pela maioria dos algoritmos de Apren-
dizado de Variedades

→ Uma escolha apropriada da quantidade de vizinhos pode implicar diretamente no sucesso
ou fracasso do método. Ao escolher um número muito grande, dependendo do método
escolhido, pode ocorrer deformações no domínio da parametrização, ou se o número for
muito pequeno, temos uma amostra esparsa a qual não representa a geometria intrínseca
que os dados carregam.

→ Como ilustramos nos experimentos na seção 4.4 os pontos de curto-circuito influenciam
não só na detecção da geometrialocal, mas também na estimativa do espaço tangente.

→ Ao aumentarmos o número de dados de entrada de forma a cobrir densamente a variedade
que contém os dados, isto é, N → ∞ onde N é o número de elementos do conjunto de
entrada, o método é dito consistente se as parametrizações sobre as amostras tenderem
a parametrizações do caso contínuo.

→ Como determinar automaticamente se a densidade da amostragem é esparsa e sua in-
fluência sobre a redução de dimensionalidade?

5 Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho apresentamos a teoria envolvida nas técnicas de Aprendizado de Variedades
(Manifold Learning) e utilizamos o Teorema Egregium de Gauss como um critério adicional para
orientar a escolha do método adequado. Implementamos o algoritmo RML (em Python 2.6) e
observamos a influência do parâmetro ρ para a detecção de pontos de curto-circuito na seleção de
vizinhos. Percebemos que o parâmetro ρ não tem grande influência para amostras densas sobre
a variedade. Contudo, para amostras esparsas verifica-se que este parâmetro tem um papel
importante na detecção da geometria local. Pretendemos propor técnicas para tornar o RML
mais robusto em relação aos valores deste parâmetro.
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