
Topological Data Analysis: uma visão geral

Guilherme Vituri Fernandes Pinto1

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE),
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Introdução

A Análise Topológica de Dados (Topological Data Analysis, ou TDA, em inglês) é um ramo recente da

Matemática que tem se desenvolvido de maneira bastante rápida e obtido sucessos em aplicações, como,

por exemplo, na identificação de subtipos de câncer de mama, na classificação de objetos tridimensionais,

na classificação de lesões hepáticas, na identificação de dois tipos de diabetes, entre outras (ver uma lista

com referências em [2, pp. 8]).

Uma de suas principais metas é a de dar um “formato” a conjuntos de dados que provêm de experi-

mentos reais, seja da Biologia, Medicina, F́ısica, entre outros, para uma melhor interpretação dos mesmos.

Mais especificamente: dado um point cloud X (i.e., um subconjunto finito de um espaço métrico, quase

sempre Rn), como interpretar sua forma?

São necessárias ferramentas matemáticas que consigam tratar de dados com dimensão muito grande

e que não sejam tão senśıveis a erros de medição ou pequenas perturbações. Uma imagem de 1000×1000

pixels, por exemplo, pode ser vista como um vetor de R1000000.

O conceito de formato de um espaço pode ser formalizado através de grupos de homologia, que, a

grosso modo, medem os “buracos” n-dimensionais de um certo espaço topológico. Porém, todos point

clouds com N pontos são iguais entre si do ponto de vista topológico.

Módulos de persistência e barcodes

Uma maneira de contornar isso é criar um complexo simplicial abstrato V (X, ε) do seguinte modo:

tome X como o conjunto de vértices de V (X, , ε), e dado ε ≥ 0 (chamado de “parâmetro”), dizemos que

{x0, . . . , xk} gera um k-simplexo de V (X, ε)⇔ d(xi, xj) < ε, ∀i, j = 0, . . . , k,

em que d é a distância em X. Esse é o chamado complexo de Vietoris–Rips.

Como escolher acima o parâmetro ε que melhor reflete a estrutura do conjunto X? A resposta é

engenhosa: escolha todos! Conforme ε varia em R+, a finitude de X garante que há só uma quantia finita

de diferentes complexos, digamos, {V (X, ε), ε ≥ 0} = {V (X, ε1), . . . , V (X, εm)}, com ε1 < ε2 < · · · < εm.

Considere então a sequência de inclusões

V (X, ε1) ↪→ V (X, ε2) ↪→ · · · ↪→ V (X, εm),

que dá origem à sequência de espaços vetoriais de dimensão finita e aplicações lineares

Hk(V (X, ε1))→ Hk(V (X, ε2))→ · · · → Hk(V (X, εm)),

através do funtor homologia de dimensão k sobre um corpo K (em muitas aplicações, K = Z2). Tal

sequência é um caso particular do chamado módulo de persistência. Sabe-se (ver [2]) que todo módulo de
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persistência como o acima pode ser decomposto unicamente como soma direta de “módulos intervalos”

indecompońıveis

I[b1, d1]⊕ I[b2, d2]⊕ · · · ⊕ I[bM , dM ];

chamamos de barcode de X o multiset {[bj , dj ] ⊆ R, j = 0, . . . ,M} e de diagrama de persistência de X o

multiset

Dgm(X) = {(bj , dj) ∈ R2, j = 1, . . . ,M},

que pode ser visto como um conjunto de pontos “com peso” acima da diagonal x = y de R2.

O barcode fornece rapidamente uma ideia da geometria de X, em que se interpreta cada bj como

sendo o parâmetro em que alguma caracteŕıstica (“buraco” k-dimensional) apareceu em V (X, εbj ) e o

parâmetro dj em que ela desapareceu em V (X, εdj ). O importante “Teorema de Isometria” (ver [2,

Cap. 3]) afirma que módulos de persistência próximos (na pseudométrica interleaving) tem diagramas de

persistência próximos (na pseudométrica bottleneck). Assim, o diagrama de persistência serve como uma

“assinatura” de um point cloud.

O Mapper

Uma abordagem diferente é a seguinte: dado um point cloud X ⊆ RN e uma função f : X → R que

mede algo interessante do point cloud X (por exemplo, a função densidade, ou a função excentricidade),

constrói-se um grafo M(X, f) que explicita algumas caracteŕısticas de X, da seguinte forma: dada uma

cobertura por abertos conexos por caminhos da imagem de f , digamos U = {Uα}α∈Λ, defina

f∗(U) = {Vβ ⊂ X;Vβ é componente conexa de f−1(Uα), para algum α ∈ Λ}

e também o complexo

M(X, f) = nervo da cobertura f∗(U).

que tem ligação com o chamado espaço de Reeb.

Neste trabalho, aprofundaremos os conceitos acima e daremos alguns exemplos de cálculos de barcode

e do Mapper para alguns point clouds.
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