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1Departamento de Computação – Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina – PR – Brasil

felipeshoriuchi@gmail.com, fabio.sakuray@gmail.com

Abstract. Due to the technological advances in past years, machine learning
has gained a lot of importance in the scientific area and in the economic area,
being present in daily life of many, on smartphones, friend requests on social
media, face recognition, web searches, even on music genre classification. That
said, this work has the objective of approaching one of the techniques used in
machine learning, multimodal deep learning.

Resumo. Devido aos avanços tecnológicos dos últimos anos, machine le-
arning tem ganhado muita importância, tanto na área cientifica, como na
área econômica, estando presente no dia a dia de muitos, em smartphones,
recomendações de amigos nas redes sociais, reconhecimento facial, buscas na
internet e até classificação de gênero de músicas. Tendo em vista isso, este
trabalho tem como objetivo abordar uma das técnicas utilizadas em machine
learning, multimodal deep learning.

1. Indrodução
Machine learning ou, aprendizagem de máquina, está por trás de muitos aspectos do co-
tidiano das pessoas, de simples buscas na internet e filtros de conteúdo nas mı́dias sociais
à recomendações de produtos em sites de venda, e está cada vez mais presente em produ-
tos como câmeras e smartphones. Sistemas de aprendizagem são usados para identificar
objetos em imagens, transcrever fala em texto, selecionar notı́cias, anúncios, ou posts que
interessam o usuário e selecionar resultados relevantes de uma pesquisa[1].

As técnicas convencionais de machine learning eram muito limitadas quando se
tratava de processamento de dados raw, uma vez que os mesmos eram dados muito abs-
tratos, sem rotulagem definida. Então começaram a enfatizar mais os estudos de represen-
tation learning, que é o estudo que verifica quais são as representações que mais facilitam
a classificação e extração de dados uteis, e , mais recentemente, de deep learning, que é
um método de aprendizagem de máquina que utiliza deep neural networks que são redes
neurais com muitas camadas de processamento que são capazes de “quebrar” o conhe-
cimento em pequenas etapas e são capazes de classificar dados a partir das informações
obtidas pelas suas camadas.

Desde então, pesquisadores procuram formas de melhorar o desempenho dessas
redes neurais utilizando deep learning, aplicando funções de controle de eficiência, uti-
lizando GPU’s para aumentar a velocidade de treinamento das redes e etc. Neste pa-
pel, analisaremos e discutiremos as vantagens e desvantagens do uso de redes multimo-
dais profundas para classificação de dados comparando os resultados com algoritmos de
deep learning que utilizam single modalities learning, que é a análise de apenas um fator.
Este trabalho está organizado da seguinte forma, a seção 2 apresenta uma fundamentação
teórica, explicando conceitos básicos necessários para o entendimento do trabalho. Na



seção 3, é apresentado os objetivos do trabalho, a seção 4 explica os procedimentos meto-
dológicos que serão utilizados para a realização do trabalho. Na seção 5 é apresentado o
cronograma de atividades que serão realizadas e, por fim, a seção 6 descreve os resultados
esperados deste trabalho.

1.1. Deep Learning e Neural Networks

Uma rede neural consiste em um conjunto de neurônios, que são processadores simples
conectados um ao outro onde cada um produz uma sequência de impulsos. Input neu-
rons são ativados por alguma entrada e passam essa informação para os outros neurônios
através de conexões que apresentam um peso, que é utilizado para o treinamento das
redes.

Deep Learning é o termo que se usa quando uma rede neural apresenta um sistema
complexo feito de vários neurônios que utiliza na maior parte do tempo a prática de unsu-
pervised learning, que é o treinamento da rede em que os inputs não tem rótulo e também
não possuem classificação de “certo ou errado”, e usa supervised learning como forma de
direcionar algumas decisões tomadas pela rede neural.

Figura 1 mostra . . .

Figura 1. Exemplo de shallow neuron network

1.2. Multimodal Learning

Multimodal Learning é o aprendizado de máquina que envolve a utilização de várias fon-
tes de informação para classificar seus testes, como por exemplo, para reconhecimento de
fala, muitos modelos de multimodal learning utilizam o som e o vı́deo (leitura labial) para
obter resultados mais precisos.

2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo estudar e analisar técnicas de Multimodal Deep Learning,
aplicados em bancos de dados de imagens e vı́deos, a fim de verificar a eficiência destes
métodos comparando os seus resultados com resultados obtidos por single modalities
learning.



3. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente será realizado uma pesquisa detalhada sobre o assunto, reunindo
informações sobre métodos de classificação, algoritmos existentes, possı́veis bancos de
dados que possam ser utilizados e trabalhos já realizados no assunto.

Finalizando a pesquisa, será feita uma seleção e preparação da base de dados e dos
métodos que serão adotados para os testes. Então esses métodos devem ser desenvolvidos
e, após isso, as redes neurais devem ser treinadas para a sua aplicação em testes.

Após o treinamento, serão feitas uma série de testes para verificar a eficiência dos
métodos utilizados em comparação aos outros, levando em conta eficiência(número de
classificações corretas) e o tempo de análise.

4. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico e pesquisa de bancos de dados para realização dos
testes;

2. Levantamento de algoritmos e técnicas de multimodal learning;
3. Escolha dos algoritmos mais apropriados para realização da classificação;
4. Desenvolvimento e aplicação das alternativas propostas;
5. Análise e comparação dos resultados obtidos levando em conta tempo e eficiência

de cada algoritmo;
6. Escrita do relatório final;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x

5. Resultados Esperados
Com este trabalho espera-se obter análises das técnicas de multimodal deep learning des-
tacando as vantagens e desvantagens de seu uso comparado às técnicas que utilizam ape-
nas uma modalidade de conhecimento para obter seus resultados, servindo de referência
para futuros trabalhos desta área.

6. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.
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