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Abstract. Deep Learning is a topic that is becoming highly used in the Machine
Learning area thanks to its ability to solve the most diverse problems. Although
it is limited by the processing power of the computers of today, with the evolution
of resources like GPUs, Deep Learning is becoming more viable for different
areas of application. This work explores the use of Deep Learning techniques in
the area of image classification and how it can contribute for the resolution of
problems with a superior performance compared to current techniques.

Resumo. Deep Learning é um tópico que, atualmente, vem se tornando muito
utilizado na área de Aprendizado de Máquina devido a sua capacidade de
solução dos mais diversos problemas. Embora seu uso é limitado ao poder
de processamento das máquinas atuais, com a evolução de recursos computa-
cionais tais como GPUs as técnicas de Deep Learning se tornaram cada vez
mais viáveis para diferentes nichos de aplicação. Este trabalho explora o uso
de técnicas de Deep Learning na área de classificação de imagens e como elas
podem contribuir para a resolução de problemas com um desempenho preditivo
superior aos atuais conquistados.

1. Introdução
Com a rápida evolução da capacidade computacional e problemas cada vez mais com-
plexos a serem resolvidos em diversas áreas, têm-se desenvolvido e aplicado diversos
métodos e sistemas que até então, não eram viáveis, um deles é o Deep Learning, o pro-
cesso de uma máquina aprender a solucionar um problema sem o cuidadoso processo de
extração de elementos feito por um humano[5].

Deep Learning é um ramo que explora sistemas com a capacidade de resolver
problemas complexos sem uma implementação especı́fica e cuidadosa para o assunto em
questão, se utilizando de soluções simples e generalizadas. O custo para essa vantagem
é o alto gasto computacional exigido, que, pelo advento da evolução tecnológica, têm se
tornado cada vez menos problemático e tornou essa área muito útil atualmente.

Neste trabalho exploramos o uso de Deep Learning na área de Visão Computaci-
onal para a tarefa de classificação de imagens, um problema que, embora é pesquisado a
décadas, ainda não há uma solução geral e efetiva.

Esse documento é organizado da seguinte forma:

• A Seção 2 apresenta os conceitos básicos necessários para o entendimento deste
trabalho;

• A Seção 3 apresenta quais os objetivos a serem alcançados com esse trabalho;



• A Seção 4 detalha quais passos e etapas serão cumpridas para que os objetivos do
trabalho sejam alcançados;

• A Seção 5 detalha o cronograma de execução do trabalho;
• A Seção 6 especifica quais as contribuições esperadas ao leitor.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nessa seção serão apresentados os conceitos necessários para o entendimento desse tra-
balho assim como evidenciar o estado da arte.

2.1. Visão Computacional

Visão Computacional é o campo da computação que explora como interpretar e descrever
o mundo que vemos em imagens e extrair suas propriedades, tais como formas, cores e
iluminação[7]. Embora seres vivos tais como humanos possuem a capacidade de realizar
esse processo com certa facilidade, computadores são muito suscetı́veis a erros graças a
complexidade que essa área impõe, algo facilmente esquecido por conta da nossa própria
facilidade.

Podemos definir uma imagem como uma matriz bidimensional onde cada valor
corresponde a um pixel, um valor numérico que contêm informações sobre cor[3]. Em-
bora imagens seguem um padrão de representação, o que o seu conteúdo representa, como
por exemplo um carro ou uma pessoa, é um problema mais abstrato.

2.2. Aprendizado de Máquina

Aprendizado de Máquina é um campo da Inteligência Artificial que consiste no uso de
algoritmos para resolução de problemas utilizando-se de reconhecimento e classificação
de padrões.

Dentro dessa área, os métodos são classificados em dois tipos, supervisionado
e não supervisionado. Aprendizado de máquina supervisionado se utiliza de uma base
de dados provida por um agente humano para o treinamento do modelo, algoritmos não
supervisionados não possuem essa base e portanto aprendem com os dados reais.

2.3. Redes Neurais Artificiais

De acordo com Yegnanarayana[8] uma Rede Neural Artificial é um modelo altamente
simplificado da estrutura de uma rede neural biológica consistente de uma coleção de
unidades de processamento interconectadas.

O modelo geral das unidades de processamento consiste do recebimento dos va-
lores de entrada, ajuste desses valores a um peso e a sua soma, essa soma é chamada de
valor de ativação e um sinal é produzido a partir dela na saı́da[8]. Esse sinal é então usado
como entrada para outra unidade e o processo se repete.

Como um modelo de aprendizado de máquina supervisionado, ele possui um pro-
cesso de treinamento de modelo onde a saı́da final é analisada e determinada sua taxa de
erro para então ocorrer o reajuste dos pesos de cada unidade de processamento.
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Figura 1. Um filtro de uma camada de convolução

2.4. Deep Learning

Modelos de Deep Learning são métodos de aprendizado com múltiplas camadas de
representação, onde módulos simples mas não lineares transformam a representação de
um nı́vel para um nı́vel maior de abstração[5].

De uma maneira simplificada, modelos de Deep Learning são redes neurais com
múltiplas camadas por onde os dados de entrada navegam. Diferente de modelos de
aprendizado de máquina tradicionais, que necessitam de arquitetação minuciosa e certo
domı́nio no assunto, modelos de Deep Learning utilizam métodos generalizados para
aprender automaticamente a representação mais recomendada para o problema a ser re-
solvido.

Um dos métodos mais utilizados por Deep Learning são as Redes Neurais Artifi-
ciais, que no caso podem ser chamadas de DNN(Deep Neural Network) propostas em [2]
originalmente chamadas de ”Neocognitron”.

Foi mostrado em [4] que DNNs são capazes de atingir resultados recordes em
problemas de classificação de imagens.

2.5. Redes Neurais Convolucionais

Redes Neurais Convolucionais(CNN)[6] são DNNs que se utilizam de camadas de
convolução para a realização do processo de extração de features.

Como detalhado em [6], CNNs são inspiradas no sistema de visão de mamı́feros,
onde neurônios nos campos de recepção detectam elementos visuais básicos tais como
curvas, linhas e etc. que são então combinadas e utilizadas nas camadas superiores para
detecção de elementos de maior ordem.

Esses neurônios dos campos de recepção formam na rede neural artificial as ca-
madas de convolução, que usam filtros de determinados tamanhos para a extração de
elementos dos dados de entrada como detalhado na figura 1.

Após essa extração, os elementos da última camada de convolução são então uti-
lizados como entrada para camadas totalmente conectadas como em uma rede neural de
Deep Learning tradicional.

3. Objetivos
Este trabalho busca explorar a capacidade de solução de problemas relacionados a visão
computacional oferecida por métodos de Deep Learning.



Especificamente, é buscado a aplicação de arquiteturas de Redes Neurais Convo-
lucionais na área de classificação de imagens, como o estado e alterações nas imagens
modifica a taxa de sucesso de uma rede neural e como podemos optimizá-las para obter
melhores resultados.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente, um estudo dos métodos e conceitos utilizados em redes neurais e Deep
Learning deve ser realizado.

Então a base será selecionada, aumentada e separada em duas partes, uma para o
treino do modelo e outra para a avaliação de sua performance. Esta base irá conter três
classes de imagens.

A etapa seguinte consiste em criar uma arquitetura de uma Rede Neural Convolu-
cional utilizando o framework Tensorflow[1] e testá-la contra a base provida de Venaturas
para a classificação das mesmas. Como arquitetar redes neurais é um processo trabalhoso
e muitas vezes envolve tentativa e erro, essa é possivelmente a etapa mais longa desse
trabalho.

Após isso, uma avaliação da arquitetura construı́da será feita e um relatório dos
resultados será escrito levando em conta os fatores de velocidade de treino e teste, a
acurácia e comparação com outros métodos de classificação.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Estudo de metodologia;
2. Seleção e processamento da base;
3. Prototipagem da arquitetura da Rede Neural;
4. Relatório de avaliação da Rede Neural;
5. Escrita do TCC;

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

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que esse trabalho ajude o leitor a entender melhor como os campos de Deep
Learning e Visão Computacional se entrelaçam, além de introduzir Redes Neurais, como
as redes neurais profundas se diferem das superficiais e uma de suas variantes mais popu-
lares, as Redes Neurais Convolucionais.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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