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A year spent in artificial intelligence is enough to make one believe in God.

— ALAN PERLIS (Epigrams on Programming, 1982)



Resumo

O desenvolvimento de modelos baseados em teorias sobre a estrutura do cérebro humano tem se

mostrado como uma importante ferramenta para a inspiração de novas abordagens para proble-

mas de reconhecimento de padrões visuais. Apesar do cérebrohumano não ser completamente

entendido, ele já inspirou vários mecanismos utilizados emtarefas de reconhecimento de pa-

drões, como as redes neurais artificiais (RNAs). Os conceitos de campos receptivos e inibitórios

e de memória autoassociativa são derivados de estudos do cérebro e vêm sendo empregados na

criação de novos classificadores. Os campos receptivos são utilizados para melhor analisar tex-

turas e para detectar contornos em vários modelos que têm suas arquiteturas projetadas para

receber os dados de entrada na sua forma bruta e extrair suas características. Esse processo é

chamado de extração implícita de características. O uso de campos inibitórios trouxe melhorias

às RNAs, tornando-as mais estáveis e eficazes. Por outro lado, classificadores autoassociativos

são modelos desenvolvidos para aprender as características relacionadas somente aos padrões

de uma mesma classe. Esses classificadores decidem se um padrão é conhecido a partir de fron-

teiras de decisão fechadas no espaço de entrada. Este trabalho propõe três RNAs inspiradas nos

conceitos de campos receptivos e inibitórios e de memória autoassociativa. As RNAs propos-

tas apresentam uma arquitetura piramidal que fazem uso dos conceitos de campos receptivos e

que integram as etapas de extração de características e de classificação de padrões visuais. A

primeira RNA proposta é aLateral Inhibition Pyramidal Neural Network(LIPNet) que utiliza

o conceito de campos inibitórios e é aplicada em problemas com duas classes. A LIPNet é

avaliada em experimentos de detecção de faces com o banco MITCBCL e de detecção de flo-

resta em imagens de satélite. A segunda RNA proposta é aAutoAssociative Pyramidal Neural

Network(AAPNet) que utiliza o conceito de memória autoassociativapara aprendizagem de

uma classe sem exemplos negativos. A AAPNet é avaliada numa tarefa de categorização de

objetos com o banco Caltech-101. A última RNA proposta é aLateral Inhibition Construc-

tive Autoassociative Neural Network(LICANet) que realiza a aprendizagem autoassociativa

através de um algoritmo construtivo que ajusta a arquitetura do modelo durante o treinamento.

A LICANet é avaliada em experimentos de reconhecimento de expressão facial com a base

JAFFE. Finalmente, as três RNAs propostas são comparadas umas com as outras nos experi-
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RESUMO vii

mentos realizados. As RNAs propostas obtiveram resultadossuperiores a outros métodos da

literatura.

Palavras-chave: Redes neurais, campos receptivos, memória autoassociativa, algoritmos

construtivos, reconhecimento de padrões, visão computacional.



Abstract

The development of models based on the theories about the human brain structure has been

presented as an important tool to inspire new approaches forvisual pattern recognition pro-

blems. Despite the human brain has not been well understood yet, it has already inspired many

mechanisms used in pattern recognition tasks, like the artificial neural networks (ANNs). The

concepts of receptive and inhibitory fields and autoassociative memory are originated from

brain studies and have been applied in the conception of new classifiers. The receptive field

concept was already used to improve texture analysis and contour detection in many different

models, which have the architecture proposed for receive the raw data as input and extract its

features. This process is called implicit feature extraction. The use of inhibitory fields impro-

ved the models making them more stable and effective. Moreover, autoassociative classifiers

are models proposed to learn features related only to the patterns of a same class. These clas-

sifiers decide whether a given pattern is known using closed decision boundaries in the input

space. This work proposes three ANNs inspired by the concepts of receptive and inhibitory

fields and autoassociative memory. The proposed ANNs have a pyramidal architecture that

use the concepts of receptive fields and that integrate the steps of feature extraction and the vi-

sual pattern classification in the same model. The first ANN proposed is the Lateral Inhibition

Pyramidal Neural Network (LIPNet) that uses the concept of inhibitory fields and defines the

separation surface between two classes. LIPNet is evaluated in experiments of face detection

with the MIT CBCL database and forest detection in satelliteimages. The other ANN is the

AutoAssociative Pyramidal Neural Network (AAPNet) that uses the concept of autoassocia-

tive memory for one-class learning without negative samples. AAPNet is evaluated in object

categorization tasks with the Caltech-101 database. The last ANN proposed is the Lateral Inhi-

bition Constructive Autoassociative Neural Network (LICANet) that performs autoassociative

learning with a constructive algorithm that improves the model architecture in the training step.

LICANet is evaluated in facial expression recognition withthe JAFFE database. Finally, the

proposed ANNs are evaluated against each other in the performed experiments. The proposed

ANNs obtained better results when compared with other state-of-the-art methods.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

Visão computacional é a área de pesquisa sobre como as máquinas podem interpretar uma

imagem ou um conjunto de imagens. A visão computacional é baseada na habilidade humana

de descrever a estrutura tridimensional do mundo que os cerca e é auxiliada por técnicas de

processamento digital de imagens que adequam as imagens de entrada para os algoritmos de

visão computacional. Contudo, a visão computacional aindanão tem as mesmas habilida-

des de uma criança de dois anos (Costaet al. 2006). Isso se deve à natureza do problema

que consiste em especificar uma solução a partir de uma informação insuficiente ou desco-

nhecida em parte. As aplicações de visão computacional vão desde o entretenimento, atra-

vés de dispositivos que podem detectar as ações e expressõesdo usuário para interagir com o

mesmo (Guo e Prabhakaran 2011, Chenget al.2009), passando pela área da saúde, utilizando

algoritmos para avaliação de doenças de pele ou automatização de processos de contagem de

laboratório (Cordon e Santamaria 2011, Theera-Umpon e Gader 2002), até o uso para segu-

rança, no qual pessoas ou ações suspeitas podem, por exemplo, ser identificadas (Gowsikhaaet

al. 2012, Wrightet al.2012).

As redes neurais artificiais (RNAs) (Haykin 2007) são métodos que têm sido aplicados

com sucesso nos mais diversos problemas da visão computacional, como reconhecimento de

faces (Wonget al.2011), reconhecimento de expressão facial (Zavaschiet al.2013), reconhe-

cimento de caracteres (LeCunet al. 1998), reconhecimento de gestos (Nolker e Ritter 2002),

segmentação de imagens (Dong e Xie 2005), entre outros. As teorias desenvolvidas com base

na estrutura do cérebro humano, como campos receptivos e inibitórios (Hubel 1963), modelos

de arquitetura profunda (Hinton e Salakhutdinov 2006, Bengio e LeCun 2007) e memória au-

toassociativa (Rolls e Treves 1998), têm levado à criação denovos modelos de RNAs com uma

maior capacidade de aprendizagem e generalização em problemas nos quais a natureza dos pa-

drões é de difícil compreensão, como é o caso da interpretação de uma imagem. Tais RNAs

aprendem com uma menor interferência externa, principalmente no que diz respeito à extração

de características que é realizada pela própria RNA que recebe como entrada os dados na forma

1
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bruta. Esse processo é chamado de extração implícita de características(Lei 2005), pois a etapa

de extração de características é integrada com a etapa de classificação, ao contrário de outros

modelos onde a extração de características ocorre em separado anteriormente à classificação.

Campo receptivo é definido por Levine e Shefner (2000) como uma área na qual a presença

de um determinado estímulo leva a resposta de um neurônio particular. Esta área representa

um grupo de neurônios que está conectado a outro neurônio localizado hierarquicamente acima

dele, sendo este último ajustado para extrair características do grupo - tais como bordas em ori-

entações específicas no caso dos neurônios situados no córtex visual. Por outro lado, Rizzolatti

e Camarda (1975) apresentaram outra região presente ao redor dos campos receptivos, chamada

de Campo Receptivo Extraclássico (ECRF,Extra Classical Receptive Field). Tais campos pos-

suem geralmente como saída estímulos inibitórios simultâneos aos estímulos excitatórios dos

campos receptivos clássicos. Esses conceitos biológicos inspiraram o desenvolvimento de vá-

rias RNAs (Fukushima 1988, LeCunet al.1998, Perezet al.2003, Phung e Bouzerdoum 2007).

A presença da inibição lateral nas RNAs tem apresentado ganhos na aprendizagem dos mode-

los, tornando-os mais estáveis e eficazes (Mao e Massaquoi 2007, Arkachar e Wagh 2007, Chen

et al.2009, Fanget al.2010).

Nos modelos de arquitetura profunda (Bengio e LeCun 2007), aaprendizagem ocorre atra-

vés de múltiplas camadas de processamento necessitando de menos padrões para treinamento,

menos envolvimento humano na construção do modelo e menor custo computacional, generali-

zando o aprendizado para exemplos não vistos. Modelos de arquitetura profunda se apresentam

como uma alternativa em problemas nos quais o número de elementos de treino necessários po-

dem crescer exponencialmente com o número de variáveis de entrada. RNAs têm usado o con-

ceito de campos receptivos e modelos de arquitetura profunda para aprendizagem de padrões

visuais com extração implícita de características (Fukushima 1988, LeCunet al. 1998, Perez

et al.2003). Phung e Bouzerdoum (2007) propuseram a PyraNet, uma rede neural com as ca-

madas organizadas numa arquitetura piramidal para extração iterativa de características de uma

imagem através de campos receptivos presentes em cada camada. A PyraNet preserva a to-

pologia espacial dos dados de entrada até as camadas situadas no topo da rede que realizam a

classificação da imagem de entrada.

Além das teorias de campos receptivos e inibitórios e de modelos de arquitetura profunda,

a memória autoassociativa apresenta um papel importante namodelagem de redes neurais de-

senvolvidas seguindo protótipos biológicos. A memória autoassociativa é um tipo de memória

presente no cérebro humano para armazenamento de memória episódica e de curto prazo (Rolls

e Treves 1998). Nesse tipo de memória, o processo de aprendizagem de novos padrões é muito

rápido e, após o aprendizado, um padrão pode ser recuperado com apenas um fragmento do
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mesmo. Em reconhecimento de padrões, um classificador autoassociativo é um caso particular

dos classificadores de uma classe (One-Class Classifiers, OCCs) aplicados em problemas de

aprendizagem de conceito (Moyaet al. 1993). Os classificadores autoassociativos não preci-

sam de exemplos negativos no processo de aprendizagem para construir fronteiras de decisão

fechadas no espaço de entrada. Várias redes neurais autoassociativas têm sido propostas apre-

sentando resultados superiores aos de modelos não-autoassociativos (Hanifet al.2008, Hinton

e Salakhutdinov 2006, Cavalcantiet al.2004, Thompsonet al.2002). Redes neurais autoasso-

ciativas mapeiam os dados de entrada para um novo espaço de características através de uma

função não-linear e depois realizam o mapeamento inverso por outra função também não-linear.

Dessa forma, é possível que a rede neural aprenda implicitamente as correlações não-lineares

entre as características de um padrão, desconsiderando os efeitos não correlacionados, como

ruídos (Kramer 1991).

A utilização dos protótipos biológicos de campos receptivos e inibitórios, aprendizagem

profunda e memória autoassociativa têm levado à construçãode redes neurais com uma maior

capacidade de generalização em problemas de visão computacional, a partir dos modelos de

arquitetura profunda com extração implícita de características utilizando campos receptivos.

A presença dos campos inibitórios leva a um modelo mais estável e com melhores taxas de

reconhecimento (Mao e Massaquoi 2007), enquanto torna a análise de textura menos sensí-

vel a contornos internos (Grigorescuet al. 2003a). Por outro lado, os modelos de arquitetura

profunda utilizam os campos receptivos para extrair gradualmente as características dos pa-

drões de entrada e integram esse processo ao de classificação. Esses modelos representam

teorias sobre o cérebro humano e apresentam melhores resultados em problemas de percepção

visual (Fukushima 1988, LeCunet al.1998, Perezet al.2003, Phung e Bouzerdoum 2007, Ben-

gio e LeCun 2007).

A memória autoassociativa pode ser incorporada para construção de redes neurais para

aprendizagem de uma classe, apresentando-se como uma melhor alternativa em problemas

como o desbalanceamento entre as classes e o alto custo computacional para aprendizagem

das fronteiras de decisão em problemas multiclasses. Os modelos autoassociativos definem

uma fronteira de decisão fechada que separa os padrões de umaclasse dos demais que não

pertencem a essa classe. Assim, menos variáveis ativas podem ser necessárias em comparação

com os classificadores multiclasses que precisam definir várias fronteiras de decisão entre as

diferentes classes existentes.

A combinação dos protótipos biológicos em modelos neurais éuma atividade não trivial,

pois deve ser definido como uma rede neural pode incorporar cada teoria, quais as vantagens e

peculiaridades na utilização da rede neural e como a incorporação de cara teoria pode interferir
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uma na outra. No caso dos campos receptivos e inibitórios, é necessário encontrar as suas con-

figurações e como os campos receptivos e inibitórios de diferentes camadas são integrados. A

quantidade de camada ocultas no modelo profundo deve ser analisada para evitar o alto custo

computacional e o crescimento do número de variáveis ativasque pode levar à “maldição da di-

mensionalidade”. Na integração dos conceitos de campos receptivos e inibitórios e arquitetura

profunda com o de memória autoassociativa, deve ser definidocomo as características podem

ser integradas ao processo de reconstrução do padrão de entrada.

Finalmente, observa-se que as redes neurais propostas na literatura apresentam, geralmente,

uma arquitetura com a configuração dos neurônios pré-definida. Assim, algoritmos construti-

vos (Honavar e Uhr 1993) são empregados no treinamento de umarede neural para ajustar

sua arquitetura durante o processo de aprendizagem, permitindo maior flexibilidade nas redes

neurais.

1.2 Objetivos

A hipótese tratada nesta tese de doutorado diz respeito a como as teorias sobre o sistema visual

humano podem influenciar o desenvolvimento de novas redes neurais artificiais. Os objetivos

desta tese estão divididos em três:

• Analisar as teorias do sistema visual humano que têm inspirado novos modelos para visão

computacional;

• Avaliar as redes neurais propostas no estado-da-arte que incorporam nas suas arquiteturas

as teorias do sistema visual humano;

• Apresentar como novas redes neurais podem combinar os diferentes protótipos biológi-

cos em uma mesma arquitetura.

Esta tese propõe então três novas redes neurais com arquiteturas inspiradas em teorias sobre

os modelos biológicos para trazer melhorias na representação e classificação de padrões visuais.

As redes neurais propostas são motivadas pelos resultados obtidos com a PyraNet que apresenta

uma arquitetura piramidal composta por campos receptivos que executam a extração implícita

de características integradas com o processo de classificação.

Lateral Inhibition Pyramidal Network(LIPNet) (Fernandeset al. 2013b) é a primeira das

redes neurais propostas e apresenta uma arquitetura piramidal que possui campos receptivos e

inibitórios. A incorporação dos campos inibitórios é principalmente justificada por duas razões:
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possibilita que o processo de aprendizagem da rede neural seja mais estável e eficaz (Mao e

Massaquoi 2007), e apresenta ganhos na análise de textura por ignorar contornos internos na

mesma (Grigorescuet al.2003a).

AutoAssociative Pyramidal Neural Network(AAPNet) (Fernandeset al.2011, Fernandeset

al. 2013a) é a segunda rede neural proposta nesta tese, a qual possui uma arquitetura piramidal

autoassociativa que recebe como entrada uma imagem, implicitamente extrai suas característi-

cas e retorna a reconstrução da imagem de entrada a partir de tais características. A combinação

dos conceitos de campos receptivos e memória autoassociativa leva a um modelo de rede neu-

ral que incorpora a extração de características e a reconstrução do padrão visual na mesma

arquitetura.

A terceira rede neural proposta nesta tese incorpora os conceitos de campos receptivos,

inibição lateral e memória autoassociativa em uma arquitetura que se ajusta durante a apren-

dizagem através do uso de um algoritmo construtivo, chamadaLateral Inhibition Constructive

Autoassociative Neural Network(LICANet). Além de utilizar campos receptivos para extra-

ção de características e memória autoassociativa para classificação de uma classe, a LICANet

possui um algoritmo de treinamento construtivo que insere novos neurônios em sua camada

escondida sempre que um dado critério de homogeneidade em uma região não é respeitado.

As três redes neurais propostas possuem em comum o fato de serem modelos que realizam

extração implícita de características através do uso de campos receptivos motivadas pela rede

neural PyraNet. A LIPNet é uma extensão da PyraNet que incorpora do conceito de inibição

lateral. Por outro lado, a AAPNet incorpora o conceito de memória autoassociativa na arquite-

tura piramidal. Finalmente, a LICANet utiliza os conceitosde campos receptivos e inibitórios

e memória autoassociativa em um modelo com uma camada ocultaque é ajustada durante o

treinamento.

1.3 Estrutura da tese

Esta tese está organizada da seguinte forma:

• Capítulo 2: apresenta o sistema visual humano. Nele estão descritos a estrutura do olho

e do córtex visual humano e os conceitos de campos receptivose inibitórios, de memória

autoassociativa e de aprendizagem profunda. As aplicaçõesdesses conceitos em visão

computacional são discutidas;

• Capítulo 3: apresenta uma revisão da literatura sobre os diferentes modelos de redes neu-

rais utilizando os protótipos biológicos descritos. Além disso, redes neurais que possuem
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sua arquitetura ajustada durante o treinamento através do uso de algoritmos construtivos

são apresentadas;

• Capítulo 4: apresenta a rede neural proposta LIPNet descrevendo sua arquitetura pira-

midal composta por campos receptivos e inibitórios, o modelo de conexão da rede, seu

algoritmo de treinamento, os respectivos pseudocódigos e uma avaliação dos efeitos ini-

bitórios na rede neural;

• Capítulo 5: apresenta a rede neural proposta AAPNet descrevendo sua arquitetura com-

posta por camadas de extração de características e de reconstrução com campos recepti-

vos, assim como seu modelo de conexão, algoritmo de treinamento e modelo de classifi-

cação com os respectivos pseudocódigos;

• Capítulo 6: apresenta a rede neural proposta LICANet descrevendo sua arquitetura com

uma camada escondida composta por campos receptivos, seu modelo de conexão, o algo-

ritmo de treinamento construtivo em conjunto com o algoritmo de poda aplicado poste-

riormente ao treinamento da rede e o modelo de classificação,além dos pseudocódigos;

• Capítulo 7: apresenta os experimentos realizados com as redes neurais propostas em

diferentes cenários, sendo eles: detecção de faces, detecção de floresta em imagens de

satélite, categorização de objetos e reconhecimento de expressão facial;

• Capítulo 8: apresenta as discussões e conclusões geradas apartir desta tese e trabalhos

futuros.



CAPÍTULO 2

Sistema Visual Humano

2.1 Introdução

O sistema visual humano é responsável por interpretar a informação a partir da luz visível

de modo a possibilitar a construção de uma representação do mundo externo. De uma forma

genérica, o sistema visual humano é composto por dois sistemas ligados em cascata, sendo

eles:

• Nível periférico: primeiro componente da cascata, é composto pelos olhos. O olho cor-

responde ao menor órgão do corpo humano, medindo apenas 20 milímetros, mas com

a importante responsabilidade de transformar em impulsos elétricos a luz refletidas pe-

los objetos a sua volta (Gonzalez e Woods 2010, Lim 1990). Um modelo utilizado para

descrever o nível periférico foi apresentado por Stockham (1972);

• Nível central: último componente da cascata, responsávelpor realizar a interpretação dos

impulsos capturados no nível periférico. Apesar de ainda não existir um modelo com-

pleto que o explique, nele se destaca o córtex visual, no qualse concentram as atividades

cerebrais de processamento de imagens (Machado 1993).

Vários conceitos derivados de teorias desenvolvidas sobreo cérebro humano já foram pro-

postos. Entre eles, podem se destacar os campos receptivos einibitórios, empregados, por

exemplo, em redes neurais com extração implícita de características; a memória autoassocia-

tiva, que inspirou novos classificadores de uma classe em tarefas de aprendizagem de conceito,

e a arquitetura profunda, que é utilizada por modelos com várias camadas de processamento

não-linear que realizam uma aprendizagem em estágios a partir de características mais simples

até conceitos mais abstratos.

Este capítulo está organizado da forma que se segue. Na Seção2.2, é apresentada a estrutura

do olho humano. Na Seção 2.3, é apresentado um modelo do córtex visual. Na Seção 2.4, são

apresentados os conceitos de campos receptivos e inibitórios. Na Seção 2.5, é apresentado o

modelo de memória autoassociativa. Na Seção 2.6, é apresentada a teoria sobre aprendizagem

profunda. Enfim, na Seção 2.7 são realizadas algumas considerações finais.

7
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2.2 Estrutura do olho humano

O olho humano apresenta um funcionamento similar ao de uma câmera de dispositivo de carga

acoplada (Charge-Coupled Devide, CCD), detectando a luz e transformando essa percepção

em impulsos elétricos. Na Figura 2.1, é apresentado um desenho que representa um corte

horizontal do olho humano extraído do trabalho de Stolfi (2008).

Figura 2.1 Corte horizontal do olho humano extraído do trabalho de Stolfi (2008).

Os principais componentes do olho humano são os seguintes:

• Córnea: localizada na frente do olho. A córnea é constituída por um tecido resistente e

transparente. Suas funções envolvem refratar a luz, atuando como a lente de uma câmera;

• Câmara anterior: localizada por trás da córnea, é constituída por uma substância semi-

líquida e transparente chamada humor aquoso. O humor aquosopode exercer uma pres-

são na córnea tornando-a mais protuberante, de modo a focalizar a luz que entra no olho;

• Íris: localizada atrás da câmara anterior. A íris possui uma pequena abertura circular no
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centro chamada de pupila. Através da contração e da expansãode seus músculos, a íris

controla a abertura da pupila determinando a quantidade de luz que entra no olho;

• Cristalino: lente convergente, gelatinosa e elástica, situada atrás da íris. O cristalino

é formado por camadas concêntricas de células fibrosas encapsuladas numa membrana

transparente e elástica. O cristalino é responsável por focar com precisão a luz entrante

na retina. A forma do cristalino pode mudar para focar objetos localizados perto ou

longe, em diferentes momentos;

• Corpo ciliar: corresponde a um grupo de músculos que cercamo cristalino sendo respon-

sável pela modificação na forma do mesmo, processo esse conhecido por acomodação;

• Humor vítreo: localizado atrás do cristalino. O humor vítreo possui um conteúdo similar

ao humor aquoso e sua principal função é dar sustentação a forma do olho;

• Retina: localizada por trás do humor aquoso. A retina corresponde a tela onde a luz que

entra no olho é focada. Ela possui células fotorreceptoras,responsáveis por converter a

luz em sinais neurais.

Hildebrand e Fielder (2011) descrevem a anatomia e a fisiologia da retina que é onde ocorre

o processo de transformação da luz para um sinal neural. Tal transformação se dá a partir de

dois tipos de células fotorreceptoras, sendo elas:

• Cones: são responsáveis pela visão colorida e possuem uma adaptação mais rápida ao

brilho do que os bastonetes, porém com menor grau de sensibilidade. Estão concentrados

em sua maioria na fóvea, uma depressão localizada na retina onde não há presença de

bastonetes;

• Bastonetes: mais sensíveis a luz, podendo funcionar com baixo nível de luminosidade.

Proporcionam a visão noturna.

Os cones e os bastonetes são conectados a fibras nervosas de células bipolares de forma ir-

regular. Enquanto algumas fibras nervosas servem, às vezes,a apenas um cone na fóvea, outras

servem a vários bastonetes de uma só vez. Dessa forma, os cones levam a uma melhor acuidade

visual, ou seja, percebem os detalhes da imagem, e os bastonetes têm seus estímulos somados,

ocasionando uma visão mais turva. A incidência da luz sobre os cones e os bastonetes provoca

uma reação eletroquímica que converte o sinal luminoso em impulsos neurais. Esses impulsos

são primeiro transmitidos das células bipolares para as células ganglionares, que recebem estí-

mulos de cones e bastonetes de áreas específicas da retina, denominadas campos receptivos. A



2.3 CÓRTEX VISUAL 10

atividade das células ganglionares é máxima quando o contraste entre os cones e bastonetes do

centro e os cones e bastonetes da periferia do campo receptivo é alto. Os impulsos das células

ganglionares são, em seguida, transmitidos para o cérebro por nervos ópticos encontrados no

ponto cego do olho.

2.3 Córtex visual

A Figura 2.2, adaptada do trabalho de Zeki (1999), apresentaa composição do córtex visual. A

primeira parte do córtex visual que recebe a informação advinda do olho passando pelo Núcleo

Geniculado Lateral (NGL) - região responsável pelas noçõesde profundidade e movimento,

dentre outras - é chamada de córtex visual primário (ou V1). Ainformação, então, flui através

de uma hierarquia no córtex, V2, V3, V4 e V5 ou MT (middle temporal) (Portocello e Velloti

2008). Além disso, outras áreas como o córtex inferior temporal (IT) possuem papel importante

no reconhecimento de padrões visuais. Existem dois caminhos diferentes que a informação

pode seguir no córtex visual: fluxo dorsal e o fluxo ventral.

Figura 2.2 Composição do córtex visual adaptada do trabalho de Zeki (1999).

O fluxo dorsal é o caminho da ação, responsável pela realização de ações a partir da visão.

Por exemplo, quando se deseja pegar um objeto que está sendo observado, a informação seguirá

por esse fluxo. Ele está associado ao movimento, representação da localização de objetos e

controle dos olhos e dos braços. A informação nesse caminho flui de V1 para V2, seguindo

para a área visual V5 (MT) e para o córtex parietal posterior.

O fluxo ventral é o caminho da percepção. Ele está associado com o reconhecimento e

representação dos objetos. Nesse caso, a informação flui de V1 para V2, então segue para a

área visual V4 e para o córtex temporal inferior, área IT.
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A ilusão de Ebbinghaus (de Fockertet al. 2007), Figura 2.3, ilustra as diferenças entre os

dois fluxos (Quaglia e Fukusima 2008). Ao solicitar que voluntários decidissem qual dos círcu-

los centrais apresentavam maior diâmetro, o que era circundado por círculos menores, embora

tivesse o mesmo tamanho do outro, era o escolhido. Contudo, ao solicitar que os mesmos volun-

tários pegassem tais círculos, a abertura colocada entre o dedo indicador e o polegar permanecia

praticamente a mesma independente do círculo. Tal experimento demonstrou que a percepção

visual, nesse caso, deve ter seguido dois caminhos diferentes que originaram percepções distin-

tas no momento de perceber e agir sobre os círculos. Quaglia eFukusima (2008) apresentaram

as diferentes pesquisas que justificam as dissociações visomotoras devido à operação de dois

módulos separados ou de diferentes operações de processamento visual num sistema integrado,

evidenciando as discórdias ainda existentes com relação àsdescobertas na área.

Figura 2.3 Ilusão de Ebbinghaus (de Fockertet al. 2007).

Cada área do córtex visual pode ser individualmente definidada seguinte forma:

• V1: é a primeira área no córtex visual e possui uma estruturamais simples. Seus neurô-

nios são especializados em organizar o sinal para várias tarefas visuais envolvendo obje-

tos estáticos ou em movimento, extraindo características como orientação da forma (Hubel

e Wiesel 1962), frequência espacial (De Valois e De Valois 1988), direção do movi-

mento (Carandiniet al. 1999), frequência temporal (Movshonet al. 1978), profundi-

dade (Cumming e Deangelis 2001) e cor (Horwitz e Hass 2012). Com uma alta den-

sidade de neurônios, a área V1 possui um mapa completo do campo visual a partir da

aplicação de filtros espaço-temporais, como o filtro de Jonese Palmer (1987);

• V2: dividido em 4 quadrantes, apresentando representaçãodorsal e ventral nos hemisfé-
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rios esquerdo e direito para prover um mapa completo do mundovisual. Possui muitas

propriedades em comum com a área V1, tendo seus neurônios sintonizados para percep-

ção de propriedades simples como orientação, frequência espacial e cor. Apresenta um

papel importante no processamento da memória visual;

• V3: área relacionada ao processamento de movimento. Possui neurônios que respondem

a diferentes combinações de estímulos visuais. A área V3A é muito sensível ao contraste

e seletiva com relação aos movimentos, permitindo distinguir quando um objeto está se

movendo em um ambiente estático (Fischeret al.2012);

• V4: composta por ao menos 4 regiões. Responsável pelos efeitos da atenção espacial,

possui seus neurônios sintonizados para determinar orientação, frequência espacial, cor

e características de objetos de complexidade intermediária (formas geométricas);

• V5: também conhecida por área visual MT. Apresenta importante papel em percepção de

movimento, integração de sinais de movimentos locais em percepções globais e controle

de alguns movimentos do olho;

• IT: córtex temporal inferior é área considerada crucial para reconhecimento de objetos e

corresponde ao estágio final do fluxo ventral. Possui campos receptivos muito largos com

neurônios sintonizados para reconhecimento de formas complexa apresentando invariân-

cia ao tamanho do estímulo, contraste, cor e localização exata do estímulo na retina.

Alguns de seus neurônios apresentam seletividade para imagens de face humana.

2.4 Campos receptivos e inibitórios

No começo da década de 1960, foi descoberto no cérebro uma importante propriedade dos

neurônios que diz respeito a região a qual eles se conectam emcamada hierarquicamente infe-

riores, chamada campos receptivos. Sua presença já foi identificada em várias partes do cérebro

humano, como no sistema auditório, somatossensório e visual (Hubel 1963), em especial nas

áreas V1 e V2. Levine e Shefner (2000) definem um campo receptivo como uma área na qual

a presença de um estímulo apropriado deve conduzir a resposta de um neurônio sensitivo. Riz-

zolatti e Camarda (1975) demonstraram que outro estímulo, simultâneo ao estímulo do campo

receptivo, pode também ter um efeito sobre o neurônio. Esse estímulo foi chamado de campo

receptivo não-clássico (non-CRF,non-Classical Receptive Field) ou campo receptivo extraclás-

sico (ECRF,Extra-Classical Receptive Field) (Sunet al. 2004), sendo que na maior parte do
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tempo o mesmo apresenta um efeito inibitório, levando à denotação de campos inibitórios.

A ilusão da grelha de Hermann (1870), exibida na Figura 2.4, apresenta o efeito da inibição

lateral. Na imagem da ilusão, o fundo preto é cortado por linhas equidistantes brancas nas

direções verticais e horizontais. Manchas escuras “fantasmas” surgem na interseção das linhas.

Tais manchas desaparecem quando se observa diretamente a interseção entre as linhas. Como o

ponto em uma interseção é cercado por pontos com mais intensidade do que um ponto no meio

da linha, a interseção aparenta ser mais escura devido ao maior fator inibitório (Spillmann

1994).

Figura 2.4 Ilusão da grelha de Hermann (1870).

Wilson et al. (2012) apresentaram dois mecanismos diferentes de estímulos inibitórios em

circuitos cerebrais. O primeiro vem dos neurônios expressores de somatostatina que apresen-

tam um efeito subtrativo. O segundo vem dos neurônios expressores de parvalbumina imple-

mentando uma normalização divisiva. A inibição nas célulasexpressoras de somatostatina é

mais uniforme do que nas expressoras de parvalbumina, possibilitando uma seletividade mais

aguçada na orientação das linhas e bordas. Tal inibição foi descrita em neurônios na área V1

do córtex visual.
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2.4.1 Aplicações em reconhecimento de padrões

As aplicações dos conceitos de campos receptivos e inibitórios na área de reconhecimento de

padrões vão desde a detecção de contornos (Grigorescuet al.2003a) até os métodos de análise

de textura, como o filtro de Jones e Palmer (1987). Tais conceitos já foram aplicados também no

desenvolvimento de modelos neurais. Sunet al. (1999) propuseram um modelo neurocompu-

tacional para detecção de objetos nos domínios espacial e temporal e o compararam com dados

fisiológicos, demonstrando que os campos receptivos do córtex visual primário são adequados

para aplicações em tais tipos de tarefas. Parket al. (2009) apresentaram uma nova arquitetura

de rede neural baseada em redes de função de base radial envolvendo em sua topologia uma

coleção de campos receptivos. Ghosh e Pal (2010) desenvolveram um novo modelo para os

campos receptivos extraclássicos e aplicaram-no em tarefas de detecção de objetos.

Uma análise sobre redes neurais recorrentes com inibição lateral foi apresentado por Mao

e Massaquoi (2007) baseado no trabalho desenvolvido por Coultrip et al. (1992). Eles de-

monstraram que a supressão lateral causada por neurônios vizinhos na mesma camada torna a

rede mais estável e eficaz. Outros trabalhos interessantes que exploram as ideias de inibição

lateral foram desenvolvidos por Chenet al. (2009), que propuseram um novo modelo neural

com aprendizagem hebbiana não-supervisionada e inibição lateral chamadoneuronal cluster,

e Fanget al. (2010) que apresentaram um estudo sobre redes neurais dinâmicas com inibição

lateral. Arkachar e Wagh (2007) apresentaram um modelo neural para estudar a influência da

inibição lateral e demonstraram que quando a taxa da relaçãoentre os pesos excitatórios e ini-

bitórios aproxima-se de um limiar crítico, as bordas da imagens de entrada são mais realçadas,

e a rede torna-se instável quando a taxa é superior ao limiar crítico.

Inspirado pelos conceitos de campos receptivos e inibitórios, Fukushima (Fukushimaet

al. 1983, Fukushima 1988) propôs o Neocognitron: uma rede neural multicamadas para reco-

nhecimento de padrões visuais. A descrição dessa rede em conjunto com outras que seguiram

as mesmas inspirações biológicas são apresentadas no Capítulo 3.

2.5 Memória autoassociativa

A memória autoassociativa é um caso particular de memória associativa, sendo um modelo

inspirado na habilidade do cérebro humano de recuperar memórias através da associação de

informações. Ao sentir o cheiro de um perfume, por exemplo, uma pessoa ou local pode ser

recordado. No caso da memória autoassociativa, uma descrição parcial do próprio conteúdo

armazenado é utilizado como chave para recuperação da memória.
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A memória autoassociativa está presente no cérebro humano eapresenta como principal

característica a capacidade de conseguir retornar uma informação com apenas um fragmento

dela. Dessa forma, o conteúdo da memória autoassociativa é acessado a partir dos fragmentos

do conteúdo, o que torna desnecessário a especificação do endereço onde o mesmo se encontra.

Além disso, esse é um tipo de memória de rápido aprendizado, sendo capaz de aprender em

apenas uma tentativa e com a necessidade de apenas uma representação do padrão a ser apren-

dido para armazenamento do mesmo (Rolls e Treves 1998). A memória autoassociativa é ideal

para a memória episódica, que é aquela que se refere aos eventos que ocorrem na vida de uma

pessoa, como um lugar visitado, por exemplo.

A memória autoassociativa também pode ser usada como memória de curto prazo, que é

a capacidade de manter uma pequena quantidade de informaçãoativa na mente durante um

período curto de tempo. Para isso, uma conexão recorrente lateral deve manter a representação

da informação ativa até que uma nova entrada se mostre disponível.

De acordo com Rolls e Treves (1998), as propriedades da memória autoassociativa são as

seguintes:

• Completude: capacidade de recuperar uma memória com apenas algumas frações da

mesma;

• Generalização: capacidade de recuperação de um padrão a partir de outro similar;

• Tolerância a falhas: a rede neural natural pode continuar com um desempenho satisfatório

mesmo que alguns de seus neurônios sejam perdidos ou danificados;

• Extração de protótipo: quando um conjunto de padrões similares são aprendidos pela

rede neural natural, uma média dos mesmos é o resultado da memória armazenada;

• Velocidade: a aprendizagem é rápida e a operação de recuperação posterior também;

• Regra de aprendizagem local: a informação necessária paraajuste de um peso sináptico

depende apenas da força da ativação pré-sináptica e da ativação pós-sináptica;

• Capacidade: representa a quantidade de padrões que podem ser armazenados. O aumento

na quantidade de neurônios, sem aumentar a quantidade de conexões por neurônio, não

leva a um aumento na quantidade de diferentes padrões que possam ser armazenados;

• Contexto: a mudança no contexto no qual a aprendizagem ocorreu prejudica a recupera-

ção em seres humanos. A manutenção do contexto original é então um facilitador para

recuperação de padrões na rede neural;
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• Mistura de estados: se a memória autoassociativa é treinada sobre os vetores
−→
A ,
−→
B e

−−−→
A+B, a rede neural enfrentará dificuldades para aprender a recuperar essas três memórias

em separado. Para evitar esses problemas, acredita-se que algumas células do cérebro

humano refazem a representação dos vetores, objetivando a redução da sobreposição

entre eles;

• Memória por sequências: extensão das memórias autoassociativas para armazenar não

apenas padrões individuais, mas sequências de padrões associando um padrão com o

próximo na sequência.

Classificadores desenvolvidos seguindo o conceito de memória autoassociativa fazem parte

do conjunto de classificadores de uma classe. Esse tipo de classificador aprende utilizando

somente padrões pertencentes a uma classe e apresenta algumas diferenças importantes para os

classificadores multiclasse.

2.5.1 Classificadores de uma classe

O grande número de classes em alguns problemas de reconhecimento de padrões dificulta o

processo de aprendizagem dos classificadores multiclasse.As superfícies de separação tendem

a ser mais complexas ao passo que o número de classes existentes aumenta. Uma alternativa

plausível envolve o aumento da dimensionalidade do sistema, podendo levar à “maldição da di-

mensionalidade” (Duinet al.1997), a qual afirma que a aproximação numérica de uma função

irá requerer desordenadamente mais computação à medida queo número de variáveis ativas,

aquelas que podem ser manipuladas, cresce. Dessa forma, serão gerados problemas como a

presença de características irrelevantes ou a correlação entre subconjuntos de características,

tendo forte influência sobre a aprendizagem (Kriegelet al.2009). Algumas abordagens, além

da classificação de uma classe, foram propostas para contornar os problemas apresentados,

como a classificação um-contra-todos e a classificação dois-a-dois, mas elas também apresen-

tam algumas desvantagens.

Uma abordagem normalmente utilizada é a aplicação de classificadores um-contra-todos.

O problema é então decomposto em um subproblema por classe, no qual a tarefa do classifica-

dor consiste em aprender o problema dicotômico de um dado padrão pertencer ou não a uma

classe.Support Vector Machines(SVMs) (Vapnik 1998) são frequentemente aplicadas dessa

forma em problemas multiclasses (Manikandan e Venkataramani 2009). Entre as desvantagens

decorrentes desse tipo de aplicação, podem ser destacadas as seguintes:

• Os classificadores serão treinados com classes desbalanceadas, o que pode dificultar sua
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aprendizagem;

• Dificuldade em encontrar as características que consigam diferenciar os padrões de uma

classe com relação a todas as outras classes, o que pode terminar por levar também à

“maldição da dimensionalidade”.

Outra abordagem é a classificação dois-a-dois (round robin classificationoupairwise clas-

sification) que treina um classificador para cada par de classes e uma regra de votação simples

é utilizada (Fürnkranz 2002). A principal desvantagem dessa abordagem é que o número de

classificadores cresce quadraticamente com o número de classes, uma vez que o número de

classificadores necessários serác(c− 1)/2, sendoc o total de classes, aumentando o custo

computacional do modelo.

Os classificadores de uma classe (one-class classifiers, OCCs) procuram contornar os pro-

blemas mencionados realizando uma aprendizagem baseada apenas nos padrões que compõem

uma dada classe. Dessa forma, ao invés de tentar encontrar asfronteiras entre duas ou mais

classes, como fazem os classificadores multiclasse, um OCC procura encontrar os limites que

cercam uma dada classe.

A Figura 2.5 mostra as diferentes formas de classificação de padrões. A Figura 2.5(a)

apresenta as várias fronteiras de decisão definidas em um problema multiclasses composto por

seis classes. O método de classificação um contra todos é apresentado na Figura 2.5(b), onde é

definida uma fronteira de decisão aberta para separar uma classe das demais. Por outro lado, a

Figura 2.5(c) apresenta o método de classificação dois-a-dois, onde um classificador é treinado

para definir a fronteira que separa cada par de classes conhecidas. Na Figura 2.5(d) é exibido

o método de classificação de uma classe, onde a fronteira de decisão é fechada em torno do

padrão aprendido e um classificador deve existir para cada classe conhecida.

O problema da classificação de uma classe consiste em fazer uma descrição de um dado

conjunto de padrões para então indicar qual a semelhança entre um novo objeto e tal con-

junto (Tax 2001). No trabalho de Moyaet al. (1993), é realizada uma das primeiras análises

a respeito dos classificadores de uma classe e é de onde se originou o termo classificador de

uma classe. Moyaet al.(1993) argumentam que os classificadores multiclasses procuram mais

discriminar objetos entre classes do que entender os objetos em si. Ou seja, eles geralmente

fazem uso de fronteiras de decisão aberta, como hiperplanos, para separar os padrões um dos

outros e falham quando tem que decidir, por exemplo, sobre umconjunto de dados que não

pertence a qualquer uma das classes representadas.

Moya et al. (1993) definem três tipos de generalização para determinar odesempenho de

um classificador de uma classe:
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Figura 2.5 Diferentes modelos de aprendizagem para classificação em problemas multiclasses: (a)
aprendizagem multiclasse, (b) aprendizagem um-contra-todos, (c) aprendizagem dois-a-dois e (d) apren-
dizagem de uma classe.

• Generalização intra-classe: indica o desempenho do classificador em padrões não utili-

zados na etapa de treinamento e pertencente a classe representada pelo OCC;

• Generalização inter-classes: indica o desempenho do classificador em padrões de outras

classes similares aos padrões da classe de treinamento;

• Generalização fora-da-classe: indica o desempenho do classificador na tarefa de classifi-

car padrões de outras classes.

Dessa forma, um classificador de uma classe pode ser avaliadoem diferentes cenários uti-

lizando alguma das três diferentes abordagens. Além disso,mais de uma abordagem pode ser

empregada para avaliação do desempenho de vários classificadores aplicados em problemas
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multiclasses.

Os classificadores de uma classe são geralmente agrupados emtrês diferentes tipos de apli-

cações, sendo elas: detecção deoutliers(Ritter e Gallegos 1997, Hodge e Austin 2004); detec-

ção de novidades (Bishop 1994, Markou e Singh 2003); e aprendizagem de conceito (Japkowicz

1999, Dong e Xie 2005). Detecção deoutliersconsiste em encontrar padrões que aparentam

não fazer parte da distribuição que rege uma dada classe, sendo esses numericamente distantes

dos demais dados. A presença dosoutliers dificulta a tarefa de reconhecimento de padrões.

É possível que a distribuição que melhor represente uma dadaclasse não seja encontrada ou

que um classificador tenha seu resultado enviesado, deteriorando em ambos os casos as taxas

de reconhecimento. Em aplicações reais, umoutlier pode representar, por exemplo, que um

padrão de tráfego deinternetanômalo indique um ataque a um computador, ou queoutliersem

transações de crédito sejam derivadas de roubo ou mau uso (Chandolaet al.2007).

Detecção de novidades consiste na tarefa de identificar novos padrões que emergem na fase

de execução de um classificador e que são significativamente diferentes daqueles utilizados no

treinamento do mesmo. A detecção de novidades pode ser vistacomo uma especialização da

detecção deoutliers. Enquanto a primeira busca padrões que se diferenciem dos demais, tanto

nos conjuntos de treinamento quanto no de teste, a segunda foca apenas nos dados de teste e

sua relação com os dados de treinamento.

Aprendizagem de conceito diz respeito à busca e seleção de atributos que podem melhor

separar uma classe dos demais padrões existentes. Usualmente, a aprendizagem de conceito

é realizada a partir da aprendizagem com padrões positivos enegativos de uma classe. Con-

tudo, os padrões negativos muitas vezes são poucos e difíceis de serem encontrados. Outras

abordagens buscam então realizar a aprendizagem de conceito de uma classe com base apenas

nos elementos que a compõem. Japkowicz (1999) demonstrou com seus experimentos que tal

aprendizagem é possível e que, em alguns casos, ela é capaz desuperar a aprendizagem com pa-

drões positivos e negativos. Os classificadores autoassociativos (Moyaet al.1993) incorporam

tal modo de aprendizagem.

Os classificadores autoassociativos são aqueles que, baseados no conceito de memória au-

toassociativa, procuram retornar como saída o mesmo padrãoapresentado como entrada. Dessa

forma, objetiva-se fazer o mapeamento de um padrão para um novo espaço de características

para então aprender o mapeamento inverso que minimize a distância entre o padrão de saída e o

de entrada. Eles almejam aprender a estrutura interna de umadada classe de padrões com base

apenas nos elementos que a compõem. Análise de Componentes Principais (Principal Com-

ponent Analysis, PCA) é um dos métodos mais simples que podem ser aplicados narealização

de tal tarefa. Contudo, PCA possui a capacidade de identificar apenas correlações lineares no
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conjunto de dados. Redes neurais (Haykin 2007) inspiradas na metodologia NLPCA (Non-

linear Principal Component Analysis) (Reyeset al. 2012), tal qual a MLP, também podem

ser utilizadas como classificadores autoassociativos (Cavalcantiet al. 2004), com a vantagem

de possibilitar correlações não-lineares entre as variáveis. A Seção 3.6 apresenta uma revisão

sobre redes neurais autoassociativas.

2.6 Aprendizagem profunda

O cérebro humano é capaz de armazenar e interpretar uma grande gama de informações po-

dendo generalizá-las para novos contextos. A capacidade dedistinguir, rapidamente e sem

esforço, objetos em uma cena é uma característica evolutivado ser humano que o possibilitou,

por exemplo, encontrar comida em cenários complexos ou distinguir amigos de ameaças (Serre

et al.2007).

Durante o aprendizado, os humanos e os animais são levados primeiro a interpretar e enten-

der conceitos mais simples, para mais tarde, no decorrer da sua vida, serem capazes de apren-

der abstrações de mais alto nível com base nos conceitos previamente observados. Esse tipo de

aprendizado sugere uma divisão em camadas hierárquicas comdiferentes responsabilidades no

cérebro (Hubel 1963, Hubel e Wiesel 1998) e é chamado de aprendizagem profunda.

Durante um longo tempo, trabalhos em psicologia cognitiva têm demonstrado a ideia de que

a organização cerebral corresponde a um conjunto de abstrações hierárquicas (Bengio 2009).

No caso da interpretação visual, o ser humano é capaz de abstrair detalhes menos relevantes em

uma imagem para extrair conceitos semânticos da mesma. Assim, a interpretação ocorre a partir

da extração de características mais simples que são gradualmente integradas em representações

mais abstratas.

Hubel e Wiesel (1962) demonstraram como estão organizados os campos receptivos no

cérebro em células denominadas simples e complexas. As células simples são sintonizadas

para estímulos de bordas em orientações e posições específicas. Por outro lado, as células

complexas também apresentam seletividade para bordas em orientações específicas, mas são

invariantes as posições das mesmas. A integração de várias camadas simples e complexas pode,

então, progressivamente criar representações invariantes para objetos complexos.

Serreet al. (2007) desenvolveram um teoria quantitativa para avaliar as computações feitas

no fluxo ventral do córtex primário visual. Eles demonstraram que a sequência de processa-

mento no sistema visual primário se inicia pela detecção de contornos e reconhecimento de

formas primitivas para então gradualmente reconhecer formas mais complexas.
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De acordo com Bengio (2009), cada nível de abstração do cérebro consiste da excitação

neural de um pequeno subconjunto de um largo número de características que, em geral, não

são mutuamente exclusivas. Esse tipo de fluxo de informação échamado de representação

distribuída, onde a informação está distribuída ao longo devários neurônios e não concentrada

em um só. Além disso, o cérebro aparenta utilizar uma representação esparsa da informação,

com a presença de poucos neurônios ativos ao mesmo tempo, em torno de 1% a 4%.

2.6.1 Modelos de arquitetura profunda

Modelos de arquitetura profunda (Hinton e Salakhutdinov 2006) apresentam várias camadas de

processamento não-linear para reconhecimento de padrões de forma análoga às hipóteses sobre

o cérebro. Ao contrário das arquiteturas rasas1, que são ineficientes para representar padrões

visuais devido à grande variabilidade intra-classe que os mesmos podem apresentar, os mode-

los de arquitetura profunda, apesar de não apresentarem funções de custo convexa, podendo

apresentar vários mínimos locais, são capazes de lidar melhor com famílias de funções desse

tipo. Dessa forma, os modelos de arquitetura profunda podemaprender com menor envolvi-

mento humano na construção do modelo antes do treinamento, menos padrões de exemplo e

menor custo computacional (Bengio e LeCun 2007), pois integram as etapas de extração de

características e classificação em um mesmo modelo.

Os modelos rasos, como máquinas dekernel(Schölkopfet al.1999), tal qual a SVM (Vapnik

1998), são capazes de aproximar qualquer função com precisão arbitrária. Contudo, são muito

dependentes de intervenção humana na escolha dos métodos depré-processamento e de ex-

tração de características. Ou seja, apesar de genéricos, osmodelos rasos são projetados para

resolverem problemas específicos. Os resultados publicados na literatura têm demonstrado que

os modelos de arquitetura profunda apresentam-se como uma melhor alternativa em problemas

que envolvem comportamento inteligente, como percepção visual (Bengio e LeCun 2007).

As arquiteturas profundas diferem-se das rasas por apresentarem mais camadas de pro-

cessamento em sequência do que unidades independentes de processamento em uma camada.

Elas são consideradas como uma composição de várias camadasde componentes adaptativos

não-lineares. De maneira uma maneira bastante simplificada, pode ser afirmado que uma rede

neural MLP com apenas uma camada escondida é considerada um modelo de arquitetura rasa,

enquanto a adição de várias camadas escondidas torna-a um modelo de arquitetura profunda

que possui maior capacidade de representar certas famíliasde funções. É importante notar que

a simples adição de camadas não tornará o modelo necessariamente melhor em problemas de

1Tradução deshallow architectures.
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visão computacional. É preciso definir os tipos de conexões eneurônios nas diferentes cama-

das e como eles estão relacionados. Além disso, aparenta serintuitivo que a adição de camadas

aumenta o custo computacional do modelo, porém com as novas camadas menos conexões

podem ser necessárias e etapas prévias de extração de características podem ser descartadas,

diminuindo o custo computacional.

Os modelos de arquitetura profunda, geralmente, atuam diretamente sobre os dados cole-

tados pelos sensores, dispensando atividades prévias de extração de características, etapa que

é realizada implicitamente no modelo através das várias camadas de processamento. Farabet

et al. (2013) apresentaram uma rede neural convolucional para rotular os elementos em um

cenário. A rede neural proposta recebe como entrada os pixels da imagem e processa-os em

um modelo de arquitetura profunda através de uma aprendizagem supervisionada, alcançando

resultados melhores do que os apresentados na literatura. Krizhevskyet al. (2012) propuseram

uma rede neural convolucional larga e profunda com 8 camadase 650.000 neurônios para clas-

sificação de imagens em alta resolução, obtendo resultados melhores do que outras propostas

disponíveis na época.

Outros modelos têm sido apresentados levando em consideração os conceitos de aprendiza-

gem profunda, entre eles podemos destacar os seguintes: oNeocognitron(Fukushima 1988, Fu-

kushimaet al.1983), a rede neural convolucional (LeCunet al.1989, LeCunet al.1998), a rede

de extração de características com MLP (Perezet al.2003) e a rede neural piramidal (Phung e

Bouzerdoum 2007). Esses modelos serão apresentados com maiores detalhes no Capítulo 3.

2.7 Considerações finais

O sistema visual humano apresenta-se como um excelente modelo para inspirar a proposta e

desenvolvimento de novas ferramentas nas áreas de processamento digital de imagens e de

reconhecimento de padrões. Embora o funcionamento do córtex visual ainda não possa ser

entendido como um todo e muita discórdia aconteça entre as diferentes linhas de pesquisa que

emergem, conceitos já estabelecidos têm sido utilizados com sucesso em diferentes classifica-

dores.

Nesse contexto, os campos receptivos e inibitórios, a memória autoassociativa e a apren-

dizagem profunda possuem lugar de destaque na proposta de modelos que procuram realizar

um aprendizado mais eficiente e com maior poder de generalização. A utilização dos campos

receptivos nas arquiteturas das redes neurais proporcionam modelos que realizam extração im-

plícita de características, enquanto os campos inibitórios são utilizados para trazer uma maior
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estabilidade e eficácia aos modelos. A arquitetura profundapossibilita que as características

sejam extraídas gradualmente pelas redes neurais, começando por conceitos mais simples para

então serem integrados para classificação de padrões. Finalmente, a memória autoassociativa

inspira o desenvolvimento de redes neurais para classificação de uma classe, definindo frontei-

ras de decisão fechadas e dispensando exemplos negativos durante o treinamento.



CAPÍTULO 3

Estado-da-arte

3.1 Introdução

Redes neurais (Haykin 2007) são estruturas computacionaisque procuram simular ou reprodu-

zir em pequena escala o funcionamento do cérebro. Na visão computacional, as redes neurais

têm apresentado fundamental importância nas mais diversasaplicações para reconhecimento

de padrões, como reconhecimento facial (Perezet al. 2003, Eret al. 2005), reconhecimento

de caracteres (LeCunet al.1998, Hintonet al.2006), redução de dimensionalidade (Hinton e

Salakhutdinov 2006), segmentação de imagens (Dong e Xie 2005), entre outros.

Reconhecimento de padrões pode ser definido em termos de extração de características sig-

nificativas extraídas de um fundo de detalhes irrelevantes (Selfridge e Neisser 1995). Quanto

mais robusto for o conjunto de características extraídas, menos complexidade será requisitada

do classificador empregado. Os métodos mais tradicionais para extração de características pro-

curam definir um conjunto de informações que consiga discriminar melhor as diferentes classes

envolvidas numa tarefa de reconhecimento de padrões. No reconhecimento de assinatura on-

line, por exemplo, características como velocidade da escrita, pressão exercida pelo escritor,

inclinação das palavras, além das coordenadas relativas dos pixels em si, constituem toda uma

gama de informações que podem ser utilizadas na atividade declassificação. Por outro lado,

características como a distância entre os olhos do indivíduo, o formato do rosto, a proporcio-

nalidade dos traços de face, além de outras informações maismutáveis como tamanho e cor do

cabelo ou da barba, podem ser aplicadas para resolver com sucesso a tarefa de reconhecimento

de faces num contexto específico.

Se características pouco discriminantes forem utilizadaspara descrever um padrão, é pro-

vável que o classificador venha a cometer muitos erros por terum espaço de busca onde os

padrões de diferentes classes sofrem muita sobreposição. Por outro lado, embora um aumento

no tamanho do conjunto de características possa trazer ganhos na aprendizagem, ele traz tam-

bém duas desvantagens:

• Aumento do custo computacional;

24



3.1 INTRODUÇÃO 25

• Possível perda da capacidade de generalização dos classificadores.

Os principais problemas decorrem do fato de que uma quantidade crescente de caracterís-

ticas implica diretamente no aumento da dimensão do problema. Dessa forma, à medida que

a dimensionalidade aumenta, mais padrões de treino são necessários para garantir a capaci-

dade de generalização do classificador, tendo por consequência o problema da “maldição da

dimensionalidade” (Duinet al.1997).

Um dos métodos mais simples de contornar o problema de ter queencontrar o menor con-

junto de características possível que maximize a separaçãoentre as classes é utilizar somente as

distâncias entre as representações dos objetos capturadasdiretamente pelos sensores, conforme

apresentado por Duinet al. (1998). No trabalho de Soules e Broadwater (2010), é apresentado

um classificador no qual o alvo é a procura de uma medida de similaridade adequada na solução

de um problema de reconhecimento de padrões.

A atuação direta dos classificadores sobre os dados capturados pelos sensores pode dificul-

tar o processo de busca por uma medida de similaridade que seja capaz de focar em regiões

de maior interesse para a classificação. Por outro lado, os classificadores podem ser projetados

para extrair características dos dados de entrada que são automaticamente definidas durante

a aprendizagem do mesmo. Esse processo é denominado extração implícita de características.

Dessa forma, minimiza-se as desvantagens do processo de classificação resultante de uma abor-

dagem que atue diretamente sobre os dados capturados pelos sensores, como a definição de para

quais características devem ser dadas a maior importância durante a classificação. O objetivo

nesse caso, portanto, é a obtenção de classificadores que sejam capazes de aprender automati-

camente as características pertinentes ao problema, de maneira intrínseca ao funcionamento do

sistema.

Lei (2005) realizou uma pesquisa acerca dos classificadoressem extração de características.

Em seu trabalho, foram apresentadas novas técnicas que usammedidas de similaridade e SVMs

para a classificação de padrões sem a necessidade explícita da extração de características. Lei

se baseou em quatro fatores que tornam necessária a extraçãoimplícita de características para

projetar um sistema de reconhecimento de padrões, quais sejam:

• Conhecimento do especialista acerca do conteúdo do problema não está disponível;

• Dificuldade em se quantificar as características que melhordistinguem as diferentes clas-

ses;

• Um conjunto fixo de características pode não estar apto a representar todas as possíveis

variações em um problema de reconhecimento de padrões;
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• O surgimento de uma nova classe que possa ser facilmente incorporada no sistema sem

a necessidade de uma remodelagem do mesmo. Sistemas desenvolvidos para reconheci-

mento óptico de caracteres (OCR,Optical Character Recognition) com extração explícita

de características para o alfabeto de uma língua, por exemplo, normalmente não podem

ser utilizados para o alfabeto de outra língua.

As aplicações com diversos tipos de redes neurais também têmapresentado destaque nos

modelos onde a extração implícita das características deveser um ponto levado em conside-

ração pelo classificador. As redes neurais podem ser capazesde aprender a extrair as carac-

terísticas que maximizem seu poder de classificação (Hintone Salakhutdinov 2006, Bengio e

LeCun 2007, Phung e Bouzerdoum 2007).

Hipóteses elaboradas a partir de estudos sobre o cérebro humano, como os campos recep-

tivos e a divisão em camadas hierárquicas do cérebro com diferentes responsabilidades (Hubel

1963, Hubel e Wiesel 1998), têm levado ao desenvolvimento denovas redes neurais projetadas

para tarefas específicas de reconhecimento de padrões com extração implícita das caracterís-

ticas. Em geral, essas redes neurais têm em comum o fato de serem modelos de arquitetura

profunda (Hinton e Salakhutdinov 2006, Bengio e LeCun 2007), em que várias etapas sucessi-

vas de processamento são realizadas para classificar um padrão.

O conceito de memória autoassociativa (Rolls e Treves 1998)também tem sido empregado

para extração de características com redes neurais. Essas redes realizam análise não-linear de

componentes principais (Cavalcantiet al. 2004) e são ferramentas úteis para reconhecimento

de padrões. Por outro lado, a aplicação de técnicas de aprendizagem construtivas (Parekhet

al. 2000) apresenta melhorias nas redes neurais de modo a encontrar as arquiteturas mais ade-

quadas para os padrões nelas aprendidos ao invés de usar arquiteturas pré-definidas. Em proble-

mas de classificação de uma classe, a aprendizagem construtiva é particularmente interessante,

uma vez que cada rede neural terá sua arquitetura ajustada para individualmente aprender cada

padrão.

Este capítulo aborda as principais redes neurais que têm motivado o desenvolvimento de

novos modelos na área de visão computacional e que inspirou as redes neurais propostas nesta

tese. Essas redes neurais são apresentadas seguindo uma sequência de inspiração, onde cada

modelo é baseado em outro modelo apresentado. A sequência é finalizada com a PyraNet,

uma rede neural piramidal que integra extração implícita decaracterísticas e classificação em

uma mesma arquitetura. A PyraNet inspirou as três redes neurais propostas nesta tese. Além

disso, conceitos sobre redes neurais autoassociativas e construtivas também são apresentados

por motivarem algumas das redes propostas. É importante notar que existem outros modelos

neurais que apresentam resultados expressivos em visão computacional, mas não estão detalha-
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dos neste capítulo como, por exemplo, as redes neurais com inibição lateral propostas por Mao

e Massaquoi (2007), Chenet al. (2009), Fanget al. (2010) e Arkachar e Wagh (2007) e os

modelos de arquitetura profunda propostos por Farabetet al. (2013), Krizhevskyet al. (2012)

e Hinton e Salakhutdinov (2006).

A organização deste capítulo está da seguinte forma. Nas Seções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 são

descritas as redes neurais Neocognitron, CNN, FEN+MLP e PyraNet, respectivamente. A

Seção 3.6 apresenta as redes neurais autoassociativas. A Seção 3.7 apresenta as redes neurais

construtivas. Por fim, na Seção 3.8 algumas consideração finais são realizadas.

3.2 Neocognitron

Neocognitron (Fukushima 1988, Fukushimaet al.1983) é uma rede neural multicamadas pro-

jetada a partir do processo de aprendizagem e reconhecimento do cérebro humano. No Neo-

cognitron a atividade de reconhecimento se inicia através da extração de características locais

pelos neurônios das primeiras camadas da rede que vão gradualmente se integrando em caracte-

rísticas mais globais. Quanto mais profunda a camada, maioro campo receptivo dos neurônios

nela localizados e maior é a invariância deles a efeitos de translação nos padrões de entrada.

Além disso, os neurônios das camadas mais profundas apresentam maior seletividade para ca-

racterísticas mais complexas. Nos neurônios da última camada é onde toda a informação do

padrão de entrada é integrada e um padrão pode ser reconhecido, finalizando a atividade de

reconhecimento. A Figura 3.1 apresenta a arquitetura do Neocognitron.

Três tipos básicos de células identificadas no cérebro humano também compõem a arquite-

tura de um Neocognitron. São elas:

• Células simples: respondem com força máxima a certos padrões de borda com os quais

são estimuladas em seus campos receptivos, como linhas em direções variadas em uma

imagem;

• Células complexas: caracterizadas por possuírem campos receptivos mais largos e serem

invariantes à localização espacial do estímulo;

• Células inibitórias: auxiliam na aprendizagem das células simples através de um estímulo

inibitório enviado aos neurônios.

O Neocognitron é formado por camadas de células simples e complexas dispostas alterna-

damente. A primeira camada da rede é a imagem de entrada que então é sucedida por camadas
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Figura 3.1 Arquitetura do Neocognitron adaptada do trabalho de Fukushima (2003) incluindo a camada
de células de extração de contraste,UG, camadas de células simples,US, e camadas de células complexas,
UC.

de células simples que são sempre seguidas por camadas de células complexas. As camadas de

células simples extraem características dos dados de entrada com auxílio das camadas inibitó-

rias. Uma célula simples é então ativada sempre que um estímulo específico é apresentado em

seu campo receptivo. As células complexas favorecem a invariância do modelo à localização

dos estímulos nos padrões de entrada. Cada célula complexa éconectada a um conjunto de

células simples que extraem a mesma característica em posições diferentes. Uma célula com-

plexa será ativada se ao menos uma de suas células simples forativada. Uma última camada

formada por células complexas é responsável por integrar todas as características extraídas pela

rede e por responder apenas a um padrão específico, dado que cada um de seus neurônios de

saída representa uma determinada categoria.

O treinamento do Neocognitron consiste em determinar as conexões para as células simples

de acordo com os estímulos apresentados à rede neural durante o processo de aprendizagem.

Por outro lado, as conexões das células simples para as complexas são fixas e invariáveis. O

treinamento pode tanto ocorrer de forma não supervisionadacomo supervisionada. No primeiro

caso, neurônios que apresentam uma resposta mais forte que os demais neurônios que extraem

diferentes características para um dado padrão de entrada possuem suas conexões reforçadas.

Os demais neurônios que extraem a mesma característica que oneurônio que apresentou a res-

posta máxima também tem suas conexões reforçadas. No caso dotreinamento supervisionado,

deve ser previamente definido quais neurônios devem ter suasconexões de entrada reforçadas

para cada padrão de treino.
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O Neocognitron foi melhorado por Fukushima (2003) com várias modificações, como a ini-

bição lateral, resultando numa maior taxa de reconhecimento com uma estrutura mais simples.

Durante o treinamento por retropropagação realizado por Fukushima (2003) em uma tarefa de

reconhecimento de dígitos manuscritos, apenas 6 iteraçõesforam necessárias para aprendizado

dos padrões. Contudo, o Neocognitron ainda apresenta a necessidade da definição de vários

parâmetros que podem afetar criticamente o desempenho da rede neural.

3.3 Rede neural convolucional

Redes neurais convolucionais (Convolutional Neural Network, CNN) (LeCunet al. 1989, Le-

Cunet al.1998) são modelos biologicamente inspirados pelos conceitos de campos receptivos.

Assim como no Neocognitron, a CNN utiliza em sua arquiteturadois tipos de células, as sim-

ples e as complexas. Essas células são utilizadas para extração implícita de características dos

padrões visuais apresentados como entrada e são integradasa uma rede completamente co-

nectada. Essa rede realiza a classificação de padrões a partir das características extraídas pela

última camada de células complexas.

Na proposta da CNN, LeCunet al. (1989) consideraram o fato de que a projeção de uma

arquitetura específica de uma rede neural, baseada numa informaçãoa priori do problema

a ser resolvido, é capaz de levar o modelo a uma melhor capacidade de generalização. Por

outro lado, LeCunet al. (1998) se basearam no fato de que os extratores de características

ideais para resolver problemas que lidam com a variabilidade e a riqueza de dados naturais

podem ser incorporados na rede neural automaticamente durante o processo de aprendizagem.

Dessa forma, procura-se evitar que a precisão de um dado classificador seja determinada pela

capacidade do projetista do modelo na escolha das características que melhor representam o

problema elicitado.

Para viabilizar a proposta de uma rede neural completamenteconectada, poderiam ser uti-

lizados os pixels da imagem diretamente como entrada para uma MLP, na expectativa de que o

treinamento pudesse ter a capacidade de generalização a partir desse tipo de entrada. Contudo,

esse modelo enfrentaria alguns problemas:

• As imagens são representadas por grandes vetores, normalmente com centenas de variá-

veis. Uma imagem com 20×20 pixels, por exemplo, que é visualmente muito pequena,

irá apresentar 400 características de entrada para a rede. Dessa forma, o custo computa-

cional irá se tornar bastante elevado em redes completamente conectadas. Além disso,

como muitas regiões de separação poderão ser definidas pela rede com centenas ou mi-
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lhares de conexões entre seus neurônios, o processo de aprendizagem poderá cair na

“maldição da dimensionalidade”;

• Não será apresentada invariância intrínseca a modificações topológicas nas imagens de

entrada. Ou seja, serão necessários muitos mais padrões de treino para a rede neural

tolerar as variações de translação, rotação e escala em uma imagem;

• Topologia espacial dos padrões de entrada não irá afetar o treinamento da rede. A dis-

posição dos pixels de uma imagem influi fortemente na sua percepção, mas uma rede

inteiramente conectada não tirará vantagem desse fato durante seu processo de aprendi-

zagem. Por exemplo, se todos os pixels de todas as imagens fossem trocados por seus

vizinhos, elas ficariam visualmente embaralhadas, mas issonão afetaria a aprendizagem

de uma rede inteiramente conectada.

De modo a contornar esses problemas, as redes neurais convolucionais fazem uso de cam-

pos receptivos locais, que são aqueles conectados a regiõesespecíficas, compartilhamento de

pesos e subamostragem espacial em sua arquitetura. Atravésdo uso dos campos receptivos e do

compartilhamento de pesos, será possibilitada a detecção de características visuais elementares,

como bordas, fins de linha ou quinas, em qualquer localizaçãoda entrada. Assim, é possível

reduzir a quantidade de parâmetros livres na rede, sua dimensão Vapnik-Chervonenkis (Vapnik

e Chervonenkis 1971) por consequente, enquanto mantém a capacidade da rede de preservar a

topologia espacial do problema. A redução da dimensão Vapnik-Chervonenkis, que é uma me-

dida do número máximo de padrões que podem ser separados de todas as maneiras diferentes

por um conjunto de funções, reduz o limite superior do risco esperado do classificador. A su-

bamostragem espacial tornará a rede mais invariante à localização exata de certa característica,

podendo focar apenas na relação entre as mesmas.

A CNN possui uma arquitetura de rede neuralfeedforward. Cada camada provê a entrada

para a camada posterior. As camadas que realizam a convolução e a subamostragem, englo-

bando o processo de extração de características, localizam-se na base da rede alternando dois

tipos de camadas: uma composta de células simples e outra composta de células complexas.

No topo da CNN encontra-se uma rede completamente conectadaque é responsável pela clas-

sificação do padrão de entrada.

As características são extraídas de uma camada para outra darede, onde um neurônio

conecta-se a um campo receptivo local na camada anterior. Dessa forma, as características

são combinadas sequencialmente para, por conseguinte, serem extraídas características de mais

alto nível.
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Considerando que um conjunto de características tenha sidoextraído, sua localização pre-

cisa deixa de importar, podendo até mesmo atrapalhar o reconhecimento. Ao invés disso, o

foco é colocado na localização de cada característica com relação às demais. Assim, camadas

sucessivas de convolução e subamostragem se alternam, de modo que a quantidade de mape-

amentos de características cresça em detrimento da resolução espacial. Esses dois tipos de

camadas funcionam da seguinte forma:

• Camada de convolução: apresenta diferentes planos, cada um deles sendo composto por

várias células simples conectadas a campos receptivos locais. O conjunto de saídas das

células de um plano da camada de convolução é chamado de mapa de características.

Unidades no mesmo mapa de características realizam a mesma operação em diferentes

partes da imagem. Assim, os pesos da imagem para cada um dos neurônios em um

mapa de característica são os mesmos. Se o campo receptivo tiver o tamanho 5×5, por

exemplo, cada neurônio terá 25 conexões em diferentes regiões da imagem na camada

anterior, mas com os mesmos pesos. Dessa forma, uma mesma característica pode ser

detectada ao longo de toda a imagem;

• Camada de subamostragem: conectada a uma camada de convolução, possui a mesma

quantidade de planos, mas com menos células complexas de campos receptivos menores

que computam a média do mapa de características através da aplicação de uma função

não-linear, como a sigmóide-logística ou tangente hiperbólica, ponderadas por um coefi-

ciente de treino e somadas com umbiastreinável, reduzindo, assim, a resolução do mapa

de características e a sensibilidade a modificações topológicas e distorções.

Após as camadas de convolução e subamostragem responsáveispela extração de caracte-

rísticas, redes completamente conectadas realizam a classificação dos padrões apresentados à

CNN.

As redes neurais convolucionais têm se apresentado como umaboa alternativa nos mais

diferentes problemas de visão computacional como reconhecimento de caracteres (LeCunet

al. 1998), reconhecimento de faces (Lawrenceet al. 1997) e categorização de objetos (Yuet

al. 2008).

3.4 Rede de extração de características com MLP

A rede de extração de características com MLP (Feature Extraction Neural Network with MLP,

FEN+MLP) proposta por Perezet al. (2003), assim como a CNN, teve seu desenvolvimento
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baseado nos conceitos de campos receptivos, células simples e células complexas. Na proposta

da FEN+MLP, foi enfatizada a capacidade das células simplesna detecção de estímulos em

orientações específicas, tornando-as especialmente aptasem tarefas de detecção de linhas e

bordas. Por outro lado, também é apresentada a capacidade das células complexas responderem

fortemente sempre que seus campos receptivos formados por células simples apresentem um

estímulo na detecção de alguma linha ou borda numa dada orientação.

Essa rede é composta por dois tipos de camadas, sendo que a primeira é a rede de extração

de características (Feature Extraction Network, FEN). A FEN foi projetada baseada no mo-

delo do Neocognitron (Fukushima 1988) com quatro camadas decélulas simples e complexas

dispostas alternadamente. Contudo, ao contrário do Neocognitron, as camadas de células sim-

ples da FEN podem possuir uma quantidade variável de planos,onde um plano corresponde a

um conjunto de neurônios dispostos bidimensionalmente queextraem a mesma característica

e uma camada é composta por vários planos. Assim, cada plano funciona de modo similar

ao mapa de características de uma CNN. Por outro lado, da mesma forma que no modelo do

Neocognitron e na CNN, na FEN é realizada uma redução de escala de uma camada de células

simples para uma camada de células complexas.

O segundo tipo de camada da rede é um classificador neural. Tipicamente, uma rede MLP

é aplicada nessa função com um neurônio de saída para cada umadas classes. Por tal razão,

essa rede é conhecida por FEN+MLP.

No seu trabalho, Perezet al. (2003) apresentaram um modelo genético para treinamento

da rede, almejando encontrar sua arquitetura ótima. Parâmetros como quantidade e tamanho

dos campos receptivos, assim como suas geometrias, orientações ebiasessão avaliados. Além

disso, as estruturas dos campos inibitórios também são parâmetros procurados que estão pre-

sentes na rede, ao contrário da CNN.

A rede FEN+MLP foi comparada com uma rede neural MLP inteiramente conectada. Os

experimentos foram realizados sobre duas bases (Perezet al.2003): uma de classificação de dí-

gitos manuscritos; outra de reconhecimento de faces. Em ambos os experimentos, a FEN+MLP

apresentou uma taxa de acerto superior a MLP.

É importante notar que os conceitos de campos receptivos e inibitórios estão incorporados

na FEN+MLP. Algoritmos genéticos são utilizados para encontrar as melhores configurações

de campos receptivos, envolvendo: dimensões, ângulo de orientação ebias. Contudo, sua

aprendizagem está limitada ao espaço de buscas definido pelaconfiguração do algoritmo gené-

tico, proibindo algumas características - tais como curvaturas, quinas e fins de linha - de serem

detectadas devido representação de conhecimento utilizada.
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3.5 Pyramidal Neural Network(PyraNet)

Phung e Bouzerdoum (2007) propuseram uma rede neural desenvolvida especificamente para

tarefas de reconhecimento de imagens. A rede possui sua inspiração nas redes neurais convolu-

cionais, apresentando uma arquitetura envolvendo campos receptivos. Além disso, o conceito

de pirâmide de imagens foi empregado na modelagem da rede (Burt e Adelson 1983). As

pirâmides de imagens foram propostas para redução da resolução espacial e compressão de da-

dos (Gonzalez e Woods 2010). A diferença principal da PyraNet para as pirâmides de imagens

reside no fato de que a rede neural realiza um processamento não-linear em cada estágio da

pirâmide utilizando um algoritmo de aprendizagem para resolver algum problema específico

de reconhecimento para o qual a rede estiver sendo treinada,sintonizando os pesos envolvi-

dos na operação, enquanto as pirâmides de imagens decompõemlinearmente uma imagem em

diferentes níveis de resolução.

A arquitetura bidimensional da PyraNet e o uso dos campos receptivos nos seus neurônios

permitem que a rede seja capaz de integrar as etapas de extração de características e classifica-

ção numa mesma estrutura. Além disso, a PyraNet mantém a topologia espacial dos padrões

de imagem de entrada nas suas camadas bidimensionais e apresenta um esquema de conexão

que simplifica a tarefa de projetar a rede neural, reduz os custos computacionais e de memória

e permite a concepção de algoritmos de treinamento genéricos.

A Figura 3.2 apresenta a arquitetura da PyraNet. Dois tipos de camada fazem parte da sua

composição, sendo elas:

• Camadas 2-D: situadas na base da rede, são responsáveis porextrair as características

dos padrões de entrada e prover a redução de dados. Os neurônios são arranjados em

matrizes e as camadas apresentam uma estrutura piramidal, onde cada camada possui

dimensões menores do que a camada anterior;

• Camadas 1-D: situadas no topo da rede, são responsáveis porrealizar a classificação dos

padrões a partir das características extraídas pelas camadas 2-D.

A saída de cada camada na PyraNet serve como entrada para a camada posterior, formando

uma arquitetura em cascata. A saída da última camada 2-D é rearranjada na forma de um vetor

e utilizada como entrada para a primeira camada 1-D.

Os neurônios das camadas 2-D são conectados a regiões sobrepostas nas camadas anteri-

ores, os campos receptivos, sendo que a primeira camada da rede é conectada diretamente na

imagem de entrada. O tamanho do campo receptivo dos neurônios de uma camada é dada por

r× r, enquanto o fator de sobreposição é dado poro, g= r−o corresponde ao espaço formado
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Figura 3.2 Arquitetura da PyraNet adaptada do trabalho de Phung e Bouzerdoum (2007), exibindo (a)
uma visão da disposição das camadas e (b) a relação entre os parâmetros de tamanho do campo receptivo,
r, fator de sobreposição,o, egap, g.

pelo campo receptivo de um neurônio que não faz parte do camporeceptivo de um neurônio

vizinho (gap). A quantidade de neurônios em uma camada é dada por uma relação entre o

tamanho da camada anterior e esses dois parâmetros, sendo calculada assim

Al = ⌊(Al−1−ol )/gl⌋, Ll = ⌊(Ll−1−ol )/gl⌋, (3.1)

ondeAl eLl são a altura e a largura da camadal , respectivamente.

A saída de um neurônio na posição(u,v) numa camada bidimensionall é dada por

yl
u,v = f
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l−1
i, j
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+ bl
u,v
︸︷︷︸

Bias










, (3.2)

sendoyl−1
i, j a saída de um neurônio na posição(i, j) da camadal−1 presente no campo receptivo

do neurônio na posição(u,v), wl
i, j o peso treinável associado a tal neurônio para a camadal e

f uma função de ativação não-linear.

As camadas 1-D apresentam o mesmo funcionamento de uma MLP completamente conec-

tada. Dessa forma, a saída de um neurônio,yl
n, é calculada a partir da aplicação de uma função
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de ativação não-linear,f , sobre as saídas dos neurônios da camada anterior,yl−1
m , multiplicadas

pelos pesos sinápticos entre os neurônios,wl
m,n, adicionado por umbias, bl

n, dada por

yl
n = f

(

sl1D

n

)

, (3.3)

na qual

sl
n =

Nl−1

∑
m=1

wl
m,nyl−1

m +bl
n. (3.4)

A diferença principal num peso sináptico da camada 2-D para outro da camada 1-D encontra-

se no fato de que no primeiro caso, o peso é associado do neurônio em uma camada para outra

camada posterior, enquanto que na camada 1-D, o peso é associado entre um neurônio em uma

camada e outro neurônio na camada posterior. Dessa forma, a rede permite o compartilhamento

de pesos reduzindo consideravelmente a quantidade de memória necessária para armazenar a

rede e o seu custo computacional.

O treinamento da PyraNet é feito por retropropagação do erro. Phung e Bouzerdoum (2007)

utilizaram tanto o erro médio quadrático quanto função de entropia cruzada (Bishop 2007)

como funções de erro, demonstrando que ambas alcançam resultados equivalentes. Conside-

rando a segunda função, a sensibilidade ao erro de um neurônio na camada de saída da rede

para uma imagemk, δ L,k
n , será dada por

δ L,k
n = ek

n f ′
(
sL
n

)
, (3.5)

ondeek
n = yL

n− dk
n, ou seja, saída obtida,yL

n, menos a saída desejada,dk
n, e f ′ é a derivada

da função de ativaçãof . Para os neurônios nas demais camadas 1-D, a sensibilidade,δ l
n, é

calculada por

δ l
n = f ′

(

sl
n

)Nl+1

∑
m=1

δ l+1
m wl+1

n,m. (3.6)

A sensibilidade para os neurônios da última camada 2-D é calculada considerando-a como

uma camada 1-D, mas rearranjada na forma de uma matriz. Para as demais camadas 2-D, a

sensibilidade de um neurônio numa camadal , δ l
u,v, é calculada por

δ l
u,v = f ′

(

sl
u,v

)

wl
u,v

ihigh

∑
i=i low

jhigh

∑
j= j low

δ l+1
i, j , (3.7)
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considerando quei low, ihigh, j low e jhigh são calculados por

i low =

⌈

u− r l+1

gl+1

⌉

+1, (3.8)

ihigh =

⌊

u−1
gl+1

⌋

+1, (3.9)

j low =

⌈

v− r l+1

gl+1

⌉

+1, (3.10)

jhigh =

⌊

v−1
gl+1

⌋

+1. (3.11)

Os gradientes dos erros podem então ser obtidos da seguinte forma:

• Pesos 1-D:
∂E

∂wl
m,n

=
K

∑
k=1

δ L1D,k
n yl ,k

m ; (3.12)

• Pesos 2-D:
∂E

∂wu,v
=

K

∑
k=1

{

yl ,k
u,v

ih

∑
i=i l

jh

∑
j= j l

δ l+1,k
i, j

}

; (3.13)

• Bias1-D:
∂E

∂bl
n
=

K

∑
k=1

δ k
l ,n (3.14)

• Bias2-D:
∂E

∂bl
u,v

=
K

∑
k=1

δ l ,k
u,v. (3.15)

Finalmente, um método de treino deve ser utilizado para ajustar os pesos da rede tomando

por base os gradientes dos erros previamente calculados. O Apêndice A apresenta o método

utilizado neste trabalho,Resilient Propagation(Riedmiller e Braun 1993).

A PyraNet apresenta uma arquitetura simples, onde neurônios bidimensionais são conecta-

dos a campos receptivos locais nas camadas anteriores e neurônios localizados em regiões de

sobreposição de campos receptivos enviam um só sinal para a camada posterior. Assim, a Py-

raNet apresentará um custo computacional menos elevado do que redes neurais completamente

conectadas devido a dois fatores:
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• Nas redes neurais completamente conectadas, a quantidadede conexões entre duas cama-

das é dada pela multiplicação das quantidades de neurônios existentes em cada camada.

Na PyraNet, um neurônio se conecta somente a uma região específica da camada anterior;

• O compartilhamento de pesos na PyraNet faz com que dois neurônios em uma mesma

camada utilizem a mesma conexão com um neurônio na camada anterior. Dessa forma,

as conexões nas camadas piramidais da PyraNet são de um neurônio para uma camada,

enquanto nas redes neurais completamente conectadas, as conexões são entre dois neurô-

nios.

Considerando, por exemplo, uma imagem de entrada de tamanho100×100 e duas camadas

piramidais, a primeira com campo receptivo de tamanho 10 e sobreposição 2, e a segunda com

campo receptivo de tamanho 4 e sobreposição 2, então, a primeira camada possuirá 12×12

neurônios e a segunda camada possuirá 5×5 neurônios. Assim, as camadas bidimensionais

dessa rede neural irão possuir 10.000+ 144+ 144+ 25= 10.313 parâmetros armazenáveis,

e para a classificação de um padrão cada neurônio da primeira camada 2-D precisará realizar

100 operações de soma e multiplicação, enquanto na segunda camada 2-D precisará realizar

16 operações de soma e multiplicação, além da aplicação de uma função de ativação para

os neurônios de ambas as camadas, totalizando 14.400+400= 14.800 operações de soma e

multiplicação e 144+25= 169 aplicações da função de ativação.

Para o mesmo exemplo de uma imagem de entrada de tamanho 100×100, em uma rede

MLP completamente conectada, cada neurônio da camada escondida precisará armazenar 10.001

parâmetros e realizará 10.000 operações de soma e subtração, apresentando um custo compu-

tacional muito superior ao da PyraNet. Com somente dois neurônios na camada escondida da

MLP, o custo computacional já será maior do que o da PyraNet. Embora a PyraNet apresente

nas camadas 1-D configuração igual a de uma MLP, somente uma camada 1-D pode ser sufici-

ente para classificação dos padrões. Além disso, as entradaspara a camada 1-D serão bastante

reduzidas, pois elas serão formadas a partir das saídas da última camada 2-D, que no caso do

exemplo utilizado possui apenas 25 neurônios.

A PyraNet foi aplicada por Phung e Bouzerdoum (2007) em tarefas de detecção de faces

e reconhecimento de gênero, apresentando bons resultados na taxa de classificação, ao mesmo

tempo em que demonstrou seu baixo custo computacional e a pouca memória requerida na

realização da sua tarefa.

Na PyraNet, as dimensões dos campos receptivos não são aprendidas durante seu treina-

mento, sendo necessária a especificação dos mesmos numa faseanterior ao treinamento. Con-

tudo, ao contrário do modelo FEN+MLP, a orientação e obiasdos campos receptivos podem
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ser encontrados através do ajustes do pesos sinápticos durante a fase de retropropagação da

rede neural.

É importante notar que embora a PyraNet apresente uma arquitetura eficiente que incorpora

conceitos do modelo do cérebro humano, alcançando bons resultados em problemas de visão

computacional, ela ainda não considera outros conceitos como o de inibição lateral, o qual

permitiria que neurônios vizinhos com saídas parecidas suprimissem um ao outro; o de autoas-

sociação, que tornaria a PyraNet apta para aplicações de classificadores de uma classe; e o de

algoritmos construtivos, que possibilitaria uma arquitetura ajustável durante o treinamento com

campos receptivos de tamanhos variados em uma mesma camada de acordo com algum critério

pré-estabelecido. Além disso, a PyraNet apresenta poucos parâmetros livres para treinamento

da rede que dificulta seu processo de aprendizagem em problemas multiclasses. Os campos

receptivos de tamanhos e formas fixas por camada também é uma limitação da PyraNet que

pode prejudicar o processo de extração implícita de características.

3.6 Redes neurais autoassociativas

As redes neurais autoassociativas (Haykin 2007) procuram obter na saída o mesmo padrão

passado para entrada da rede. Elas apresentam a mesma quantidade de neurônios na camada de

entrada e de saída, mas possuem menos neurônios na camada escondida. Assim, elas formam

uma estrutura de gargalo na rede, provendo a compressão parauma dimensão menor e então a

sua descompressão para o espaço de saída. A quantidade de camadas escondidas ou neurônios

nas camadas escondidas é um parâmetro dependente do domíniodo problema.

A Figura 3.3 apresenta o modelo de uma rede neural autoassociativa. A rede é conectada

em cascata com o sinal de entrada sendo passado progressivamente de uma camada para outra

da rede. Dessa forma, o modelo realiza um mapeamento identidade, onde a imagem de cada

elemento é o próprio elemento,f : X→ X, e captura a distribuição dos vetores de característi-

cas (Yegnanarayana e Kishore 2002).

Esse tipo de rede apresenta a desvantagem de possuir alta complexidade computacional

devido à quantidade de neurônios e conexões. Por outro lado,as redes neurais autoassocia-

tivas têm a capacidade de aprender implicitamente os componentes principais dos dados de

entrada (Cavalcantiet al. 2004). Ou seja, elas são capazes de aprender certas características

inerentes ao espaço de entrada sem a necessidade de qualquerconhecimentoa priori ou instru-

ção específica. Uma rede neural autoassociativa treinada então com padrões de somente uma

classe deverá retornar uma saída próxima do vetor de entradapara os padrões pertencentes a
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Figura 3.3 Modelo de uma rede neural autoassociativa.

tal classe definindo uma fronteira de decisão fechada no espaço de características. Assim, para

um novo padrão, a rede irá calcular a distância do vetor de entrada para a saída obtida pela rede

e quanto maior for essa distância, menor é a probabilidade dopadrão testado pertencer à classe

representada pela rede neural.

Thompsonet al. (2002) aplicaram as redes neurais autoassociativas para detecção de novi-

dades demonstrando que sua aprendizagem ocorre de uma formamais substancial do que uma

simples memorização ou busca em tabela, com seus resultadosressaltando a capacidade do

modelo para aprender a natureza do sistema analisado. Por outro lado, Hinton e Salakhutdinov

(2006) apresentaram um modelo que permite o treinamento de redes neurais autoassociativas

com múltiplas camadas escondidas, chamadas profundas, quelevam a rede mais facilmente a

obter melhores taxas nas avaliações dos seus resultados, evitando cair em algum mínimo local

e garantindo a generalização, problemas que normalmente ocorrem em redes neurais autoas-

sociativas profundas (Demers e Cottrell 1993, Kambhatla e Leen 1997). Além disso, Hanif

et al. (2008) utilizaram redes neurais autoassociativas para localizar características específicas

na face humana e Raoet al. (2011) capturaram a distribuição de características extraídas de

regiões faciais com uma rede neural autoassociativa de cinco camadas.

3.7 Redes neurais construtivas

Algoritmos construtivos (Honavar e Uhr 1993) são métodos deaprendizagem utilizados para

evoluir adaptativamente a arquitetura de modelos. Redes neurais construtivas fazem uso desses
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algoritmos para que novas unidades de processamento ou conexões sejam incluídas nas redes

como função da experiência, superando a limitação de que as melhorias em uma rede com uma

estrutura determinada apriori dependeria apenas da modificação de seus pesos.

Vários métodos têm sido propostos para evoluir a arquitetura de uma rede neural (Sharma

e Chandra 2010b), tais como:

• Construtivos: adicionam camadas, neurônios e conexões a uma arquitetura mínima de

rede neural durante o treino;

• Poda: remove camadas, neurônios e conexões redundantes a partir de uma rede neural de

estrutura mais larga e profunda durante o treino;

• Construtivo-poda: abordagem híbrida na qual a rede neuralé podada após o processo de

construção ou intercalada durante o processo;

• Regularização: adiciona ou remove um termo de punição a função de erro de modo que

conexões não importantes sejam desprezadas durante o treino (Bishop 2007).

O uso de redes neurais treinadas com algoritmos construtivos é justificado por algumas

vantagens (Sharma e Chandra 2010b, Parekhet al.2000):

• A configuração inicial do modelo é relativamente fácil de ser estabelecida, enquanto

algoritmos de poda não sabema priori quão largo ou profundo deve ser o modelo inicial;

• Torna o modelo mais flexível permitindo a busca no espaço de topologias da rede neural;

• Procura primeiro por uma arquitetura mínima para, então, adequar o modelo à comple-

xidade do problema que está sendo aprendido. Dessa forma, a complexidade do modelo

não deve ser maior do que a tarefa de aprendizagem. Por outro lado, algoritmos de poda

envolvem maior esforço para determinar redundância dentrodo modelo;

• Se o algoritmo construtivo funcionar com sucesso, a rede neural obtida pode ser utilizada

para estimar a complexidade do problema aprendido;

• Certos neurônios que já estejam fixos na estrutura da rede servem para a modelagem

de parte da função de aprendizagem. Isso possibilita que os pesos das conexões que

alimentam esses neurônios sejam congelados, aumentando a velocidade de treino da rede;

• É possível incorporar conhecimento específico de domínio na rede que pode ser modifi-

cado com novos padrões de treino;
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• Redes neurais construtivas podem ser integradas em blocosmaiores para tarefas mais

complexas de modo a permitir aprendizagem contínua de padrões;

• Ao contrário dos algoritmos de poda e de regularização, algoritmos construtivos não são

dependentes de parâmetros específicos do problema para obtenção de uma arquitetura

aceitável.

Sharma e Chandra (2010b) e Kwok e Yeung (1997) apresentaram uma revisão da literatura

dos algoritmos construtivos, dos quais dois podem ser destacados: oCascade-Correlation(CC)

e oDynamic Node Creation(DNC). O algoritmo CC (Fahlman e Lebiere 1990) constrói redes

neurais com múltiplas camadas escondidas com um neurônio cada que é conectado a todos os

outros neurônios previamente inseridos na rede. Esse modelo leva a criação de uma rede neural

capaz de detectar características de alta ordem nos padrõesde entrada. Contudo, apresenta as

desvantagens de que a capacidade de generalização decai quando a quantidade de neurônios

inseridos é muito grande e a propagação do sinal pela rede pode se tornar muito lento (Kwok

e Yeung 1997). Expansões do CC têm sido propostas para permitir, por exemplo, mais de um

neurônio em uma mesma camada, mas a decisão acerca de para qual camada se deve atribuir

um novo neurônio não é trivial e algoritmos como os propostospor Ma e Khorasani (2003)

e Islamet al. (2009) têm sido utilizados, nos quais cada camada tem um limite pré-definido e

fixo de neurônios a serem adicionados.

DNC é um modelo proposto por Ash (1989) para dinamicamente adicionar neurônios na

camada escondida da rede neural até que uma aproximação da precisão das saídas da rede

fosse alcançada. Esse algoritmo produz redes neurais com uma camada escondida, treinando

toda a rede neural a cada nova inserção de neurônio. DNC é um algoritmo simples cuja con-

vergência segue as propriedades de aproximador universal (Hornik et al. 1989) da arquitetura

subjacente. A desvantagem é que o espaço de busca torna-se muito largo, aumentando o custo

computacional e o tempo para convergência da rede neural (Sharma e Chandra 2010a).

Uma extensão do DNC foi proposta para contornar o problema doalto custo computaci-

onal. Os algoritmos construtivos de uma camada escondida (OHL-FNN, One-hidden-layer

Feedforward Neural Network) (Kwok e Yeung 1997) congelam os pesos da rede que já fo-

ram previamente treinados e a cada novo neurônio adicionadona camada escondida retreinam

apenas os pesos afetados pela sua inserção. A Figura 3.4 apresenta estratégia adotada pelo

OHL-FNN.

Ma e Khorasani (2004) apresentaram um modelo para reconhecimento de expressão facial

utilizando uma rede neural treinada com algoritmo construtivo OHL-FNN. Adicionalmente,

uma etapa de poda foi adicionada ao algoritmo para reduzir o tamanho da arquitetura encon-
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Figura 3.4 Modelo de uma rede neural construtiva treinada pelo algoritmo DNC.

trada sem prejudicar seu desempenho. Os experimentos foramrealizados com quatro expres-

sões faciais (alegria, raiva, tristeza e surpresa) de 60 homens e alcançou uma taxa de 93,75%,

sendo superior aos modelos de redes neurais de arquitetura fixa.

3.8 Considerações finais

Os classificadores com extração implícita de características são aqueles que procuram reconhe-

cer um padrão a partir dos dados capturados pelos sensores. Dessa forma, não se faz necessária

a procura por um espaço de características no qual seja mais fácil discriminar os dados das

diferentes classes. O modelo tenta, então, de uma só vez aprender as características que melhor

definem os padrões e as respectivas funções de classificação que minimizam os erros entre as

classes.

As redes neurais seguindo vários protótipos biológicos vêmapresentando sucesso em dife-

rentes problemas de reconhecimento de padrões com extraçãoimplícita de características. A

rede neural convolucional, por exemplo, é um modelo que alcança uma das melhores taxas em

reconhecimento de caracteres, enquanto a FEN+MLP e a PyraNet apresentaram bom desempe-

nho em aplicações que envolvem faces, tendo a última superado vários modelos no problema de

identificação de gênero a partir de uma face. Embora as aplicações desses modelos sejam res-

tritas aos experimentos realizados por alguns artigos, é possível que as redes neurais alcancem

bons resultados em outros problemas da visão computacional, sendo necessário previamente

um ajuste de seus parâmetros.

A principal desvantagem do Neocognitron e da rede neural convolucional é que elas pos-

suem uma arquitetura definida especificamente para o domíniodo problema. A aplicação de

uma dessas redes neurais em um problema ainda não analisado requer que sua arquitetura pro-
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funda composta por vários parâmetros seja redefinida por um especialista. Por outro lado, a

FEN+MLP é treinada através de um algoritmo genético que apresenta uma limitação na sua

aprendizagem relacionada à representação da informação. APyraNet possui uma arquitetura

com menos parâmetros de entrada, requisitando apenas os tamanhos dos campos receptivos por

camada e a quantidade de neurônios na camada 1-D. Contudo, ela possui consideravelmente

menos parâmetros livres que os outros modelos, tornando-a não apropriada para problemas

multiclasses, onde várias fronteiras de decisão precisam ser definidas.

Campos receptivos são conceitos amplamente empregados pelas redes neurais que procu-

ram integrar a extração de características e a classificaçãoem uma arquitetura profunda com

várias camadas de processamento. Por outro lado, o conceitode memória autoassociativa mo-

tiva a criação de redes neurais para classificação de uma classe, permitindo que sejam definidas

fronteiras de decisão fechadas para cada classe conhecida.Finalmente, algoritmos construti-

vos permitem o desenvolvimento de redes neurais cujas arquiteturas evoluem durante o treina-

mento, mas a definição de como deve ocorrer a modificação na topologia da rede neural a cada

iteração de treino ou qual o critério a ser avaliado pelo algoritmo construtivo é uma tarefa não

trivial.

A Tabela 3.1 mostra uma comparação entre as redes neurais analisadas. É importante notar

que os métodos de treino, as principais aplicações e as referências apresentadas fazem parte

do escopo da literatura visto neste capítulo. É possível queoutros trabalhos apresentem novas

aplicações desses modelos ou utilizem outros métodos de treino.

Por apresentar uma arquitetura simples que integra as etapas de extração implícita de carac-

terísticas e classificação, a PyraNet é utilizada como o modelo onde os protótipos biológicos

abordados serão avaliados. Além disso, é importante notar que a PyraNet é uma rede neural

eficiente com bons resultados em problemas da visão computacional.
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Tabela 3.1 Comparação entre as redes neurais com extração implícita decaracterísticas

Modelo Protótipos biológicos Métodos Principais Referências
apresentados de treino aplicações

Neocognitron Campos receptivos, Auto-organizável Reconhecimento (Fukushimaet al.1983)
campos inibitórios e e supervisionado de dígitos (Fukushima 1988)
arquitetura profunda manuscritos

CNN Campos receptivos e Algoritmo de Reconhecimento (LeCunet al.1989)
arquitetura profunda Newton e de caracteres (LeCunet al.1998)

backpropagation
com GTN

FEN+MLP Campos receptivos e Algoritmos Reconhecimento (Perezet al.2003)
arquitetura profunda genéticos de faces

PyraNet Campos receptivos e Backpropagation Detecção de (Phung e Bouzerdoum 2007)
arquitetura profunda com gradiente faces e

descendente, pro- reconhecimento
pagação resilien- de gênero
te, gradiente con-
jugado e Leven-
berg-Marquardt

Redes neurais Memória Backpropagation Detecção de (Yegnanarayana e Kishore 2002)
autoassociativas autoassociativa novidades, (Thompsonet al.2002)

verificação de, (Cavalcantiet al.2004)
faces, redução (Hinton e Salakhutdinov 2006)
de dimensiona- (Hanif et al.2008)

lidade, reco- (Raoet al.2011)
nhecimento de
expressão fa-

cial
OHL-FNN - Algoritmo constru- Reconhecimento (Kwok e Yeung 1997)

expandido do DNC de expressão (Ma e Khorasani 2004)
tivo com congela- facial
mento de pesos



CAPÍTULO 4

Lateral Inhibition Pyramidal Neural Network

(LIPNet)

4.1 Introdução

Lateral Inhibition Pyramidal Neural Network(LIPNet) (Fernandeset al. 2013b) é uma rede

neural piramidal com inibição lateral desenvolvida para realizar a classificação de imagens. Ela

é uma extensão da rede neural PyraNet (Phung e Bouzerdoum 2007) e é também baseada na

I-PyraNet (Fernandeset al.2009). Contudo, enquanto a PyraNet considerou apenas os efeitos

do campo receptivo, a LIPNet incorpora em sua arquitetura o conceito da inibição lateral. Por

outro lado, ao contrário da I-PyraNet que tem as conexões inibitórias indo de um neurônio para

outra camada posterior, na LIPNet a inibição tem um efeito lateral sobre neurônios vizinhos

numa mesma camada da rede. Essa modificação torna o modelo mais fiel a teoria sobre os

campos inibitórios no cérebro humano (Rizzolatti e Camarda1975, Sunet al. 2004, Mao e

Massaquoi 2007, Chenet al.2009, Fanget al.2010, Arkachar e Wagh 2007, Fukushima 2003).

Blakemore e Tobin (1972) mediram a resposta de um neurônio para uma barra dentro de um

campo receptivo cercado por outras barras em orientações diferentes. Eles notaram a presença

de um estímulo inibitório ao redor do campo receptivo. A inibição tinha sua força aumentada

quando as barras que cercavam o campo receptivo apresentavam a mesma orientação que a

barra que estava dentro do campo receptivo. A Figura 4.1 apresenta o efeito visual causado pela

inibição lateral. Um dado contorno aparenta ser menos importante quando ele está na presença

de outros contornos na mesma orientação. Os lados do quadrado central na Figura 4.1(a) são

menos perceptíveis à primeira vista, uma observação mais cuidadosa deve ser efetuada de forma

a encontrar tais lados. Contudo, na Figura 4.1(b), as barraspretas possuem uma orientação

diferente das barras do quadrado cinza e a inibição lateral,consequentemente, não surte o

mesmo efeito sobre a detecção do quadrado.

No modelo da LIPNet, a saída do neurônio consiste no estímuloexcitatório dos neurônios

em seu campo receptivo e do estímulo inibitório causado pelos neurônios em sua vizinhança.

Tal abordagem é justificada por duas razões: traz uma melhor estabilidade e eficácia para a rede

45
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Figura 4.1 Efeito visual causado pela inibição lateral. A percepção doquadrado é avaliada sobre duas
grades: (a) com as linhas dispostas na mesma direção do quadrado central e (b) com as linhas dispostas
em orientações diferentes.

neural (Mao e Massaquoi 2007) e auxilia o classificador na análise de contornos internos em

uma textura (Grigorescuet al.2003a).

Este capítulo está organizado da forma que se segue. Na Seção4.2, é descrita a arquitetura

da LIPNet. Na Seção 4.3, seu modelo de conectividade é detalhado explicando as relações

entre os neurônios e como se realiza o envio de sinais neurais. Na Seção 4.4, é apresentada

uma descrição do algoritmo de treinamento. Uma avaliação dos efeitos da inibição lateral

na LIPNet é apresentada na Seção 4.5. Finalmente, na Seção 4.6 são apresentadas algumas

considerações finais.

4.2 Arquitetura da LIPNet

A Figura 4.2 apresenta a arquitetura da LIPNet. As notações para a arquitetura são apresenta-

das na Tabela 4.1. A LIPNet é composta por uma rede neural com dois tipos de camadas. O

primeiro tipo é formado por camadas 2-D (2-dimensões) que realizam a extração de caracte-

rísticas e a redução da dimensionalidade dos dados a partir da utilização de campos receptivos

e inibitórios. As camadas 2-D se localizam na parte hierarquicamente inferior da rede neural

e possuem o tamanho dado porH l ×Wl que correspondem a altura e a largura da camada,

respectivamente. O segundo tipo de camada é formado por camadas 1-D que são localizadas

hierarquicamente no topo da rede e são responsáveis por realizar a classificação da imagem.

Essa camadaNl neurônios.

Cada camada 2-D possui um parâmetro que determina o tamanho do campo receptivo,

definido porr × r, e outro que determina a área de sobreposição entre os camposreceptivos

adjacentes, definido poro. A relação entre o campo receptivo e o fator de sobreposição édado
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Figura 4.2 Arquitetura da LIPNet. O lado esquerdo apresenta a visão geral da arquitetura da rede,
enquanto o lado direito apresenta a relação entre os campos receptivos e os campos inibitórios de um
neurônio numa camada 2-D.

por g = r − o. A Figura 4.3 apresenta a relação entre os três parâmetros,r, g e o, em uma

imagem.

Adicionalmente, a LIPNet possui outros dois parâmetros: o tamanho do campo inibitório

dos neurônios em uma dada camada, definido porh, e o peso inibitório na camada, definido

por σ . Os neurônios dentro da área inibitória enviam um estímulo negativo baseado na força

do seu sinal de entrada (lado direito da Figura 4.2) seguindoum modelo de inibição aditiva

descrito nos neurônios na área V1 do cérebro que apresentam uma inibição mais uniforme

e a seletividade da orientação de linhas e bordas mais aprimorada (Wilsonet al. 2012). A

magnitude do estímulo inibitório recebido por um neurônio vai depender tanto dos parâmetros

que definem os campos inibitórios da sua camada,h e σ , quanto da saída dos neurônios que

estão dentro de seu campo inibitório.

As camadas da LIPNet são todas conectadas em cascata (i.e., a saída de uma camada serve

de entrada para a próxima camada na rede). A entrada para a primeira camada 2-D é a ima-

gem a ser classificada, e a entrada para a primeira camada 1-D éa saída da última camada
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Tabela 4.1 Notações usadas para descrever a arquitetura da LIPNet

Símbolo Descrição

L2D Última camada piramidal 2-D
H l Altura da camada 2-Dl
Wl Largura da camada 2-Dl
L1D Última camada 1-D
Nl Largura da camada 2-Dl
l Camada da rede neural no intervalo del ∈ {1, . . . ,L2D} para as camadas 2-D e de

l ∈ {L2D +1, . . . ,L1D} para as camadas 1-D
r l Tamanho dos campos receptivos dos neurônios na camadal
ol Tamanho da sobreposição entre os campos receptivos dos neurônios na camadal
gl Tamanho da região não sobreposta entre campos receptivos adjacentes dos

neurônios na camadal dada porgl = r l −ol

hl Tamanho do campo inibitório na camadal
σ l Peso inibitório na camadal

2-D reorganizada na forma de um vetor. Cada neurônio numa camada 2-D é conectado ao

campo receptivo numa camada anterior e é cercado por um campoinibitório na mesma ca-

mada. Neurônios numa mesma camada também podem compartilhar outros neurônios dentro

de seu campo receptivo.

4.3 Modelo de conectividade da LIPNet

A Tabela 4.2 apresenta as notações utilizadas para descrever o modelo de conectividade da

LIPNet. Em uma camada 2-D, os pesos são associados aos próprios neurônios, em vez de

serem associados às conexões entre os neurônios, ou seja, o peso é associado do neurônio para

a camada posterior (i.e., neurônios numa mesma camada não apenas compartilham a saída

de um neurônio em uma região de sobreposição, mas também o peso associado a ele). Cada

neurônio é também conectado a um campo inibitório na mesma camada. Então, a força da

inibição lateralψ l é uma relação entre o peso inibitórioσ l e o tamanho do campo inibitóriohl

numa camadal , dada por

ψ l =
σ l

(2hl +1)2−1
, (4.1)
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Figura 4.3 Relação entre os parâmetros da LIPNet: tamanho do campo receptivo, r, e fator de sobre-
posição entre campos receptivos adjacentes,o. O tamanho da região não sobreposta entre dois campos
receptivos adjacentes é dado porg, calculado a partir da relaçãog= r−o.

sendo que(2hl +1)2−1 determina a quantidade de neurônios presentes no campo inibitório

definido porhl exceto o neurônio avaliado.

Seσ l for muito alto, a saída dos neurônios será completamente inibida. Por outro lado, se o

campo inibitório for muito grande com relação ao peso inibitório, a inibição não surtirá efeito.

A saída de um neurônio 2-D consiste na aplicação de uma funçãode ativação não-linear

sobre o somatório ponderado dos neurônios dentro do seu campo receptivo subtraído pelo so-

matório ponderado dos neurônios que o cercam em seu campo inibitório. Então, sendo(u,v) a

posição de um neurônio numa camada 2-Dl , (i, j) a posição de um neurônio na camada ante-

rior (l −1) ebu,v o biasdo neurônio(u,v), a saída do neurônio é calculada em três etapas para

cada camada:

• Campo receptivo: para cada neurônio na camadal , é calculado o estímulo excitatório

através da seguinte equação,

χ l
u,v = ∑

i, j∈Rl
u,v

wl
i, jy

l−1
i, j

︸ ︷︷ ︸

Campo Receptivo

+bl
u,v, (4.2)

sendowl
i, j o peso associado com a posição de entrada(i, j) para a camadal e Rl

u,v é o

conjunto dos neurônios contidos no campo receptivo do neurônio na posição(u,v) na

camadal ;

• Campo inibitório: para cada neurônio na camadal , é calculada a inibição lateral usando
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Tabela 4.2 Notações usadas para descrever o modelo de conectividade daLIPNet

Símbolo Descrição

ψl Força da inibição lateral na camadal
χ l

u,v Estímulo excitatório de um neurônio na posição(u,v) da camada 2-Dl
wl

i, j Peso associado ao neurônio posição(i, j) na camadal −1 para a camada 2-Dl
yl

u,v Saída do neurônio na posição(u,v) em uma camada 2-Dl
bl

u,v Biasdo neurônio na posição(u,v) em uma camada 2-Dl
ι l
u,v Estímulo inibitório de um neurônio na posição(u,v) da camada 2-Dl
f Função de ativação

yl
m Saída do neurônio na posiçãom em uma camada 1-Dl

sl
n Somatório de entrada para o neurônio na posição

n em uma camada 1-Dl
wl

m,n Peso sináptico entre o neurônio na posição m da camadal −1
e o neurônio na posiçãon da camada 1-Dl

Rl
u,v Conjunto dos neurônios contidos no campo receptivo do neurônio

na posição(u,v) da camadal

a seguinte equação,

ι l
u,v = ψ l

[(
u+h

∑
i=u−h

v+h

∑
j=v−h

χ l
i, j

)

−χ l
u,v

]

︸ ︷︷ ︸

Campo Inibit́orio

; (4.3)

• Função de ativação: consiste na aplicação de uma função de ativação não-linear sobre a

soma ponderada dos neurônios dentro do campo receptivo subtraída pela soma ponderada

dos neurônios dentro do campo inibitório, dada por

yl
u,v = f

(

χ l
u,v− ι l

u,v

)

. (4.4)

A saída de um neurônio numa camada 1-D é dada pela aplicação deuma função de ativação

não-linear sobre o somatório ponderado pelos pesos das conexões dos neurônios na camada

anterior. Na camada 1-D, os pesos são associados a conexão entre os neurônios. Então, a saída

de um neurônio na posiçãon de uma camada 1-Dl é dada por

yl
n = f

(

sl1D

n

)

, (4.5)
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sendo

sl1D

n =
Nl−1

∑
m=1

wl
m,nyl−1

m +bl
n, (4.6)

no qualNl−1 é o número de neurônios na camada anteriorl −1, wl
m,n é o peso sináptico entre

o neurôniom na camadal −1 para o neurônion na camadal , e bl
n é o biasassociado com o

neurônion na camada 1-Dl . A saída da última camada 1-D é considerada a saída da rede.

A partir de experimentos preliminares e seguindo os resultados apresentados por Phung

e Bouzerdoum (2007), as funções de ativação escolhidas parautilização neste trabalho são a

sigmóide-logística para os neurônios na camada 2-D e tangente-hiperbólica para os neurônios

nas camadas 1-D. Dessa forma, as saídas dos neurônios responsáveis pela extração implícita de

características serão sempre valores positivos, enquantoas saídas dos neurônios responsáveis

pela classificação dos padrões estará no intervalo[−1,1]. Contudo, outras funções de ativação

não-linear e tipos de neurônios podem ser utilizados.

Para classificação de um padrão, o sinal de entrada deve se propagar seguindo o modelo de

conectividade apresentado. O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo dessa etapa, chamada de

etapaforward. O primeiro passo é atualizar as saídas dos neurônios de cadacamada 2-D onde

a entrada é a imagem. O segundo passo é atualizar a saída dos neurônios de cada camada 1-D,

sendo que a entrada da primeira camada 1-D é a saída da última camada 2-D. Finalmente, deve

ser estimado a probabilidadea posterioripara classe conhecida.

4.4 Treinamento da LIPNet

De forma a tornar a LIPNet apta a realizar tarefas de reconhecimento de padrões, o treinamento

da mesma deve ser realizado a partir de uma abordagem supervisionada. Assim, o objetivo do

treinamento é reduzir o erro obtido entre a entrada obtida e adesejada, e isso é feito através do

ajuste dos pesos da LIPNet. A Tabela 4.3 apresenta as notações utilizadas para treinamento da

LIPNet.

A função de erro utilizada para essa tarefa é a função entropia-cruzada (Cross-Entropy,

CE) (Bishop 2007), na qual a rede neural é utilizada para estimar a probabilidadea posteriori

para cada uma das classes conhecidas. As vantagens de se utilizar a função CE para treinamento

de redes neurais foram apresentadas por Kline e Berardi (2005), sendo que essa abordagem

apresenta uma melhor estimativa da probabilidadea posterioriem comparação a funções de

erro médio quadrático.

Então, sendoyL
n a saída do neurônion na última camada da redeL para uma imagem de
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Data: Imagemk
Result: Probabilidadea posterioripara cada classe conhecida
Inicialize a primeira camada da LIPNet,l = 0, com a saída de cada neurônio sendo igual
a intensidade do pixel correspondente na imagem de entrada normalizada no intervalo
[0,1];
foreach Camada 2-D, l= 1..L2D do

for u= 1→ H l do
for v= 1→Wl do

yl
u,v← Eq. (4.4);

end
end

end
Rearrume a saída da última camada 2-D,l = L2D, em um vetor representando a primeira
camada 1-D,l = 0;
foreach Camada 1-D, l= 1..L1D do

for m= 1→ Nl do
yl

m← Eq. (4.5);
end

end
for m= 1→NL

1D do
pk

n← Eq. (4.7);
end

Algoritmo 1: Pseudocódigo da etapaforward da LIPNet
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Tabela 4.3 Notações usadas para descrever o treinamento da LIPNet

Símbolo Descrição

pk
n Probabilidadea posterioripara a classe associada ao neurônion na camada de

saída da rede para a imagem de entradak

δ l ,k
n Sensibilidade ao erro para o neurônio na posiçãon da camada 1-Dl
dk

n Saída desejada do neurônion na camada de saída da rede para a imagem de
entradak

ek
n Erro produzido pelo neurônion na camada de saída da rede para a imagem de

entradak dado porek
n = yl

n−dk
n

δ l ,k
n Sensibilidade ao erro para o neurônion na camada 1-Dl para

a imagem de entradak

ρ l ,χ,k
u,v Sensibilidade ao erro do neurônio(u,v) na camada 2-Dl com relação

à próxima camada para a imagem de entradak

ρ l ,ι ,k
u,v Sensibilidade ao erro do neurônio(u,v) na camada 2-Dl com relação

à mesma camada para a imagem de entradak

δ l ,k
u,v Sensibilidade ao erro para o neurônio(u,v) na camada 2-Dl para a

imagem de entradak

entradak, a probabilidadea posterioriestimada para a classe associada ao neurônion é dada

por

pk
n = exp

(

yL1D,k
n

)

/

NL1D

∑
i=1

exp
(

yL1D,k
i

)

, (4.7)

sendoNL1D a quantidade de neurônios existentes na última camada 1-DL1D.

Assim, de forma a ajustar os pesos na LIPNet, o gradiente do erro dos pesos deve ser

calculado através da sensibilidade ao erro de cada neurônio.

A sensibilidade ao erroδ para cada neurônion na camada 1-D de saída da redeL1D, para

uma imagem de entradak é dada por

δ L1D,k
n = ek

n f ′
(
sL1D
n

)
, (4.8)

considerando queek
n é obtido através da diferença entre a saídayL1D

n produzida pelo neurônio

n na última camada 1-DL1D e a saída desejadadk
n, logo ek

n = yL1D
n −dk

n, e f ′ é a derivada da

função de ativaçãof . Assim, para os neurônios nas demais camadas 1-D, ondel1D < L1D, a
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sensibilidade ao erro é dada por

δ l ,k
n = f ′

(

sl
n

)Nl+1

∑
m=1

δ l+1
m wl+1

n,m. (4.9)

As sensibilidades ao erro para os neurônios na última camada2-D são calculadas utilizando

a Equação 4.9, mas rearrumadas numa matriz bidimensional. Para as demais camadas 2-Dl , a

sensibilidade ao erro para cada neurônio na posição(u,v) é calculada em três etapas para cada

camada:

• Sensibilidade com relação à próxima camada: calculada pelo somatório dos neurônios

eml +1 que contêm o neurônio da camadal na posição(u,v) em seus campos receptivos,

de acordo com a seguinte equação

ρ l ,χ,k
u,v =

ihigh

∑
i=i low

jhigh

∑
j= j low

δ l+1,k
i, j ; (4.10)

• Sensibilidade da mesma camada: calculada pelo somatório dos neurônios eml que con-

têm o neurônio na mesma camada na posição(u,v) em seus campos inibitórios, de acordo

com a seguinte equação

ρ l ,ι ,k
u,v = ψ l

((
u+hl

∑
i=u−hl

v+hl

∑
j=v−hl

δ l ,k
i, j

)

−δ l ,k
u,v

)

; (4.11)

• Sensibilidade do neurônio:

δ l ,k
u,v = f ′

(

sl ,k
u,v

)

wl
u,v

(

ρ l ,χ,k
u,v −ρ l ,ι ,k

u,v

)

. (4.12)

É importante notar queδ l+1
i, j é definido como a sensibilidade ao erro para o neurônio(i, j)

na próxima camada, ei low, ihigh, j low e jhigh são calculados por

i low =

⌈

u− r l+1

gl+1

⌉

+1, (4.13)

ihigh =

⌊

u−1
gl+1

⌋

+1, (4.14)
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j low =

⌈

v− r l+1

gl+1

⌉

+1, (4.15)

jhigh =

⌊

v−1
gl+1

⌋

+1, (4.16)

sendor l o tamanho do campo receptivo de uma camada egl a lacuna entre dois campos recep-

tivos adjacentes.

O gradiente do erro dos pesos e dosbiasessão derivados através das seguintes equações:

• Pesos 1-D: o gradiente do erro para a conexão sináptica 1-Dwm,n do neurôniom na

camadal −1 para o neurônion na camadal para todas as imagens de entradaK, é dado

por
∂E

∂wl
m,n

=
K

∑
k=1

δ L1D,k
n yl ,k

m ; (4.17)

• Pesos 2-D: o gradiente do erro para conexão sináptica 2-Dwl
u,v do neurônio(u,v) na

camadal para a camadal +1 é calculado por

∂E

∂wl
u,v

=
K

∑
k=1

{

yl ,k
u,v

ihigh

∑
i=i low

jhigh

∑
j= j low

δ l+1,k
i, j

}

; (4.18)

• Bias 1-D: o gradiente do erro para o bias de um neurônion, denotado porbl
n, numa

camada 1-D é dado por
∂E
∂bl

n
=

K

∑
k=1

δ k
l ,n (4.19)

• Bias2-D: o gradiente do erro para obiasde um neurônio(u,v), denotado porbl
u,v, numa

camada 2-D é dado por
∂E

∂bl
u,v

=
K

∑
k=1

δ l ,k
u,v. (4.20)

Finalmente, os pesos na rede são recalculados utilizando o método de treinoResilient Pro-

pagation(Rprop) (Riedmiller e Braun 1993), apresentado no ApêndiceA. O Rprop foi esco-

lhido devido aos resultados apresentados por Phung e Bouzerdoum (2007), seus bons resultados

apresentados em experimentos preliminares e sua facilidade de implementação.

Para treinamento da rede, os padrões devem ser utilizados como entrada da LIPNet na

realização da etapaforward (Algoritmo 1), sendo que a cada apresentação de um padrão, os

gradientes dos pesos da rede neural devem ser acumulados. Uma vez que todos os padrões
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foram apresentados, os pesos da rede são ajustados na etapabackward. Esse processo se repete

por um determinado número de épocas.

Na etapabackward, apresenada no Algoritmo 2, primeiro, atualiza-se a sensibilidade ao

erro de cada neurônio na última camada 1-D. Segundo, atualiza-se a sensibilidade ao erro para

os demais neurônios, começando pelas camadas 1-D e depois para as camadas 2-D. Finalmente,

os gradientes dos erros de cada conexão ebiasessão calculados.

O Algoritmo 3 apresenta o pseudocódigo para treinamento da LIPNet para um conjunto de

imagens e suas respectivas classes. Primeiro, as etapasforward e backwardsão executadas e

o gradiente do erro é acumulado para cada peso. Então, os pesos são ajustados utilizando o

método Rprop.

4.5 Avaliação dos efeitos inibitórios

A LIPNet estende a PyraNet a partir da integração da mesma como conceito de inibição lateral.

Dessa forma, espera-se que certas diferenças na aprendizagem sejam observadas na avaliação

das duas redes neurais. Como demonstrado por Blakemore e Tobin (1972) e por Wilsonet

al. (2012), a presença da inibição lateral possibilita uma seletividade mais aguçada de linhas e

bordas, sendo que quando tais linhas e bordas são apresentadas na mesma direção a percepção

de uma é atenuada pela outra. Nesta seção, é quantificado comoa inibição lateral influencia

na seletividade de bordas em orientações distintas. Para isso, as redes neurais são treinadas

com um quadrado e com padrões de grades na mesma orientação e em orientações distintas do

quadrado. A avaliação é então realizada a partir da probabilidade de ser um quadrado que a

rede neural retorna a partir de imagens do quadrado sobreposto as diferentes grades.

Nesta avaliação, pretende-se demonstrar que a LIPNet realiza uma distinção maior que a

realizada pela PyraNet entre um quadrado sobreposto numa grade com barras em orientações

diferentes e o mesmo quadrado sobreposto numa grade com barras na mesma orientação. Para

tanto, as redes neurais são primeiramente treinadas para aprender a distinguir as grades, Figu-

ras 4.4 (a) e (b), do quadrado, Figura 4.4 (c). Então, a rede neural é avaliada sobre as imagens

dos quadrados sobrepostos as grades, Figuras 4.4 (d) e (e).

De acordo com a teoria sobre a inibição lateral, a presença docampo inibitório na LIPNet

faria com que ela conseguisse distinguir melhor um quadradosobre a grade com barras em

orientações diferentes. Como a rede retorna a probabilidade para cada classe - ser quadrado ou

ser grade -, pretende-se avaliar a diferença entre as probabilidades de ser um quadrado dado

que foi passado como entrada as seguintes imagens:
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Data: Saída desejada
Result: Gradiente do erro de cada peso ebias
for m= 1→NL

1D do
δ L1D,k

n ← Eq. (4.8);
end
foreach Camada 1-D, l= L1D−1..1 do

for m= 1→ Nl do
δ l ,k

n ← Eq. (4.9);
end

end
Calcule a sensibilidade ao erro para cada neurônio da últimacamada 2-D,l = L2D

utilizando a equação (4.9) e rearrume em uma matriz;
foreach Camada 2-D, l= L2D−1..1 do

for u= 1→ H l do
for v= 1→Wl do

δ l ,k
u,v← Eq. (4.12);

end
end

end
foreach Camada 1-D, l= L1D..1 do

for m= 1→ Nl do
∂E
∂bl

n
← Eq. (4.19);

∂E
∂wl

m,n
← Eq. (4.17);

end
end
foreach Camada 2-D, l= L2D..0 do

for u= 1→ H l do
for v= 1→Wl do

if l > 0 then
∂E

∂bl
u,v
← Eq. (4.20);

end
if l < L2D then

∂E
∂wl+1

u,v
← Eq. (4.18);

end
end

end
end

Algoritmo 2: Pseudocódigo da etapabackwardda LIPNet
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Data: Imagens com as respectivas classes e quantidade de épocasNumE pocas
Result: LIPNet treinada
for t = 1..NumE pocasdo

foreach Imagem k e sua respectiva saída desejada, dk
n do

Calcule a saída da rede passando a imagemk seguindo a etapaforward
(Algoritmo 1);
Acumule o gradiente do erro de cada neurônio utilizando a saída desejadadk

n
seguindo a etapabackward(Algoritmo 2);

end
foreachPeso da LIPNetdo

Atualize cada peso utilizando o método Rprop;
end

end
Algoritmo 3: Pseudocódigo do algoritmo de treinamento da LIPNet

i Quadrado sobre a grade com barras em orientações diferentes (Figura 4.4(e));

ii Quadrado sobre a grade com barras na mesma orientação (Figura 4.4(d)).

Nessa avaliação objetiva-se demonstrar os seguintes aspectos:

• A probabilidade de ser quadrado deve ser maior na presença de campos inibitórios, prin-

cipalmente quando o mesmo está sobre barras em orientações diferentes;

• A diferença das probabilidades entre o quadrado sobre a grade com barras em orientações

diferentes e o quadrado sobre a grade com barras na mesma orientação deve ser maior na

LIPNet.

Foram testadas várias configurações para a LIPNet com inibição lateral e sem inibição la-

teral, ou seja, PyraNet. A rede foi treinada utilizando o método de gradiente descendente e os

experimentos foram repetidos 30 vezes para cada configuração. Quatro camadas foram utili-

zadas em todas as configurações, sendo uma camada de entrada,duas camadas piramidais e

uma camada de saída. Experimentos prévios demonstraram quea utilização de mais camadas

piorava os resultados obtidos pela rede principalmente em termos de generalização. As ima-

gens de entrada são monocromáticas e têm 40×40 pixels. Foram utilizadas três imagens para

treinamento, uma de quadrado e duas de grades, e duas imagenspara testes, sendo elas uma

representação do quadrado sobreposto em cada uma das gradesde treinamento.

Os parâmetros da rede neural variaram da seguinte forma:

• O campo receptivo da primeira camada teve seu tamanho variando entre 5 e 10. Uma vez

que o quadrado tinha um pixel de espessura e a distância entreo quadrado e as linhas da
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(a) (b)

(c)

(d) (e)

Figura 4.4 Imagens utilizadas para avaliar efeitos da inibição lateral: (a) grade com barras horizontais
e verticais, (b) grade com barras diagonais, (c) quadrado e (d) e (e) quadrado sobre as grades.

grade era de cinco pixels, campos receptivos de tamanho menores que 5 iriam resultar em

muitos neurônios conectados a regiões em branco na imagem, experimentos preliminares

demonstraram que isso levaria a problemas na generalização. Campos receptivos maiores

que 10, 1/4 da imagem de entrada, resultariam em poucos neurônios na primeira camada

piramidal passando, então, poucas informações para a segunda camada piramidal;

• O tamanho do campo receptivo da segunda camada variou entre3 e 1/3 do tamanho da

primeira camada, pelas mesmas razões da configuração do campo receptivo da primeira

camada;

• O tamanho dos fatores de sobreposição para ambas as camadasvariaram entre 0 e o ta-

manho do campo receptivo da camada menos dois. O fator de sobreposição não pode ser

igual ao do campo receptivo, do contrário todos os neurôniosse conectariam exatamente

a mesma região, e se ele for igual ao tamanho do campo receptivo menos um, a camada

piramidal terá o mesmo tamanho da camada anterior e a rede nãorealizará redução de

dimensionalidade;
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Tabela 4.4 Probabilidades de ser quadrado com as melhores configurações obtidas para LIPNet e para
PyraNet para imagens com o quadrado sobre grades com barras em orientações diferentes e na mesma
orientação e diferença entre as probabilidades, apresentando a média e o desvio padrão das iterações
(x̄(s))

Tipo de experimento LIPNet PyraNet

Barras em orientações diferentes66,41(18,67) 38,34(12,54)
Barras na mesma orientação 46,29(22,27) 28,22(9,04)

Diferença 20,12(13,59) 10,13(6,44)

• O tamanho dos campos inibitórios,hl , variou entre 0 e 2 e o peso inibitório,σ l , variou

entre 0 e 3, com incremento de um em um, para ambas as camadas piramidais.

A maior diferença média entre as probabilidades de ser quadrado das imagens do quadrado

sobre a grade com barras em orientações diferentes e do quadrado sobre a grade com barras na

mesma orientação para a PyraNet foi obtida com a seguinte configuração: campos receptivos de

tamanhos 7 e 5 e fatores de sobreposição de 5 e 1 para a primeirae segunda camada, respectiva-

mente. Dessa forma, a primeira camada piramidal da rede tem otamanho de 17×17 neurônios

enquanto a segunda camada possui 4×4 neurônios. Para a LIPNet, ou seja, considerando a

presença da inibição lateral, a maior diferença média foi obtida com a seguinte configuração:

campos receptivos de tamanhos 5 e 3 para a primeira e segunda camada, respectivamente, com

fatores de sobreposição e tamanho de campos inibitórios iguais a 1 para ambas as camadas,

sendo que o peso inibitório foi de 3 para ambas as camadas. A Tabela 4.4 apresenta as probabi-

lidades de ser quadrado obtidas para a LIPNet e para a PyraNet. Testes de hipótese utilizando

o testet-Studentcom 5% de significância confirmaram que as probabilidades apresentadas pela

LIPNet são superiores às apresentadas pela PyraNet.

É possível concluir que a presença dos campos inibitórios tornou o quadrado mais percep-

tível pela rede neural independente da posição das barras naimagem. Além disso, a diferença

entre as probabilidades é um indicativo de que a presença da inibição lateral favorece significa-

tivamente o quadrado quando na presença de barras em orientações diferentes.

4.6 Considerações finais

A LIPNet é uma rede neural piramidal que integra as etapas de extração de características

e classificação de padrões numa mesma arquitetura através douso de campos receptivos e

inibição lateral. A PyraNet deve ser considerada como um caso especial da LIPNet, no qual
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o tamanho do campo inibitório lateral é inexistente. Além disso, um neurônio dentro de uma

camada 2-D na PyraNet produz sempre a mesma entrada para os neurônios na próxima camada

que o contêm em seus campos receptivos. Na LIPNet, entretanto, a saída de um neurônio

deve também ser usada para inibir outro neurônio na mesma camada. Como demonstrado

por Grigorescuet al. (2003a), a aplicação da inibição lateral é útil para suprimir os contornos

dentro de uma região possuindo uma mesma textura. Dessa forma, a aplicação dos campos

inibitórios leva a rede neural a considerar não somente quãoútil uma dada informação possa

ser, mas também como essa informação implica na interpretação da padrão de entrada como

um todo.



CAPÍTULO 5

AutoAssociative Pyramidal Neural Network

(AAPNet)

5.1 Introdução

AutoAssociative Pyramidal Neural Network(AAPNet) (Fernandeset al. 2011, Fernandeset

al. 2013a) é uma rede neural artificial 2-D inspirada na LIPNet e no conceito de memória

autoassociativa. A AAPNet é projetada para representar um padrão visual específico através

de um processo que aprende implicitamente a variabilidade intra-classe desse padrão e, então,

determinar quão próxima é uma imagem para a classe representada pela AAPNet.

A rede neural AAPNet utiliza campos receptivos para extraircaracterísticas de uma imagem

passada como entrada para a rede. Os campos receptivos são organizados em uma arquitetura

piramidal que preserva a topologia espacial da imagem de entrada, correlacionando as caracte-

rísticas extraídas com regiões específicas da imagem.

As características extraídas pelas camadas piramidais da AAPNet são utilizadas na recons-

trução da imagem de entrada. Essa etapa de reconstrução é baseada no conceito de memória

autoassociativa. Em reconhecimento de padrões, esse tipo de memória é um caso particular dos

classificadores de uma classe (OCC) (Moyaet al. 1993). Os classificadores autoassociativos

mapeiam o padrão de entrada para um novo espaço de características e realizam então o mape-

amento inverso com respeito à minimização das distâncias entre o padrão de entrada e a saída

obtida pelo classificador.

A combinação dos conceitos de campos receptivos e memória autoassociativa na AAPNet

leva a um modelo de rede neural para visão computacional que incorpora extração de carac-

terísticas e classificação com fronteiras de decisão fechadas em uma mesma estrutura. As-

sim, a AAPNet pode representar funções complexas com a vantagem de não requerer exem-

plos negativos no processo de aprendizagem. Redes neurais autoassociativas propostas previ-

amente (Hanifet al.2008, Hinton e Salakhutdinov 2006, Thompsonet al.2002, Cavalcantiet

al. 2004) não tiram vantagem da combinação dos conceitos de campos receptivos, memória

autoassocitiva e arquitetura piramidal no mesmo modelo.

62
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Este capítulo está organizado da forma que se segue. Na Seção5.2, é descrito a arquitetura

da AAPNet. Na Seção 5.3, seu modelo de conectividade é detalhado. Na Seção 5.4, é apre-

sentada uma descrição do algoritmo de treinamento. O modelode classificação da AAPNet é

apresentado na Seção 5.5. Finalmente, na Seção 5.6 são apresentadas algumas considerações

finais. A Tabela 5.1 apresenta as notações e definições usadaspara descrever a AAPNet.

Tabela 5.1 Notações e definições usadas para descrever a AAPNet

Símbolo Descrição

l Camada da rede neural no intervalo del ∈ {1, . . . ,L2D}

L Última camada piramidal 2-D
R Camada de reconstrução
H l Altura da camadal
Wl Largura da camadal
I Imagem de entrada utilizada como primeira camadal = 0 da AAPNet

Ik
u,v Valor do pixel na posição(u,v) dak-ésima imagem de entrada
r l Tamanho dos campos receptivos dos neurônios na camadal
o Tamanho da sobreposição entre os campos receptivos dos neurônios

na camadal
g Tamanho da região não sobreposta entre campos receptivos adjacentes dos neurônios

na camadal dada porgl = r l −ol

wl
i, j Peso associado ao neurônio posição (i,j) na camadal −1 para a camadal

γl Área na imagem de entrada coberta por um neurônio na camadal
κl Tamanho da sobreposição das áreas cobertas na imagem de entrada

pelos neurônios na camadal
bl

u,v Biasdo neurônio na posição(u,v) na camadal
yl

u,v Saída do neurônio na posição(u,v) na camadal
wR

i, j Peso associado com o neurônio na posição (i,j) na camadaL
para a camadaR

sl
u,v Somatório de entrada para o neurônio na posição

(u,v) na camadal
f Função de ativação

δ l ,k
u,v Sensibilidade ao erro para o neurônio na posição

(u,v) na camadal

5.2 Arquitetura da AAPNet

A Figura 5.1 apresenta a arquitetura da AAPNet. Tal arquitetura é baseada nos conceitos de

campos receptivos e de memória autoassociativa. Assim, as características extraídas pelos cam-
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Figura 5.1 Arquitetura da AAPNet no formato de um “gargalo-de-garrafa” bidimensional composta
por camadas piramidais (camadasl0 atéL) responsáveis pela extração de características do padrão de
entrada e uma camada de saída localizada no topo da rede neural responsável pela reconstrução da
imagem (camadaR).

pos receptivos são utilizadas para reconstruir o padrão de entrada apresentado à AAPNet. A

AAPNet apresenta um formato de “gargalo-de-garrafa” bidimensional. Sua base é composta

de camadas piramidais (da camadal0 até a camadaL), responsáveis pela extração de caracte-

rísticas do padrão de entrada, e uma camada de saída responsável pela reconstrução da imagem

(camadaR). A rede neural é completamente conectada em cascata e cada camada possui um

tamanho definido porH l ×Wl . A saída de uma camada serve de entrada para a próxima ca-

mada.

A primeira camada da AAPNet,l0, é a imagem de entrada. Tal imagem é iterativamente

subamostrada através das camada piramidaisl1 atéL. Nesse processo de compressão, as ca-

racterísticas são extraídas enquanto a topologia espacialdas mesmas é preservada. A imagem

é então reconstruída a partir das características extraídas na última camada piramidalL para a

camada de reconstruçãoR. A saída dos neurônios na camadaRé a saída da AAPNet. A camada

de reconstruçãoR possui o mesmo tamanho da camada de entradal0. Assim, a distância entre

a imagem de entrada e a saída da AAPNet é calculada e utilizadapara decidir se uma dada

imagem pertence à classe do padrão visual representado pelaAAPNet.

5.3 Modelo de conectividade da AAPNet

O modelo de conectividade da AAPNet define como o sinal é propagado da primeira camada

da rede até a obtenção da imagem de saída. A primeira camada daAAPNet, l = 0, é a imagem
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de entrada. Cada neurônio na camadal = 1 é conectado a um campo receptivo de tamanho

r1× r1 pixels na imagem de entrada. Um peso ajustável,w1
i, j , é associado com cada pixel na

posição(i, j) da camadal = 0.

Cada neurônio numa camada piramidall é conectado a uma região de afetação na camada

anterior l − 1 e r l × r l é o tamanho de tal região, denominada campo receptivo. Neurônios

adjacentes compartilham conexões de uma área sobreposta emseus campos receptivos e o

número de neurônios sobrepostos na camadal −1 é dado porol .

Cada neurônio na última camada piramidalL é conectado a uma região específica na ca-

mada de reconstrução. O tamanho desta região corresponde a área coberta pelo neurônio na

imagem de entrada, dada porγL, e é calculada recursivamente através da união dos campos

receptivos nas camadas anteriores que são conectados a tal neurônio. Neurônios adjacentes

também compartilham algumas conexões nas áreas cobertas por eles, dada porκ . Tais parâme-

tros são calculados por

γl =







1, sel = 0

(r l × γl−1)− [(r l −1)×κl−1] , caso contrário
(5.1)

κl =







0, sel = 0

(ol × γl−1)− [(ol −1)×κl−1] , caso contrário
(5.2)

sendo queγl e κl são a área coberta e o tamanho da sobreposição das áreas cobertas para os

neurônios da camadal sobre a imagem de entrada, respectivamente.

A saída de um neurônio consiste na aplicação de uma função de ativação não-linear sobre a

soma ponderada das saídas dos neurônios dentro de seu campo receptivo. Assim, sendo(u,v) a

posição de um neurônio na camadal , (i, j) a posição de um neurônio na camada anteriorl −1

ebl
u,v o biasdo neurônio em(u,v), a saídayl

u,v do neurônio numa camada piramidal é dada por

yl
u,v = f





i0max((r l ,ol ))

∑
i=i0min(r l ,ol )

j0max(r l ,ol )

∑
j= j0min(r l ,ol )

wl
i, jy

l−1
i, j +bl

u,v



 , (5.3)

A saída de um neurônio na camada de reconstrução,yR
u,v, depende da saída dos neurônios

na última camada piramidal que o contêm em suas áreas de cobertura, dada por

yR
u,v = f





i1max(γ ,κ)

∑
i=i1min(γ ,κ)

j1max(γ ,κ)

∑
j= j1min(γ ,κ)

wR
i, jy

L
i, j



 , (5.4)
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na qualwR
i, j significa o peso associado com o neurônio na posição(i, j) na última camada

piramidalL para a camada de reconstruçãoR e yL
i, j é saída desse neurônio situado em(i, j),

sendoip
min, ip

max, j p
min and j p

max os limites do campo receptivo de um neurônio quandop = 0,

e, quandop = 1, representam os limites dos índices dos neurônios que possuem um mesmo

neurônio em seu campo receptivo, definidos por

ip
min(x,y) =







u(x−y), sep= 0
⌈

u−x
x−y

⌉

+1, caso contrário
, (5.5)

ip
max(x,y) =







u(x−y)+x, sep= 0
⌊

u−1
x−y

⌋

+1, caso contrário
, (5.6)

j p
min(x,y) =







v(x−y), sep= 0
⌈

v−rn
x−y

⌉

+1, caso contrário
, (5.7)

j p
max(x,y) =







v(x−y)+x, sep= 0
⌊

v−1
x−y

⌋

+1, caso contrário
. (5.8)

considerando quegl é a região não sobreposta entre os campos receptivos dada porgl = r l −ol .

A função de ativação utilizada neste trabalho é a sigmóide-logística para todos os neurônios

da AAPNet.

É através da propagação do sinal que a AAPNet extrai as características e então reconstrói

o padrão de entrada. Essa parte da execução da rede neural é chamada de etapaforward e

seu pseudocódigo está apresentado no Algoritmo 4. A imagem de entrada é utilizada na pri-

meira camada da rede e os neurônios de cada camada piramidal vão sendo progressivamente

atualizados com a propagação do sinal. Finalmente, as saídas dos neurônios da última camada

piramidal são utilizadas para reconstruir a imagem de entrada.

5.4 Treinamento da AAPNet

A AAPNet deve ser primeiro treinada de modo a tornar-se apta para reconhecer um dado padrão

visual. Ela á uma rede neural supervisionada e seu objetivo éreduzir a diferença entre a imagem
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Data: Imagemk
Result: Reconstrução da imagem de entrada
Inicialize a primeira camada da AAPNet,l = 0, com a saída de cada neurônio sendo
igual a intensidade do pixel correspondente na imagem de entrada normalizada no
intervalo [0,1];
foreach Camada 2-D, l= 1..L do

for u= 1→ H l do
for v= 1→Wl do

yl
u,v← Eq. (5.3);

end
end

end
for u= 1→ HR do

for v= 1→WR do
yR

u,v← Eq. (5.4);
end

end
Algoritmo 4: Pseudocódigo da etapaforwardda AAPNet

de entrada e a saída obtida. Isso é realizado através do ajuste dos pesos da AAPNet.

A sensibilidade ao erroδ para cada neurônio na camada de reconstrução para uma imagem

de entradaI é dada por

δ R,k
u,v = yR

u,v− I k
u,v f ′

(
sR
u,v

)
, (5.9)

sendosR,k
u,v o somatório ponderado de entrada para o neurônio na posição(u,v) na camada de

reconstruçãoR, f ′ a derivada da função de ativaçãof e k o índice que representa a imagem de

treinamento. Além disso, a sensibilidade para os neurôniosna última camada piramidal é dada

por

δ L,k
u,v = f ′

(

sl
u,v

)

wR
u,v

i0max(γ ,κ)

∑
i=i0min(γ ,κ)

j0max(γ ,κ)

∑
j= j0min(γ ,κ)

δ R,k
i, j . (5.10)

A sensibilidade ao erro para os neurônios nas demais camadaspiramidais é dada por

δ l ,k
u,v = f ′

(

sl
u,v

)

wn+1
u,v

i1max(r l+1,ol+1)

∑
i=i1min(r l+1,ol+1)

j1max(r l+1,ol+1)

∑
j= j1min(r l+1,ol+1)

δ l+1,k
i, j . (5.11)

Com o cálculo das sensibilidades ao erro de cada neurônio, o gradiente do erro para os

pesos e osbiasespodem ser derivados através das seguintes equações:
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• Última camada piramidal:

∂E

∂wR
i, j

=
K

∑
k=1






yL

i, j

i0max(γ ,κ)

∑
i=i0min(γ ,κ)

j0max(γ ,κ)

∑
j= j0min(γ ,κ)

δ R,k
u,v






; (5.12)

• Outras camadas piramidais:

∂E

∂wl
i, j

=
K

∑
k=1






yl−1,k

i, j

i1max(r l ,ol )

∑
i=i1min(r l ,ol )

j1max(r l ,ol )

∑
j= j1min(r l ,ol )

δ l ,k
u,v






; (5.13)

• Bias:
∂E

∂bl
u,v

=
K

∑
k=1

δ l ,k
u,v. (5.14)

Os erros na rede neural são utilizados seguindo alguma regrade aprendizagem. Neste

trabalho, o métodoResilient Propagation(Rprop) é utilizado (Riedmiller e Braun 1993) pelas

mesmas razões apresentadas para a LIPNet. O Rprop está descrito no Apêndice A.

O Algoritmo 5 apresenta o fluxo utilizado para calcular o gradiente do erro dos pesos na

AAPNet, chamado de etapabackward. Primeiro, é avaliada a sensibilidade ao erro para cada

neurônio da camada de reconstrução utilizando a própria imagem de entrada para então ser

calculada a sensibilidade ao erro para os neurônios das camadas piramidais. Em seguida, os

gradientes dos erros são calculados para os pesos de cada conexão ebiasda AAPNet.

Por fim, o Algoritmo 6 apresenta o pseudocódigo para o treinamento da AAPNet. Dado um

conjunto de imagens de treinamento de uma mesma classe, o treinamento da AAPNet ajusta os

pesos de forma a aproximar as imagens de entrada para as saídas obtidas.

5.5 Modelo de classificação da AAPNet

A AAPNet é uma rede neural projetada para classificação de umaclasse. Em tarefas multi-

classe, é necessária a utilização de um sistema que decida qual a classificação de um padrão a

partir das saídas obtidas pelas várias redes neurais treinadas.

A Figura 5.2 apresenta o modelo de classificação multiclasseproposto para a AAPNet.

Nele, uma imagem avaliada é passada como entrada para todas as AAPNets treinadas. Então,

é calculada a distância entre a saída obtida de cada AAPNet e aimagem de entrada. Essas

distâncias, juntamente com as classes associadas a cada AAPNet, são passadas para um decisor



5.5 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DA AAPNET 69

Data: Imagemk
Result: Gradiente do erro de cada peso ebias
for u= 1→ HR do

for v= 1→WR do
δ R,k

u,v ← Eq. (5.9);
end

end
for u= 1→ HL do

for v= 1→WL do
δ L,k

u,v ← Eq. (5.10);
end

end
foreach Camada 2-D, l= L−1..1 do

for u= 1→ H l do
for v= 1→Wl do

δ l ,k
u,v← Eq. (5.11);

end
end

end
for i = 1→ HL do

for j = 1→WL do
∂E

∂wR
i, j
← Eq. (5.12);

end
end
foreach Camada 2-D, l= L..0 do

for j = 1→ H l do
for j = 1→Wl do

if l > 0 then
∂E

∂bl
u,v
← Eq. (5.14);

end
if l < L then

∂E
∂wl+1

i, j
← Eq. (5.13);

end
end

end
end

Algoritmo 5: Pseudocódigo da etapabackwardda AAPNet
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Data: Imagens pertencentes a uma mesma classe e quantidade de épocasNumE pocas
Result: AAPNet treinada
for t = 1..NumE pocasdo

foreach Imagem kdo
Calcule a saída da rede passando a imagemk seguindo a etapaforward
(Algoritmo 4);
Acumule o gradiente do erro de cada neurônio utilizando a imagem de entrada
seguindo a etapabackward(Algoritmo 5);

end
foreachPeso da AAPnetdo

Atualize cada peso utilizando o método Rprop;
end

end
Algoritmo 6: Pseudocódigo do algoritmo de treinamento da AAPNet

que irá classificar a imagem de entrada. Nessa tese, a função de mínimo é utilizada como

critério de decisão. O Algoritmo 7 apresenta o pseudocódigodo modelo de classificação da

AAPNet.

Data: AAPNets treinadas e Imagem de entradak
Result: Classificação da imagem de entradak
Inicialize um arrayClascom tamanho igual ao de AAPNets treinadas para armazenar
duplas contendo a distância obtida e a classe da AAPNet;
foreach AAPNet treinadado

Calcule a saída da rede passando a imagem de entradak seguindo a etapaforward
(Algoritmo 4);
distanciaObtida← |yR− I k|;
Insira emClasa dupla (distanciaObtida, classe da AAPnet);

end
Aplique uma função de decisão ao arrayClase retorne a classe escolhida;

Algoritmo 7: Pseudocódigo do modelo de classificação da AAPNet

5.6 Considerações finais

A AAPNet é uma rede neural inspirada nos conceitos de campos receptivos e memória autoas-

sociativa. Ela modifica a PyraNet através da inclusão de uma camada de reconstrução no lugar

das camadas 1-D.

A AAPNet pertence tanto ao conjunto de classificadores de umaclasse, quanto ao conjunto

de classificadores com extração implícita de características. A arquitetura da AAPNet traz a
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Figura 5.2 Modelo de classificação da AAPNet.

importante vantagem da modularização, na qual, quando uma nova classe é inserida no sis-

tema, basta a inclusão de um novo classificador associado a essa classe e isso não prejudica as

demais AAPNets já treinadas. Além disso, a AAPNet não necessita de informações negativas

para encontrar os limites que cercam um dado padrão e pode serapropriadamente aplicada em

diversos cenários de reconhecimento de padrões visuais.



CAPÍTULO 6

Lateral Inhibition Constructive Autoassociative

Neural Network(LICANet)

6.1 Introdução

Redes neurais autoassociativas têm sido utilizadas em diferentes aplicações em visão compu-

tacional, porém, a definição da melhor arquitetura para taismodelos é uma tarefa difícil que

normalmente depende de um conhecimento prévio sobre o domínio do problema.Lateral Inhi-

bition Constructive Autoassociative Neural Network(LICANet) é o modelo proposto nesta

tese inspirado na rede neural AAPNet com a incorporação de umalgoritmo de treino cons-

trutivo (Parekhet al. 2000) que modifica sua arquitetura com uma camada oculta durante o

treinamento. Além disso, na LICANet os neurônios possuem campos receptivos ajustáveis de

diferentes tamanhos na mesma camada.

A LICANet é uma rede bidimensional projetada para implicitamente extrair características

em uma arquitetura dinâmica, objetivando a reconstrução dopadrão de entrada na camada de

saída. A arquitetura da LICANet é composta por campos receptivos que são ajustados para

corresponder a regiões homogêneas nos padrões de entrada. Um algoritmo construtivo para

redes com uma camada escondida (Kwok e Yeung 1997) é utilizado na LICANet para mudar

a configuração dos campos receptivos e adicionar novos neurônios na LICANet toda vez que

a diferença entre as taxas de erro dos neurônios em um mesmo campo receptivo na camada de

saída seja maior que um dado limiar. Os neurônios na camada desaída da LICANet apresentam

inibição lateral de modo a melhorar a eficácia no reconhecimento dos padrões de entrada (Mao

e Massaquoi 2007), tal qual na LIPNet. Finalmente, após a conclusão do treino, um algoritmo

de poda é utilizado para reduzir o custo computacional do modelo sem prejuízos a sua eficácia.

Neste capítulo, são apresentadas a arquitetura da LICANet (Seção 6.2), seu modelo de

conectividade (Seção 6.3), uma descrição do algoritmo de treino (Seção 6.4), o algoritmo cons-

trutivo com a etapa de poda (Seção 6.5) e o modelo de classificação da LICANet (Seção 6.6).

Finalmente, na Seção 6.7 são apresentadas algumas considerações finais. A Tabela 6.1 apre-

senta as notações e definições usadas para descrever a LICANet.

72
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Tabela 6.1 Notações e definições usadas para descrever a LICANet

Símbolo Descrição

Ik
m,n Valor do pixel na posição(m,n) da k-ésima imagem de entrada

H eW Altura e largura da imagem de entrada e das camadas de entradae de reconstrução
ru,v
i, j Campo receptivo do neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v)

da camada construtiva
hR Tamanho do campo inibitório da camada de reconstrução
ψR Força da inibição lateral na camada de reconstrução

wI
m,n ewu,v

i, j Pesos associados com as posições(m,n) na camada de entrada para a camada
construtiva e com o neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v)

da camada construtiva para a camada de reconstrução, respectivamente
Fu,v,I

i, j eFu,v,R
i, j Campos receptivos do neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v)

da camada construtiva nas camadas de entrada e de reconstrução, respectivamente
bu,v

i, j Biasdo neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v) da
camada construtiva

yu,v
i, j eyR

x,y Saídas do neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v) da
camada construtiva e do neurônio(x,y) na camada de reconstrução

f Função de ativação

δ u,v,k
i, j e δ R,k

x,y Sensibilidade ao erro para o neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v) da camada
construtiva e para o neurônio(x,y) na camada de reconstrução para uma imagemk,

respectivamente
su,v
i, j esR

x,y Somatório de entrada para o neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v) da camada
construtiva e para o neurônio(x,y) da camada de reconstrução, respectivamente

t Limiar usado para decidir quando um campo receptivo deve serdividido
eMaxu,vi, j e Taxas de erro máxima e mínima dos neurônios na camada de reconstrução contidos
eMinu,v

i, j no campo receptivo do neurônio(i, j) expandido do neurônio(u,v)
da camada construtiva, respectivamente

eMedR
x,y Taxa de erro média do neurônio (x,y) na camada de reconstrução

6.2 Arquitetura da LICANet

A Figura 6.1 apresenta a arquitetura da LICANet que é composta por camadas 2-D conectadas

em cascata com a saída de uma camada sendo a entrada para a próxima. Primeiro, o padrão de

entrada é reduzido para um mapa de características com um tamanho menor do que a camada

de entrada. Então, as características extraídas são usadaspara reconstruir a imagem de entrada

na camada de saída.

A arquitetura da LICANet é composta por três camadas:

• Camada de entrada: cada neurônio nessa camada representa um pixel na imagem de

entrada e é associado com um pesowI
i, j . Assim, as imagens usadas como entrada para a
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Figura 6.1 Arquitetura da LICANet para autoassociação de imagens. Neurônios na camada construtiva
são conectados a campos receptivos com diferentes tamanhosnas camadas de entrada e saída.

rede neural deve ter o mesmo tamanho da camada de entrada;

• Camada construtiva: responsável por extrair as características da imagem de entrada.

Novos neurônios são adicionados nesta camada toda vez que a sensibilidade ao erro dos

neurônios em um mesmo campo receptivo da camada de reconstrução,δ R,k
i, j , for maior

que um dado limiar;

• Camada de reconstrução: camada de saída da rede, responsável por retornar a recons-

trução da imagem de entrada usando as características extraídas da camada constru-

tiva. Neurônios no mesmo campo receptivo na camada de reconstrução compartilham

a mesma conexão da camada construtiva.

O campo receptivo do neurônio na camada construtiva é dado por ru,v
i, j ×ru,v

i, j , sendo que(i, j)

representa a posição do neurônio que foi previamente geradopelo neurônio(u,v). A saída de

um neurônio na camada construtiva,yu,v
i, j , depende das intensidades,I k

m,n, e pesos associados,

wI
m,n, aos pixels em seu campo receptivo. A saída de um neurônio na camada construtiva e

o peso associado a ele,wu,v
i, j , são usados para reconstruir a imagem de entrada em conjunto
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com os estímulos inibitórios enviados por outros neurôniosna camada de reconstrução, na

qual o tamanho do campo inibitório é dado porhR. A saída de um neurônio na camada de

reconstrução,yR
x,y, faz parte da saída da rede neural e é uma aproximação do pixel(x,y) na

imagem de entrada.

6.3 Modelo de conectividade da LICANet

A primeira camada da LICANet é a imagem de entrada. A segunda camada é a construtiva.

Cada neurônio na camada construtiva é derivado de outro neurônio do qual ele foi previamente

gerado. O primeiro neurônio da camada construtiva é localizado na posição(1,1) e é o único

não derivado de nenhum outro neurônio, representado por(0,0). Todos os outros neurônios na

camada construtiva são gerados por esse neurônio ou por algum de seus descendentes. Neurô-

nios na camada construtiva são conectados a campos receptivos de tamanhos variáveis nas

camadas de entrada e de reconstrução.

A saída de cada neurônio na camada construtiva consiste na aplicação de uma função não-

linear sobre a soma ponderada dos neurônios em seu campo receptivo. Assim, sendo(i, j) a

posição do neurônio expandido do neurônio na posição(u,v) da camada construtiva,(m,n) a

posição de um pixel na camada de entrada ebu,v
i, j o biasassociado com o neurônio na posição

(i, j), a saídayu,v
i, j do neurônio na camada construtiva é dada por

yu,v
i, j = f




 ∑

m,n∈Fu,v,I
i, j

wI
m,nI k

m,n+bu,v
i, j




 , (6.1)

ondeFu,v,I
i, j é o campo receptivo na camada de entrada do neurônio na posição (i, j) na camada

construtiva.

A saída de um neurônio na camada de reconstrução,yR
x,y, depende da saída do neurônio da

camada construtiva que o possui em seu campo receptivo, representada poryu,v
i, j , e do efeito da

inibição lateral em sua vizinhança.yR
x,y é calculada em três passos:

• Estímulo excitatório: para cada neurônio na camada de reconstrução, o estímulo excita-

tório é calculado através da seguinte equação

χR
x,y = yu,v

i, j wu,v
i, j , (6.2)

sendo quewu,v
i, j corresponde ao peso associado com a posição de entrada(i, j) expandida
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de(u,v) na camada construtiva para a camada de reconstrução;

• Estímulo inibitório: para cada neurônio na camada de reconstrução, a inibição lateral é

calculada usando a seguinte equação

ιR
x,y = ψR

[(
y+hR

∑
i=x−hR

y+hR

∑
j=x−hR

χR
i, j

)

−χR
x,y

]

︸ ︷︷ ︸

Campo Inibit́orio

; (6.3)

• Função de ativação: os estímulos excitatórios e inibitórios são combinados como entrada

para uma função de ativação não-linear, dada por

yR
x,y = f

(
χR

x,y− ιR
x,y

)
. (6.4)

É importante notar que a força da inibição lateral,ψR, é calculada da mesma forma que na

LIPNet, equação (4.1). Além disso, a função de ativação utilizada neste trabalho é a sigmóide-

logística para todos os neurônios da LICANet.

O algoritmo da propagação do sinal ao longo da LICANet pode ser visualizado como uma

simplicação do utilizado na AAPNet, pois a LICANet possui apenas uma camada escondida.

Na etapaforwardda LICANet, as características são extraídas pela camada construtiva e então

são utilizadas para reconstruir a imagem. O Algoritmo 8 apresenta o pseudocódigo dessa etapa.

Data: Imagemk
Result: Reconstrução da imagem de entrada
Inicialize a primeira camada da LICANet com a saída de cada neurônio sendo igual a
intensidade do pixel correspondente na imagem de entrada normalizada no intervalo
[0,1];
foreach Neurônio(i, j) expandido de(u,v) na camada construtivado

yu,v
i, j ← Eq. 6.1;

end
for x= 1→ H do

for y= 1→W do
yR

x,y← Eq. 6.4;
end

end
Algoritmo 8: Pseudocódigo da etapaforwardda LICANet
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6.4 Treinamento da LICANet

O treinamento da LICANet ajusta seus pesos durante um processo de aprendizagem supervisi-

onada para reduzir o erro calculado entre a saída obtida e a imagem de entrada. Em cada época

de treinamento, primeiro a sensibilidade ao erro para cada neurônio da LICANet é calculada.

Em seguida, os gradientes dos erros para os pesos são derivados. Finalmente, os pesos são

atualizados de modo a aprender um dado padrão visual sem uma configuração de arquitetura

pré-definida. O algoritmo construtivo que ajusta a configuração da LICANet é apresentado na

próxima seção.

A sensibilidade ao erroδ para cada neurônio na camada de reconstrução para uma imagem

de entradaI k é calculada em três passos:

• Erro da imagem: diferença entre a saída obtida,yR
x,y, e a intensidade do pixel na posição

correspondente,I k
x,y, dada por

γχ,k
x,y = yR

x,y− I k
x,y, (6.5)

• Sensibilidade da mesma camada: calculada usando o somatório de erros da imagem para

os neurônios na camada de reconstrução que contêm o neurôniona posição(x,y) em seus

campos inibitórios, dada por

γ ι ,k
x,y = ψR

((
y+hR

∑
i=x−hR

y+hR

∑
j=x−hR

γχ,k
i, j

)

− γχ,k
x,y

)

. (6.6)

• Sensibilidade do neurônio:

δ R,k
x,y =

(

γχ,k
x,y − γ ι ,k

x,y

)

f ′
(
sR
x,y

)
, (6.7)

tal quesR
x,y é a entrada para o neurônio(x,y) na camada de reconstrução,f ′ é a derivada

da função de ativaçãof ek é o índice representando cada imagem de treino.

A sensibilidade ao erro para os neurônios na camada construtiva é dada por

δ u,v,k
i, j = f ′

(

su,v
i, j

)

wu,v
i, j ∑

x,y∈Fu,v,R
i, j

δ R,k
x,y . (6.8)

Os gradientes dos erros para os pesos das conexões ebiasespodem ser derivados da seguinte

maneira:
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• Pesos na camada construtiva,wu,v
i, j :

∂E

∂wu,v
i, j

=
K

∑
k=1






yu,v

i, j ∑
x,y∈Fu,v,R

i, j

δ R,k
x,y






; (6.9)

• Pesos na camada de entrada,wI
m,n:

∂E

∂wm,n
I

=
K

∑
k=1

{

Im,nδ u,v,k
i, j

}

, (6.10)

ondeδ u,v,k
i, j representa a sensibilidade ao erro do neurônio na camada construtiva que

contém o neurônio(m,n) da camada de entrada em seu campo receptivo;

• Biases:
∂E

∂bu,v
i, j

=
K

∑
k=1

δ u,v,k
i, j . (6.11)

Os pesos da LICANet são atualizados nesse trabalho utilizando o métodoResilient Propa-

gation(Rprop) pelas mesmas razões descritas para a LIPNet, apresentado no Apêndice A.

A etapabackwardcorresponde ao ajuste dos pesos da LICANet e é exibida pelo Algo-

ritmo 9. Primeiro, são calculadas as sensibilidades ao errodos neurônios da camada de re-

construção e então são calculadas as dos neurônios da camadaconstrutiva. Em seguida, são

calculados os gradientes dos erros para todos os pesos de conexões ebiasesda LICANet.

6.5 Algoritmo construtivo

O algoritmo construtivo usado na LICANet é inspirado no método Dynamic Node Creation

(DNC) (Ash 1989) e no algoritmo proposto por Kwok e Yeung (1997). Novos neurônios são

adicionados à camada construtiva da rede neural durante o treinamento para ajustar a configu-

ração da rede neural na classificação de padrões sem escolhasad hoc(Parekhet al.2000).

Inicialmente, a LICANet possui apenas um neurônio em sua camada construtiva com um

campo receptivo contendo todos os neurônios da camada de entrada e outro com todos os

neurônios da camada de saída. A rede neural é treinada com essa configuração e os pesos

são atualizados durante uma quantidade pré-definida de épocas. A taxa média de erro para

cada neurônio na camada de saída é então calculada. Se a diferença entre o valor máximo e

o valor mínimo dos erros, dada por
(

eMaxu,vi, j −eMinu,v
i, j

)

, for maior que um limiart, o campo
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Data: Imagemk
Result: Gradiente do erro de cada peso ebias
for x= 1→ H do

for y= 1→W do
δ R,k

x,y ← Eq. 6.7;
end

end
foreach Neurônio(i, j) expandido de(u,v) na camada construtivado

δ u,v,k
i, j ← Eq. 6.8;

end
foreach Neurônio(i, j) expandido de(u,v) na camada construtivado

∂E
∂wu,v

i, j
← Eq. 6.9;

∂E
∂bu,v

i, j
← Eq. 6.11;

end
for m= 1→H do

for n= 1→W do
∂E

∂wI
m,n
← Eq. 6.10;

end
end

Algoritmo 9: Pseudocódigo da etapabackwardda LICANet
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receptivo do neurônio na camada construtiva é dividido em quatro campos receptivos de mesmo

tamanho e três novos neurônios são adicionados à camada construtiva sendo que cada um dos

novos neurônios são relacionados a um dos campos receptivosgerados. O treinamento da

LICANet é realizado novamente para a nova configuração e esseprocesso de treinamento e

adição de novos neurônios repete-se até que nenhum campo receptivo satisfaça a condição
(

eMaxu,vi, j −eMinu,v
i, j

)

> t ou um máximo de iterações seja alcançado.

Figura 6.2 Modeloquadtreeda hierarquia dos campos receptivos que inicialmente apresenta apenas um
campo receptivo que é dividido em quatro e posteriormente umdesses campos receptivos é novamente
dividido. Ao lado de cada camada, aparece o tamanho dos campos receptivos dos seus nós.

Os campos receptivos são divididos de modo que os neurônios na camada construtiva se

conectem a regiões homogêneas na imagem de entrada e esse processo pode ser visualizado

utilizando um modeloquadtree(Samet e Webber 1985). A Figura 6.2 apresenta essa estrutura.

No primeiro momento, existe apenas um campo receptivo com a mesma altura e largura das

camadas de entrada e saída, dado porH e W. Em seguida, o campo receptivo é dividido em

quatro campos receptivos com tamanhosH
2 e H

2 . Finalmente, o campo receptivo denotado por

F1,2,R
1,1 sofre novamente o processo de divisão em quatro campos receptivos com tamanhosH4 e

H
4 . O modeloquadtreeda LICANet é uma representação de como as regiões homogêneasestão

distribuídas ao longo dos padrões de entrada.

A Figura 6.3 apresenta a dinâmica da divisão dos campos receptivos na arquitetura da

LICANet. Primeiro, a diferença entre as taxas de erro máximae mínima no campo recep-

tivo F0,0,R
1,1 , dada poreMax0,01,1−eMin0,0

1,1, são maiores que o limiart. Quanto maior for o limiar

t, menos campos receptivos serão necessários e uma maior heterogeneidade dentro dos campos

receptivos será tolerada. Logo, o campo receptivo é dividido em quatro outros campos recep-

tivos e três novos neurônios são adicionados à camada construtiva. Segundo, a diferença entre

as taxas de erro no campo receptivoF1,1,R
1,2 é ainda maior que o limiar, e esse campo receptivo
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Figura 6.3 Dinâmica da divisão dos campos receptivos na LICANet. Novosneurônios são adicionados
toda vez que a diferença entre as taxas de erro máxima e mínimade um campo receptivoFu,v,R

i, j é maior
que o limiart, dada poreMaxu,vi, j −eMinu,v

i, j > t.

é dividido em quatro outros campos receptivos e mais três novos neurônios são adicionados.

Finalmente, a camada construtiva da LICANet possui 7 neurônios com campos receptivos de

tamanhos diferentes.

6.5.1 Algoritmo de poda da LICANet

Durante o treinamento de uma LICANet, é possível que alguns neurônios não aprendam da

melhor forma como representar alguns dos pixels. Portanto,após o treinamento, uma etapa

de poda é feita na camada de reconstrução da LICANet e a saída da rede é calculada conside-

rando apenas osn pixels mais similares entre as imagens de entrada e as saídasobtidas para as

imagens utilizadas no treino de uma LICANet.

A Figura 6.4 apresenta o algoritmo de poda utilizado. Primeiro, deve-se calcular a taxa de

erro médio de cada neurônio na camada de reconstrução para asimagens utilizadas no treino
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Figura 6.4 Arquitetura de poda da LICANet. As taxas de erro médio para cada neurônio são ordena-
das de modo crescente e os neurônios associados àsn = 4 menores taxas são mantidos na camada de
reconstrução.

da LICANet, dada por

eMedRx,y =
K−1

∑
k=0

∣
∣
∣yR,k

x,y − I k
x,y

∣
∣
∣ , (6.12)

sendo queyR,k
x,y é a saída obtida para o neurônio(x,y) na camada de reconstrução para a imagem

k, K é o total de imagens utilizadas para treinar uma LICANet eI k
x,y é a intensidade do pixel

na posição(x,y) da imagemk. Segundo, as taxas de erro médio devem ser ordenadas de modo

crescente e asn menores taxas de erro médio devem ser selecionadas. Finalmente, os neurônios

associados asn menores taxas de erro médio são mantidos na camada de reconstrução e os

demais são removidos.

O algoritmo de poda mantém na camada de reconstrução apenas os neurônios que melhor

aproximam a saída da rede da imagem de entrada. Dessa forma, espera-se reduzir o custo

computacional do modelo sem prejuízo para sua eficácia.

6.5.2 Pseudocódigo do algoritmo construtivo

O algoritmo 10 apresenta o algoritmo construtivo proposto para a LICANet, onde novos neurô-

nios são adicionados à camada construtiva e a mesma é então treinada novamente. Após o

final do treinamento construtivo, ou seja, quando o critériode parada é respeitado nos campos

receptivos de todos os neurônios da camada construtiva ou umnúmero máximo de iterações é

alcançado, o algoritmo de poda é aplicado na saída da rede.

A Figura 6.5 ilustra o pseudocódigo da LICANet. Um conjunto de imagens de uma classe
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Data: Imagens pertencentes a uma mesma classe, quantidade de épocasNumE pocase
número de neurônios considerados na camada de reconstruçãon

Result: LICANet treinada
Inicialize a LICANet com um neurônio na camada construtiva;
evolve← true;
while evolvedo

for t = 1..NumE pocasdo
foreach Imagem kdo

Calcule a saída da rede passando a imagemk seguindo a etapaforward,
Algoritmo 8;
Acumule o gradiente do erro de cada neurônio utilizando a imagem de
entrada seguindo a etapabackward, Algoritmo 9;

end
foreachPeso da LICANetdo

Atualize cada peso utilizando o método Rprop;
end

end
evolve← f alse;
foreachNeurônio(i, j) expandido de(u,v) na camada construtivado

if
(

eMaxu,vi, j −eMinu,v
i, j

)

> t then

Divida os campo receptivosFu,v,I
i, j eFu,v,R

i, j em quatro campos de mesmo
tamanho;
Adicione três novos neurônios à camada construtiva expandidos de(i, j);
Conecte o neurônio original e os três novos neurônios a cada um dos campos
receptivos gerados;
evolve← true;

end
end

end
Inicialize um arrayEMscom tamanhoH.W;
i← 0;
for x= 1→ H do

for y= 1→W do
eMedRx,y← Eq. 6.12;
EMs[i]← eMedRx,y
i ++;

end
end
Ordene de modo crescente o arrayEMs;
for i = n→ H.W do

Remover neurônio associado ao erro armazenado emEMs[i];
end

Algoritmo 10: Pseudocódigo do algoritmo de treino construtivo da LICANet



6.6 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DA LICANET 84

Figura 6.5 Treinamento da LICANet utilizando a base de treinamento referente a uma classen.

é utilizado para treinar a LICANet e então esse mesmo conjunto é aplicado pelo algoritmo de

poda para escolher os neurônios que permanecerão na camada de reconstrução.

6.6 Modelo de classificação da LICANet

A LICANet é uma rede neural para aprendizagem de uma classe. Seu treinamento define uma

fronteira de decisão fechada sendo que a distância de um padrão para tal fronteira é uma medida

de dissimilaridade entre o padrão e a classe representada pela LICANet.

Em problemas multiclasse, o modelo de classificação da LICANet é o mesmo utilizado na

AAPNet e está repetido aqui por motivo de clareza, substituindo apenas o nome da rede utili-

zada. A imagem avaliada é passada como entrada para cada LICANet treinada e um decisor

realiza a classificação com base nas distâncias entre a imagem de entrada e as saídas obtidas.

Neste trabalho, o decisor utilizado escolhe a classe cuja LICANet apresente a menor distância

entre a imagem de entrada e a imagem de saída. A Figura 6.6 apresenta o modelo de classifi-

cação multiclasse da LICANet e o pseudocódigo correspondente é descrito pelo Algoritmo 11.

Data: LICANets treinadas e Imagem de entradak
Result: Classificação da imagem de entradak
Inicialize um arrayClascom tamanho igual ao de LICANets treinadas para armazenar
duplas contendo a distância obtida e a classe da LICANet;
foreach LICANet treinadado

Calcule a saída da rede passando a imagem de entradak seguindo a etapaforward
(Algoritmo 4);
distanciaObtida← |yR− I k|;
Insira emClasa dupla (distanciaObtida, classe da LICANet);

end
Aplique uma função de decisão ao arrayClase retorne a classe escolhida;

Algoritmo 11: Pseudocódigo do modelo de classificação da LICANet



6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 85

Figura 6.6 Modelo de classificação da LICANet.

6.7 Considerações finais

A LICANet é uma rede neural inspirada pelos conceitos de campos receptivos, inibição la-

teral e memória autoassociativa. O modelo proposto apresenta um algoritmo de treinamento

construtivo que objetiva retornar como saída a imagem apresentada na entrada através de um

arquitetura dinâmica que evolui durante o treinamento. O conceito de campos receptivos é uti-

lizado na LICANet para extração de características, enquanto a inibição lateral e a memória

autoassociativa são utilizadas para reconstrução da imagem. Sua proposta foi inspirada pelos

modelos da LIPNet e AAPNet, com a vantagem de possuir campos receptivos de tamanhos

variáveis e necessitar de menos informaçõesa priori sobre a configuração da rede. Contudo,

a LICANet apresenta apenas uma camada escondida, sendo que apresença de mais cama-

das escondidas nesse modelo implicaria no desenvolvimentonão trivial de um novo algoritmo
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construtivo tomando por base o métodoCascade-Correlation(Fahlman e Lebiere 1990) e suas

extensões (Parekhet al.2000, Micheli 2009).



CAPÍTULO 7

Experimentos

7.1 Introdução

Os modelos propostos nesta tese fazem parte do conjunto de redes neurais projetadas para pro-

blemas de reconhecimento de padrões visuais. LIPNet, AAPNet e LICANet foram inspiradas

em conceitos biológicos e trazem em sua arquitetura as vantagens dos modelos que realizam

extração implícita de características.

Os experimentos procuram avaliar os resultados obtidos pela aplicação das redes neurais

propostas em diferentes cenários da visão computacional, sendo eles:

• Detecção de faces: experimentos realizados com a LIPNet;

• Detecção de Floresta em Imagens de Satélite: experimentosrealizados com a LIPNet;

• Categorização de Objetos: experimentos realizados com a AAPNet.

• Reconhecimento de expressão facial: experimentos realizados com a LICANet.

Nos dois primeiros experimentos, devido à sua natureza dicotômica, são realizados testes

com a LIPNet, enquanto no terceiro experimento que envolve um problema de aprendizagem

multi-classes é a AAPNet o classificador avaliado. No últimoexperimento, o desempenho da

LICANet é analisado em reconhecimento de expressão facial.Finalmente, após cada modelo

ser avaliado individualmente, as três redes neurais propostas são avaliadas e comparadas entre

si nos diferentes experimentos realizados. As comparaçõesentre as diferentes taxas de classifi-

cação obtidas foram realizadas utilizando o testet-Studentque pode ser aplicado para comparar

duas distribuições com variâncias desconhecidas e é comumente empregado para avaliar dife-

renças estatísticas quando se tem 30 ou menos amostras de umadistribuição.

Nos experimentos, tanto a LIPNet quanto a AAPNet possuem duas camadas piramidais

para extração de características com campos receptivos e fatores de sobreposição variados e

uma camada de saída para classificação e reconstrução, respectivamente. Essa configuração foi

escolhida baseada nos resultados apresentados por Phung e Bouzerdoum (2007) e em experi-

mentos preliminares.

87



7.2 DETECÇÃO DE FACES 88

A LICANet possui apenas uma camada oculta. A camada de saída da LIPNet possui um

neurônio para cada classe conhecida. Uma vez que a LIPNet foiaplicada apenas em problemas

dicotômicos, sua camada de saída sempre apresenta dois neurônios. Por outro lado, as cama-

das de saída da AAPNet e da LICANet apresentam a mesma quantidade de neurônios que as

imagens de entrada para ambas as redes.

Todos os experimentos deste trabalho foram realizados sobre um Pentium Dual Core de

1,73GHz de CPU e com 2-GB RAM. Eles foram testados sobre a plataforma Java. As se-

ções a seguir apresentam a metodologia de teste, os resultados alcançados em cada um desses

experimentos e uma comparação entre os modelos propostos.

7.2 Detecção de faces

Detecção de faces consiste em indicar em uma dada imagem as localizações onde ocorrem a

presença de uma face. Esse problema pode ser sumarizado peladicotomia em determinar se

um dado padrão corresponde ou não a uma face.

Makinen e Raisamo (2008) apresentaram uma avaliação dos diferentes métodos para ali-

nhamento de faces de modo a melhorar as taxas de detecção de faces. Eles demonstraram que

o alinhamento manual foi o único tipo de alinhamento a trazeralgum ganho para a taxa de

detecção, enquanto os outros métodos não trouxeram melhorias. Em todos os casos avaliados,

a SVM (Vapnik 1998) alcançou as melhores taxas de classificação. Osunaet al.(1997) também

demonstraram as vantagens em se utilizar uma abordagem com SVM na detecção de faces, en-

quanto Waring e Liu (2005) aplicaram um método composto de histogramas espectrais e SVMs

alcançando melhores resultados do que o estado-da-arte. Nesse experimento são comparados

os resultados obtidos com a LIPNet, a PyraNet e a SVM. A SVM empregada utiliza umkernel

polinomial, baseado nos resultados obtidos por Makinen e Raisamo (2008) e em experimentos

prévios realizados que avaliaram as taxas de classificação para diferentes parâmetros da SVM.

7.2.1 Protocolo metodológico

O banco de dados utilizado é oMIT CBCL Face Database#1 (Heiseleet al. 2000), sob o

domínio doMIT Center For Biological and Computation Learning1, que possui 2.429 padrões

de face e 4.548 padrões de não-face para treinamento, e 472 padrões de face e 23.573 padrões

de não-face para teste. Todas as imagens dessa base estão em tons de cinza e possuem um

1http://www.ai.mit.edu/projects/cbcl
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tamanho de 19×19 pixels. A Figura 7.1 apresenta exemplos de algumas imagens desse banco.

Nos experimentos, todas as imagens tiveram seu histograma equalizado.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.1 Exemplos de imagens doMIT CBCL Face Database: (a) faces de treinamento, (b) faces de
teste, (c) não-faces de treinamento e (d) não-faces de teste.

Os resultados dos experimentos são apresentados na forma decurva ROC (Receiver Ope-

rating Characteristic) (Fawcett 2006). A curca ROC apresenta a taxa de verdadeiros-positivos

contra as taxas de falsos-positivos. A taxa de verdadeiros-positivos corresponde a quantidade

de faces corretamente classificadas dividida pelo total de faces na base, enquanto a taxa de falso

positivo corresponde a quantidade de padrões de não-face erroneamente classificados dividida

pelo total de padrões de não-face na base. A qualidade do resultado de uma curva ROC é então

determinado pela área sob a curva (AUC,Area Under the Curve) (Bradley 1997) que é equiva-

lente a probabilidade de que uma instância positiva fique acima de uma instância negativa no

ordenamento decrescente pela probabilidade de ser da classe positiva, sendo ambas escolhidas

aleatoriamente.

7.2.2 Determinação dos parâmetros da LIPNet

Várias configurações diferentes para a LIPNet foram testadas. Campos receptivos com os ta-

manhos variando entre 2 e 5 e fatores de sobreposição indo de 0a 3 foram avaliados. A Ta-

bela 7.1 apresenta alguns resultados obtidos para diferentes configurações sem inibição lateral.

A terceira configuração apresenta a maior AUC. Ou seja, levando em consideração que uma

PyraNet pode ser considerada como uma LIPNet sem inibição lateral, a melhor taxa alcançada

pela PyraNet nesse banco é de 0,86.

A Tabela 7.2 apresenta os resultados obtidos com diferentesconfigurações de inibição la-

teral na LIPNet com um campo receptivo de tamanho 4 em ambas ascamadas 2-D e com um
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Tabela 7.1 Área sob a curva ROC em detecção de faces para a LIPNet sem inibição lateral com dife-
rentes configurações para campos receptivos (r) e sobreposição (o)

Estrutura de campos receptivosAUC

(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 1) 0,833
(r1 = 4,o1 = 2),(r2 = 3,o2 = 2) 0,844
(r1 = 4,o1 = 1),(r2 = 4,o2 = 0) 0,860
(r1 = 4,o1 = 2),(r2 = 4,o2 = 2) 0,844
(r1 = 5,o1 = 2),(r2 = 3,o2 = 2) 0,851
(r1 = 5,o1 = 2),(r2 = 4,o2 = 1) 0,849

Tabela 7.2 Área sob a curva ROC em detecção de faces para LIPNet com diferentes configurações de
tamanho de inibição lateral (h) e pesos inibitórios (δ )

Estrutura de inibição lateral AUC

(h1 = 1,δ1 = 3,0),(h2 = 0) 0,872
(h1 = 2,δ1 = 1,8),(h2 = 0) 0,875
(h1 = 2,δ1 = 1,6),(h2 = 0) 0,878
(h1 = 2,δ1 = 1,4),(h2 = 0) 0,873
(h1 = 3,δ1 = 2,8),(h2 = 0) 0,870
(h1 = 4,δ1 = 2,4),(h2 = 0) 0,872
(h1 = 5,δ1 = 2,2),(h2 = 0) 0,871

fator de sobreposição de 1 na primeira camada e inexistente na segunda camada, de acordo

com a melhor AUC já obtida. Com as variações na inibição lateral, a maior AUC obtida pela

LIPNet foi de 0,878.

7.2.3 Resultados experimentais

De modo a avaliar o efeito dos campos inibitórios na percepção das faces, as imagens de teste

do banco CBCL foram borradas por filtros gaussianos (Gonzalez e Woods 2010) de diferentes

raios (2, 4, 6, 8 e 10). A Figura 7.2 mostra uma comparação entre as AUCs da LIPNet e da

PyraNet sobre as imagens borradas. A LIPNet apresenta resultados estatisticamente melhores

do que os obtidos pela PyraNet a partir de um testet-Studentcom 5% de significância. A

diferença máxima entre as taxas da LIPNet e da PyraNet é obtida com o maior raio do filtro

de gaussiana testado. Esses experimentos estão consistentes com os resultados demonstrados

por Fukushima (2003) que afirma que a presença da inibição lateral melhora o modelo de forma
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Tabela 7.3 Custo computacional dos modelos LIPNet, PyraNet e SVM na classificação de uma imagem

Classificador Tempo da CPU (ms) Parâmetros armazenáveis

LIPNet 0,04 447
PyraNet 0,04 443

SVM 7,00 89.066

a reconhecer os padrões mesmo após uma operação de borramento. Além disso, a LIPNet

também apresenta um intervalo de confiança menor que a PyraNet.

2 4 6 8 10
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0.85

0.9

Raio do filtro gaussiano
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PyraNet

Figura 7.2 Comparação entre as AUCs da LIPNet e PyraNet com as imagens deteste borradas com
filtros gaussianos de diferentes raios (2, 4, 6, 8 e 10).

A Figura 7.3 apresenta uma comparação entre os melhores resultados obtidos pela LIPNet,

PyraNet e SVM. A LIPNet apresentou melhores resultados do que a PyraNet, mas a SVM

apresentou a maior AUC. Por outro lado, a LIPNet alcançou as melhores taxas de classificação

quando as taxas de falso-positivo foram superiores a 50%. Além disso, o uso da LIPNet também

tem sua justificativa baseada no seu curto tempo para realizar a tarefa de classificação em

conjunto com a pouca memória consumida. Enquanto a LIPNet leva apenas 0,04 milissegundos

para classificar um padrão e possui 447 parâmetros armazenados, a SVM leva 7 milissegundos

e tem em média 361 vetores de suporte ou 89.066 parâmetros armazenados. Isso significa

que a LIPNet com a configuração calculada durante os experimentos é 175 vezes mais rápida

que a SVM e consome apenas 0,5% da memória da mesma. A Tabela 7.3 apresenta o custo

computacional da LIPNet, PyraNet e SVM na tarefa de detecçãode faces.

Levando em consideração que a LIPNet funciona muito mais rápido que a SVM, um co-



7.2 DETECÇÃO DE FACES 92

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Falso Positivo

V
er

da
de

iro
 P

os
iti

vo

 

 

LIPNet − 0,878
PyraNet − 0,860
SVM − 0,886

Figura 7.3 Comparação entre a LIPNet, a PyraNet e a SVM em detecção de faces.

mitê (Verikaset al.1999) de vinte LIPNets foi avaliado e a saída do comitê consistiu na média

de todas as redes neurais treinadas. Dessa forma, como cada LIPNet treinada pode convergir

para um mínimo local diferente, espera-se que o desempenho médio do conjunto de redes seja

melhor do que o de somente uma rede neural (Naftalyet al.1997).

O comitê de LIPNets alcança uma área sob a curva de 0,894 contra a área de 0,886 alcan-

çada pela SVM e continua sendo 8 vezes mais rápido que a SVM. A comparação é apresentada

na Figura 7.4.
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Figura 7.4 Comparação entre o comitê de LIPNets e a SVM em detecção de faces.
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7.3 Detecção de floresta em imagens de satélite

Esse experimento objetiva mostrar as vantagens de se utilizar o classificador LIPNet numa

tarefa de segmentação de imagens supervisionada: detecçãode floresta em imagens de satélite.

Trabalhos desenvolvidos para problemas de reconhecimentoem imagens de satélite têm feito

uso de diferentes espectros de uma imagem de modo a alcançar seus objetivos (Venkatesh e

Raja 2002, Venkatalakshmiet al. 2006). Todavia, no experimento aqui realizado, o objetivo

é detectar áreas florestadas com imagens coletadas no espectro visível em tons de cinza. Para

comparações, foram testados no mesmo problema o k-NN, a MLP (Phunget al. 2005) e o

classificador Bayesiano com a técnica do histograma (Jones eRehg 2002). A MLP foi treinada

com uma camada oculta utilizando o algoritmo RPROP e a quantidade utilizada de neurônios

na camada oculta foi aquela que minimizou a taxa de erro da rede neural.

De modo a possibilitar a aplicação direta da LIPNet no experimento de segmentação, o

modelo de Segmentação e Classificação baseada em Campos Receptivos (Segmentation and

Classification based on Receptive Fields, SCRF) (Fernandeset al. 2013b) foi utilizado em

conjunto com o classificador.

O SCRF é um modelo proposto para segmentação supervisionadade imagens (Fernandes

et al. 2013b). Esse modelo combinado com um classificador supervisionado define as proba-

bilidades para uma dada sub-imagem extraída da imagem original pertencer a cada uma das

classes conhecidas. A LIPNet é um classificador apropriado para o modelo SCRF uma vez

que ela recebe como entrada uma imagem 2-D extraída pelo SCRFe retorna como saída a

probabilidade de tal imagem pertencer a cada uma das classes.

O propósito do SCRF é dividir uma imagem em sub-imagens de forma que a classificação

de cada sub-imagem seja utilizada para classificar cada pixel na imagem. Isso é feito baseado

nos conceitos de campos receptivos aplicados na imagem. Devem ser geradas sub-imagens

que compartilham alguns pixels levando a seguinte vantagem: a classificação de um pixel não

depende do seu próprio valor, mas é dependente da classificação obtida para cada uma das sub-

imagens que contém o pixel. Dessa forma, pixels vizinhos também afetam a classificação. A

Figura 7.5 apresenta o modelo SCRF.

A seguir uma descrição do modelo SCRF:

• Primeiro, uma imagem 2-D é adquirida (Aquisição da imagem);

• A imagem de entrada é dividida em sub-imagens (Extração dassub-imagens). As sub-

imagens têm um tamanho pré-definido derS× rS pixels e compartilham uma região so-

breposta entre sub-imagens adjacentes definidas poroS. Os tamanhos da alturah e da
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Figura 7.5 Modelo SCRF, onden é o número de classes conhecidas ePi
n é a probabilidade da sub-

imagemi pertencer à classen.

larguraw da sub-imagem extraída são dados por:

h=

⌊
H−oS

gS

⌋

, (7.1)

w=

⌊
W−oS

gS

⌋

, (7.2)

ondegSé lacuna entre os campos receptivos dada porgS= rS−oS, eH eW correspondem

a altura e a largura da imagem original, respectivamente. A sub-imagemSI é então

composta por um grupo de pixels de acordo com sua posição espacial

SIu,v = {xi, j | ugS≤ i < u(gS+ rS),vgS≤ j < v(gS+ rS)}; (7.3)

• Em seguida, a probabilidade de cada sub-imagem pertencer auma classe conhecida é

calculada (Classificação das sub-imagens). Essa etapa é realizada através do uso de um

classificador supervisionado;

• Finalmente, de modo a classificar cada pixel na imagem de entrada, o modelo define a

classificação de um pixel como sendo a da classe que apresentao somatório máximo das
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probabilidades de todas as sub-imagens que contêm o pixel (Classificação dos pixels).

Contudo, se o pixel não estiver numa região sobreposta, indicando que apenas uma ima-

gem o contém, apenas uma probabilidade é gerada por classe e aclassificação do pixel é

direta.

A equação a seguir define como a classificação é obtida para um pixel:

Cxi, j = argmax
class c

(
ih

∑
u=i l

jh

∑
v= j l

p
SIu,v
c

)

, (7.4)

ondexi, j é um pixel na posição(i, j) da imagem,Cxi, j é a classificação do pixel,c representa

uma das possíveis classes,SI representa a sub-imagem ep
SIu,v
c é a probabilidadea posteriori

de uma dada sub-imagemSI na posição(u,v) da imagem de entrada pertencer à classec e

i l , ih, j l , jh são dados por:

i l =

⌈

u− rS

gS

⌉

+1, (7.5)

ih =

⌊

u−1
gS

⌋

+1, (7.6)

j l =

⌈

v− rS

gS

⌉

+1, (7.7)

jh =

⌊

v−1
gS

⌋

+1. (7.8)

Embora o somatório de probabilidades seja usado para definira classificação do pixel, qual-

quer outra métrica que use as probabilidades obtidas pode ser aplicada. Se a LIPNet for o

classificador utilizado com o modelo SCRF,p
SIu,v
c é dado pela equação (4.7).

Uma das vantagens do SCRF é que ele pode ser facilmente combinado com outros classi-

ficadores supervisionados que estimem as probabilidadesa posterioride uma imagem. Além

disso, a sobreposição entre os pixels em sub-imagens diferentes leva a uma melhor acuidade na

segmentação. A razão é que regiões sobrepostas podem ter classificações diferentes das obti-

das para os campos receptivos aos quais pertencem, melhorando o nível de detalhes na imagem

segmentada.

Finalmente, o uso de campos receptivos torna o modelo mais tolerante a falhas. Se ruído

existir em uma sub-imagem, ele pode ser ignorado devido à suavizinhança.
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7.3.1 Protocolo metodológico

Os experimentos foram realizados sobre duas bases de imagens de satélite. A primeira contém

imagens reais extraídas do Google Maps™. A segunda é uma basede imagens sintéticas gera-

das a partir de um conjunto de funções e as imagens reais. Todas as imagens estão disponíveis

em http://cin.ufpe.br/˜visar/databases/SCRF.

O banco de dados de imagens reais de satélite possui duas imagens de treinamento de

900×450 pixels representando as áreas florestadas e não-florestadas (Fernandeset al. 2008).

O banco de dados possui nove imagens de teste de 900×450 pixels e uma versão manualmente

segmentada para cada uma delas. As imagens de teste receberam nomenclaturas de acordo

com as cidades de onde foram extraídas: Jundiai-1, Jundiai-2, Jundiai-3, Manaus-1, Manaus-2,

Manaus- 3, Manaus-4, Recife-1 e Recife-2. A Figura 7.6 mostra as imagens de Jundiai-1 e

Manaus-1 e as respectivas segmentações manuais.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 7.6 Exemplos de imagens reais de satélite: (a) Jundiai-1 e (b) Manaus-1, e respectivas segmen-
tação manuais (c) e (d).

O banco de imagens sintéticas foi gerado pela aplicação de funções descritas no trabalho

de Freryet al. (1997) através das imagens de avaliação do banco de imagens reais de satélite.

A Tabela 7.4 apresenta tais funções, as quais são associadascom áreas urbanas e florestadas de

acordo com a homogeneidade do seu nível de cinza.

Os parâmetros utilizados para gerar as funçõesKa eG0
a são:
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Tabela 7.4 Distribuições multiplicativas para diferentes regiões emimagens de satélite
Região Distribuição

Área florestada Ka(α,λ ,n) = Γ1/2(α,λ )×Γ1/2(n,n)

Área urbana G0
a(α,γ,n) = Γ1/2(n,n)

Γ1/2(α,γ)

• Ka(α,λ ,n) ondeα = 2, λ = 0,00023 en= 3;

• G0
a(α,γ,n) ondeα =−5, γ = 203.987 en= 3.

A Figura 7.7 apresenta as imagens sinteticamente geradas usando as versões manualmente

segmentadas de Jundiai-1 e Manaus-1. A vantagem no uso da base sintética é que as imagens

usadas para avaliação dos classificadores são versões das imagens de teste segmentadas com

100% de precisão. Assim, a taxa de erro apresenta o exato número de pixels classificados

erroneamente, em oposição aos experimentos com imagens reais onde as imagens de avaliação

apresentam alguma imprecisão.

(a) (b)

Figura 7.7 Exemplos de imagens sintéticas: (a) simulação de Jundiai-3e (b) simulação de Manaus-1.

Para o modelo SCRF, foram utilizadas sub-imagens de tamanho18×18 pixels com uma

sobreposição de 6 pixels. Como todas as imagens possuem o tamanho de 900×450 pixels, um

total de 2.500 imagens para treinamento e 1.250 sub-imagens para cada imagem testada foram

geradas.

A qualidade da segmentação realizada por cada método foi calculada através de uma com-

paração pixel a pixel entre a imagem gerada pelo método e uma versão segmentada manual-

mente da mesma imagem. Além disso, também foram utilizadas imagens sintéticas de satélite,

de forma que a versão segmentada da imagem não apresente qualquer erro de imprecisão. A

taxa de erro é então obtida dividindo o número de pixels erroneamente classificados pelo total

de pixels na imagem. O procedimento foi repetido 10 vezes. Osresultados reportam a média
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Tabela 7.5 Taxa de erro em % na detecção de floresta para LIPNet com diferentes configurações para
campos receptivos (r) e sobreposição (o)

Estrutura de campos receptivosTaxa de erro

(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 1) 7,33
(r1 = 3,o1 = 2),(r2 = 3,o2 = 1) 6,92
(r1 = 4,o1 = 2),(r2 = 3,o2 = 2) 7,43
(r1 = 4,o1 = 2),(r2 = 4,o2 = 2) 7,36
(r1 = 5,o1 = 2),(r2 = 3,o2 = 2) 9,03
(r1 = 5,o1 = 2),(r2 = 4,o2 = 1) 8,96

da taxa de erro e seu respectivo desvio-padrão. É importantenotar que outros algoritmos para

segmentação de imagens além do modelo SCRF com a LIPNet também são utilizados para

comparações entre as taxas de classificação.

7.3.2 Determinação dos parâmetros da LIPNet para imagens reais de satélite

Várias configurações para as camadas 2-D da LIPNet sem inibição lateral com o modelo SCRF

foram testadas. A Tabela 7.5 apresenta as taxas obtidas pelas diferentes configurações. A

melhor configuração com um campo receptivo de tamanho 3 em ambas as camadas 2-D e um

fator de sobreposição de 2 na primeira camada e 1 na segunda obteve a menor taxa de erro de

6,92%. Levando em consideração que a LIPNet sem campos inibitórios é equivalente a uma

PyraNet, esse resultado será utilizado como a taxa obtida pela PyraNet.

Diferentes configurações para a inibição lateral da LIPNet também foram testadas. A Ta-

bela 7.6 apresenta as taxas de erro para as melhores configurações de campos inibitórios usando

a mesma configuração obtida na melhor rede sem inibição lateral. É fácil de notar que a pri-

meira configuração obteve a menor taxa de erro de 6,13%. Tal resultado será então considerado

como a melhor taxa alcançada pela LIPNet para a avaliação dosresultados com imagens reais

de satélite.

7.3.3 Determinação dos parâmetros da LIPNet para imagens sintéticas de satélite

Para determinação dos parâmetros nos experimentos com imagens sintéticas de satélite, foram

utilizadas as mesmas configurações de campos receptivos e fatores de sobreposição para a

LIPNet e a PyraNet encontradas no experimento anterior. Contudo, diferentes configurações

de inibição lateral para LIPNet foram testadas. A Tabela 7.7apresenta a taxa de erro para
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Tabela 7.6 Taxa de erro em % na detecção de floresta para LIPNet com diferentes configurações de
tamanho de inibição lateral (h) e pesos inibitórios (δ )

Estrutura de inibição lateral Taxa de erro

(h1 = 1,δ1 = 1,15),(h2 = 0) 6,13
(h1 = 2,δ1 = 1,15),(h2 = 0) 6,57
(h1 = 3,δ1 = 1,15),(h2 = 0) 6,88

Tabela 7.7 Taxa de erro em % na detecção de floresta em imagens sintéticaspara LIPNet com diferentes
configurações de tamanho de inibição lateral (h) e pesos inibitórios (δ )

Estrutura de inibição lateral Taxa de erro

(h1 = 1,δ1 = 0,9),(h2 = 0) 7,19
(h1 = 2,δ1 = 0,7),(h2 = 0) 6,83

(h1 = 2,δ1 = 0,7),(h2 = 2,δ2 = 0,8) 6,71
(h1 = 2,δ1 = 0,7),(h2 = 3,δ2 = 0,8) 6,68

diferentes tamanhos de campos inibitórios. A última configuração com um campo inibitório

de tamanho 2 e peso 0,7 na primeira camada 2-D e tamanho 3 e peso0,8 na segunda camada

2-D obteve a menor taxa de erro e será utilizada para a avaliação dos resultados com imagens

sintéticas de satélite.

7.3.4 Resultados experimentais com imagens reais de satélite

A Tabela 7.8 apresenta a taxa de erro para todos os métodos testados em comparação com a

LIPNet. É importante notar que os métodos determinísticos k-NN e o classificador Bayesi-

ano com a técnica do histograma não apresentam desvio-padrão. Cada método recebeu uma

nomenclatura para exibição na tabela:

• SCRF-LIPN: aplicação do modelo SCRF com o classificador LIPNet;

• SCRF-PN: aplicação do modelo SCRF com o classificador PyraNet;

• SCRF-NN: aplicação do modelo SCRF com o classificador k-NN;

• k-NN: aplicação do classificador k-NN pixel a pixel;

• MLP: aplicação da MLP pixel a pixel;
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Tabela 7.8 Taxa de erro em % na detecção de floresta para os diferentes classificadores (¯x(s))

Imagem SCRF-LIPN SCRF-PN SCRF-NN k-NN MLP BHT

Jundiai-1 5,94(1,25)− 4,13(0,28) 28,17 37,81 14,89(4,54) 20,65
Jundiai-2 7,89(0,27)+ 10,35(1,11) 19,80 35,77 18,22(0,86) 18,31
Jundiai-3 8,43(0,22)∼ 8,75(0,47) 13,61 35,77 15,45(0,83) 14,66
Manaus-1 6,07(0,53)+ 7,77(0,60) 5,67 55,73 17,75(3,56) 12,82
Manaus-2 6,08(0,39)+ 7,29(0,58) 5,49 53,63 15,13(1,55) 12,94
Manaus-3 8,47(0,66)+ 10,79(0,88) 6,48 16,03 27,42(3,64) 22,47
Manaus-4 6,51(0,37)∼ 6,67(0,52) 14,79 31,75 26,33(3,59) 21,46
Recife-1 2,61(0,27)+ 3,38(0,45) 3,65 48,26 2,38(0,37) 1,85
Recife-2 3,09(0,38)∼ 3,20(0,28) 4,91 47,18 3,05(0,73) 3,75

x̄ 6,13 6,93 11,40 40,21 15,62 14,31

• BHT: classificador Bayesiano com a técnica do histograma aplicado pixel a pixel.

O k-NN pixel a pixel obteve a maior taxa de erro. O classificador MLP obteve a segunda

maior taxa de erro e o BHT teve uma pequena melhora com relaçãoa MLP, obtendo uma taxa

de erro de 14,31%. É também importante notar que as menores taxas de erro ocorreram quase

sempre na presença do modelo SCRF. O classificador SCRF-NN obteve a menor taxa de erro

em três imagens e o BHT obteve a menor taxa em uma imagem, enquanto o SCRF-LIPN al-

cançou as melhores taxas nas demais cinco imagens, obtendo amenor taxa média de erro entre

todas as imagens de 6,13%. Testes de hipóteset-Studentcom 5% de significância demonstram

que os classificadores SCRF-LIPN e SCRF-PN apresentam resultados estatisticamente diferen-

tes em seis imagens onde “+” e “−” indicam que a hipótese nula é rejeitada e o SCRF-LIPN

apresenta uma taxa de erro melhor ou pior que o SCRF-PN, respectivamente, e “∼” indica que

os resultados não são significativamente diferentes. Uma observação importante é que o SCRF-

LIPN leva menos de um segundo para realizar a tarefa de segmentação, enquanto o SCRF-NN

leva mais de 77 segundos.

Os desvios calculados também apontam para uma maior estabilidade do classificador LIPNet.

Isso significa que levando em consideração que a LIPNet e a PyraNet foram treinadas pela

mesma quantidade de épocas, como o desvio padrão da LIPNet é menor pode ser inferido que

a presença da inibição lateral acelerou a velocidade de convergência da rede, uma vez que

as taxas obtidas pela LIPNet em cada iteração são mais próximas umas das outras do que na

PyraNet.
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Tabela 7.9 Taxa de erro em % para detecção de floresta em imagens de satélite (x̄(s))

Imagem SCRF-LIPN SCRF-PN SCRF-NN

Jundiai-1 8,84(0,35)∼ 9,39(0,76) 10,79
Jundiai-2 8,08(0,17)+ 8,57(0,58) 11,05
Jundiai-3 6,97(0,25)+ 7,54(0,87) 9,77
Manaus-1 6,55(0,24)+ 7,16(0,78) 9,27
Manaus-2 4,84(0,10)+ 5,30(0,53) 6,35
Manaus-3 5,55(0,24)+ 6,07(0,64) 7,46
Manaus-4 13,17(0,15)+ 14,17(0,92) 15,16
Recife-1 3,25(0,09)+ 3,92(0,64) 4,99
Recife-2 2,85(0,14)+ 3,37(0,57) 4,11

x̄ 6,68 7,28 8,77

7.3.5 Resultados experimentais com imagens sintéticas de satélite

Os experimentos com imagens reais de satélite podem apresentar certa imprecisão devido a

segmentação manual não ser inteiramente fiel a realidade da imagem. Então, neste experi-

mento foram utilizadas imagens sintéticas geradas automaticamente a partir das imagens reais

de satélite manualmente segmentadas. Dessa forma, as imagens de avaliação possuem uma

precisão de 100% para cada segmento nas imagens de teste.

A Tabela 7.9 apresenta as taxas de erro média e o desvio-padrão obtidos pelos classificado-

res nas imagens sintéticas. Contudo, uma vez que os dados neste experimento foram gerados

por funções estatísticas que objetivam representar uma região a partir das intensidades dos pi-

xels seguindo uma dada distribuição, os classificadores pixel a pixel (k-NN, MLP, classificador

Bayesiano com a técnica do histograma) não foram testados. Acombinação entre o modelo

SCRF e a LIPNet obteve a menor taxa de erro em todas as imagens de teste. Testest-Student

demonstram que o modelo proposto SCRF-LIPN é estatisticamente melhor que o SCRF-PN na

maioria das imagens testadas. As mesmas nomenclaturas e nível de significância do experi-

mento anterior são utilizadas.

7.4 Categorização de objetos

Categorização de objetos consiste em atribuir uma categoria para a imagem de um objeto. Tal

tarefa é dificultada quando os objetos apresentam variaçõesna forma, textura, posição, oclusão,

ruído ou desordem no background (Galleguillos e Belongie 2010). A AAPNet é avaliada na
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tarefa de categorização de objetos de modo a aprender as características que correlacionam os

padrões de uma classe definindo uma fronteira de decisão fechada para posterior classificação

de novos objetos. Os resultados obtidos com a AAPNet são comparados com outros algoritmos

que não utilizam a etapa de extração de características ou que trabalham com características

fracas, uma vez que a AAPNet realiza esta etapa implicitamente.

7.4.1 Protocolo metodológico

Nos experimentos, um comitê (Verikaset al. 1999) de AAPNets é treinado para cada classe

conhecida. Neste comitê, existe uma rede neural para cada imagem de treinamento da classe.

O padrão de teste é classificado baseado na distância entre a entrada para a rede neural e a ima-

gem reconstruída. Quanto menor essa distância, maior a probabilidade da imagem pertencer à

categoria representada pela AAPNet.

Esse experimento foi conduzido no banco de objetos Caltech-101 (Fei-Feiet al.2006) que

consiste em imagens variadas de 101 objetos. Todas as imagens no banco de objetos foram

convertidas para escala de cinza com o histograma equalizado e subamostradas para 40×40

pixels.

A melhor configuração para a AAPNet é determinada baseada numsubconjunto do Caltech-

101 contendo sete classes (“anchor”, “barrel”, “crocodile”, “joshua tree”, “ketch”, “lotus” e

“nautilus”). Cinco imagens de treinamento são escolhidas aleatoriamente por classe, enquanto

as imagens restantes são usadas para teste. A configuração utilizada nos experimentos com

todas as classes do Caltech-101 é aquela que apresenta a maior taxa de classificação na etapa

de determinação dos parâmetros. A Figura 7.8 apresenta uma imagem de exemplo para cada

uma das sete classes do subconjunto do banco Caltech-101.

Na configuração do experimento para o teste com o banco Caltech-101 completo com to-

das as classes, 15 ou 30 imagens de treinamento foram selecionadas por classe, enquanto as

imagens restantes foram usadas para teste. Tal procedimento foi repetido dez vezes e é apre-

sentado a média de todas as iterações. Wuet al. (2007) adotou a mesma configuração nos seus

experimentos.

7.4.2 Determinação dos parâmetros da AAPNet

A Figura 7.9 apresenta a taxa de classificação obtida com diferentes configurações de campos

receptivos de modo a encontrar os melhores parâmetros para aAAPNet na tarefa de categori-

zação de objetos. Os tamanhos dos campos receptivos variam de 2 a 6 em ambas as camadas
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Figura 7.8 Exemplos de imagens do subconjunto do Caltech-101 usadas para encontrar os melhores
parâmetros da AAPNet.

piramidais.

Campos receptivos muito largos conduzem a uma taxa de classificação pior, como na confi-

guração com campos receptivos de tamanho 6 para ambas as camadas. Isso pode ser explicado

devido ao fato de que quando o tamanho de um campo receptivo é aumentado, o número de

neurônios na camada é reduzido. Por outro lado, se o campo receptivo é muito pequeno, muitas

características serão extraídas e o modelo será mais sensível a variância nos objetos. A melhor

configuração encontrada para os tamanhos dos campos receptivos é 3 e 2 para a primeira e se-

gunda camada piramidal, respectivamente. Essa configuração obteve uma taxa de classificação

de 68,12% no subconjunto do Caltech-101 utilizado.
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Figura 7.9 Taxas de classificação para diferentes configurações de campos receptivos com um fator de
sobreposição de 1 para ambas as camadas piramidais. Tamanhodos campos receptivos em neurônios
para a primeira camada iguais a: (a) 2, (b) 3, (c) 4, (d) 5 e (e) 6.
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A Figura 7.10 apresenta a taxa de classificação obtida com diferentes configuração da so-

breposição utilizando a melhor configuração encontrada para os campos receptivos. A sobrepo-

sição variou de 0 até 2 na primeira camada piramidal e de 0 até 1na segunda camada piramidal.
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Figura 7.10 Taxas de classificação para diferentes configurações de tamanho de sobreposição com cam-
pos receptivos de tamanho 3 para a primeira camada piramidale 2 para a segunda. Números de neurônios
sobrepostos na primeira camada iguais a: (a) 0, (b) 1 e (c) 2.

As configurações da sobreposição de tamanho 1 para ambas as camadas piramidais apre-

sentam a maior taxa de classificação de 68,12% para a AAPNet com campos receptivos de

tamanho 3 e 2 para a primeira e segunda camada piramidal, respectivamente. A ausência de

uma sobreposição entre os campos receptivos em ambas as camadas levou a pior taxa de classi-

ficação. Isto pode ser especulado devido ao fato de que tal ausência reduz a tolerância a falhas

da rede neural uma vez que nenhuma redundância é apresentadaentre os neurônios.



7.4 CATEGORIZAÇÃO DE OBJETOS 106

7.4.3 Resultados experimentais

As Figuras 7.11 (a) e (b) apresentam o desempenho da AAPNet com a melhor configuração

encontrada variando o número de classes no banco Caltech-101 com 15 e 30 imagens de trei-

namento, respectivamente. Os experimentos foram realizados com 20, 40, 60, 80 e 101 classes

selecionadas aleatoriamente e são apresentados na forma deum gráfico de caixa definido so-

bre as 10 execuções realizadas para cada número de classes. Adiferença entre o primeiro e

o terceiro quartis aumentaram com a redução do número de classes o que é um indicativo de

que algumas classes são mais difíceis de serem reconhecidasou que existem classes muito

similares. Em ambos os casos, o aumento do número de classes tem por consequência uma di-

minuição na taxa de classificação média e os resultados obtidos com as 101 classes apresentam

a menor assimetria e taxa de classificação, uma vez que todas as classes foram avaliadas em

cada execução.
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Figura 7.11 Gráfico de caixa para diferentes números de classes com (a) 15e (b) 30 imagens de treina-
mento.

As Figuras 7.12 (a) e (b) apresentam a comparação entre as distâncias das categorias “air-

planes” e “faces” para os objetos das 100 outras classes, respectivamente. A categoria “faces”

apresenta uma maior região de sobreposição com alguns padrões no banco Caltech-101. Con-

tudo, é importante notar que o banco Caltech-101 possui uma classe muito similar a classe

“faces”, chamada “faces_easy”. A Figura 7.12 (c) apresentaa comparação entre as distâncias

da classe “faces” para os objetos das outras classes sem os padrões da classe “faces_easy”.

Nesse cenário, a sobreposição dos padrões da classe “faces”com os outros padrões é muito

menor. A área sob a curva ROC para essas categorias são: 0,98 para “airplanes”; 0,97 para

“faces”; e aproximadamente 1,00 para “faces” sem os padrões da categoria “faces_easy”. Os

resultados indicam que a AAPNet está apta a detectar objetose definir uma fronteira de decisão
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fechada com larga separação entre os exemplos positivos e negativos.
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Figura 7.12 Comparação entre as distâncias: (a) da categoria “airplanes” para os objetos das outras
classes; (b) da categoria “faces” para os objetos das outrasclasses; (c) da categoria “faces” para os
objetos das outras classes sem os padrões da categoria “faces_easy”.

Finalmente, a Tabela 7.10 apresenta os resultados obtidos com a AAPNet no banco Caltech-

101 com todas as classes em comparação com os resultados obtidos em (Serreet al.2005), (Mutch

e Lowe 2006), (Wolfet al.2006), (Wuet al.2007), (Leeet al.2009) e (Majiet al.2012). Dois

experimentos com 15 e 30 imagens de treinamento selecionadas aleatoriamente foram realiza-

dos. Em ambos os casos, a AAPNet apresentou a melhor taxa de classificação. Além disso, a

AAPNet é vista como o modelo mais estável por apresentar, também, o menor desvio-padrão.

7.5 Reconhecimento de expressão facial

Reconhecimento de expressão facial tem aplicações nas maisdiversas áreas, como em segu-

rança para detectar, por exemplo, pessoas nervosas em abordagens policiais, no entretenimento
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Tabela 7.10 Taxa de classificação para categorização de objetos no bancoCaltech-101

Classificador 15 imagens de treinamento30 imagens de treinamento

AAPNet 59,38(±0,64) 65,64(±0,46)
Serre et al, (Serreet al.2005) 35,00 42,00

Mutch and Lowe (Mutch e Lowe 2006) 51,00 56,00
Wolf et al, (Wolf et al.2006) 51,18(±1,20) −

Wu et al, (Wuet al.2007) 52,16(±1,00) 60,23(±0,80)
DBN (Leeet al.2009) 57,70(±1,50) 65,40(±0,50)

Linear SVM (Maji et al.2012) 38,79(±0,94) 44,33(±1,33)
Kernel SVM (Maji et al.2012) 44,27(±1,45) 50,13(±1,19)

IKSVM (Maji et al.2012) 50,10(±0,65) 56,59(±0,77)

para criar diferentes interações entre as máquinas e os usuários, e na acessibilidade, onde o

reconhecimento da expressão facial é uma etapa crucial parainterpretação da linguagem de

sinais. A base de dados de Expressões Faciais de Japonesas (Japanese Female Facial Expres-

sion, JAFFE) (Lyonset al.1997) foi desenvolvida para avaliação de métodos nessa tarefa (Zhi

et al. 2011, Chenget al. 2010, Zavaschiet al. 2013). Ela contém imagens de 6 expressões

faciais, sendo elas: raiva, nojo, medo, alegria, tristeza esurpresa; além de imagens que ca-

racterizam a face neutra. As imagens da base JAFFE foram coletadas a partir de 10 pessoas,

apresentando 3 ou 4 imagens de cada expressão para cada pessoa.

7.5.1 Protocolo metodológico

Experimentos com a base JAFFE foram realizados utilizando imagens com as dimensões re-

duzidas, levando a um menor custo computacional. As imagensoriginais são recortadas em

128×128 pixels para reduzir a influência do fundo da imagem. As imagens recortadas são

então reescaladas para 40×40 pixels, têm seus histogramas equalizados e a intensidadedos pi-

xels utilizados como entrada da LICANet está no intervalo [0,1]. Nenhum método de extração

de características foi utilizado e a etapa de pré-processamento independe da classe da imagem.

A Figura 7.13 apresenta exemplos de algumas imagens após esse pré-processamento.

Duas abordagens são utilizadas para avaliar a LICANet em reconhecimento de expressão

facial com a base JAFFE. Na primeira abordagem, é utilizada amesma metodologia aplicada

por Zhi et al. (2011), na qual duas imagens de cada expressão por pessoa sãoescolhidas alea-

toriamente para treinamento e o restante para teste. Na segunda abordagem, chamada deleave-

one-image-out cross-validation, cada imagem de base é utilizada para teste em uma iteração

enquanto as demais são utilizadas para treinamento, essa abordagem foi utilizada por Chenget
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Figura 7.13 Imagens da base JAFFE após o pré-processamento.

al. (2010). Trinta repetições foram realizadas para cada abordagem sendo apresentada a média

entre todas as repetições.

Um comitê de LICANets é criado para cada expressão facial possível e para a expressão

neutra. Cada comitê é composto pord redes neurais, sendod o número de pessoas na base. A

saída do comitê consiste no mínimo das saídas de todas as redes treinadas.

7.5.2 Determinação dos parâmetros da LICANet

LICANet possui 4 parâmetros livres que devem ser experimentalmente avaliados, sendo eles

o limiar da rede, a quantidade de neurônios considerados na camada de saída, o tamanho do

campo inibitório e o peso do campo inibitório. Os experimentos a seguir demonstram a influên-

cia de cada parâmetro no reconhecimento da expressão facialutilizando a primeira abordagem

de teste, na qual duas imagens por expressão por pessoa são utilizadas para treino.

O limiar da LICANet determina quão sensível ao erro o algoritmo construtivo será. Um

limiar igual a 0,0 indica que a camada oculta irá crescer até ter aproximadamente o mesmo

tamanho da camada de entrada, ficando cada neurônio da camadaoculta conectado a um neurô-

nio na camada de entrada e a outro na camada de saída. Quanto maior for limiar, menor será

a quantidade de divisões da camada oculta da LICANet, resultando em uma rede neural com

menos neurônios na camada escondida, apresentando, assim,um menor custo computacional

na sua execução. São avaliados diferentes valores para limiar da LICANet indo de 0,0 até 1,0

com incremento de 0,1. A Tabela 7.11 apresenta a taxa de reconhecimento de expressão facial

para cada limiar utilizando todos os neurônios da camada de saída, ou seja, k = 1600, e sem

inibição lateral. A rede neural utilizando o limiar 0,3 alcança a maior taxa de reconhecimento

de 90,1% necessitando de apenas 29,3% da quantidade de neurônios da configuração que uti-

liza o limiar 0,0, resultando em uma redução no custo computacional, pois com uma menor

quantidade de neurônios na camada oculta, menos memória é utilizada para armazenar a rede

neural e menos operações são efetuadas durante a propagaçãodo sinal de entrada. O limiar 0,3

será a configuração utilizada nos demais experimentos.
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Tabela 7.11 Taxa de reconhecimento de expressão facial (%) para diferentes limiares da LICANet

Limiar Número de neurônios ocultosTaxa de reconhecimento (¯x(s))

0,0 1598 89,3(2,3)
0,1 1058 89,1(2,5)
0,2 687 89,7(2,7)
0,3 469 90,1(2,5)
0,4 328 89,8(2,2)
0,5 229 87,0(2,4)
0,6 158 82,2(3,6)
0,7 103 77,3(4,3)
0,8 66 63,2(4,1)
0,9 33 40,4(3,7)
1,0 1 16,4(4,6)

A quantidade de neurônios considerados na camada de saída a partir do algoritmo de poda,

determinada porn, torna a rede menos sensível a variações na aprendizagem sobre diferentes

pixels da imagem, possibilitando que a classificação seja realizada apenas sobre os pixels que

melhor representam uma classe. Utilizando o limiar igual a 0,3 e a rede sem configuração de

inibição lateral, é avaliada a taxa de reconhecimento de expressão facial utilizando apenas 50%

dos neurônios da camada de saída que alcança uma taxa de 91,2%, sendo 1,1 ponto percentual

maior do que a taxa obtida considerando todos os neurônios dacamada de saída da LICANet.

Outros valores den também foram avaliados, mas não apresentaram melhorias na taxa de

reconhecimento. Nos demais experimentos, o valor den utilizado no algoritmo de poda será

igual a 800.

Diferentes configurações para inibição lateral na última camada da LICANet são avaliadas.

A Tabela 7.12 apresenta os melhores resultados obtidos paradiferentes configurações de tama-

nho de campo inibitório e peso inibitório. A maior taxa de reconhecimento foi obtida para a

configuração com campo inibitório de tamanho 6 e peso igual a 17. Testes de hipóteset-Student

com 5% de significância entre os resultados obtidos pelas melhores configurações da LICANet

com e sem campos inibitórios demonstram estatisticamente que a presença de campos inibitó-

rios melhoram os resultados obtidos pela rede neural.
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Tabela 7.12 Taxa de reconhecimento de expressão facial (%) para diferentes configurações de tamanhos
de campos inibitório,hR, e pesos,ψR, inibitórios da LICANet

Configuração do campo inibitórioTaxa de reconhecimento (¯x(s))

hR = 2,ψR = 14 92,1(2,2)
hR = 2,ψR = 17 92,4(2,5)
hR = 4,ψR = 14 92,3(2,4)
hR = 4,ψR = 17 92,0(2,7)
hR = 6,ψR = 14 92,6(1,8)
hR = 6,ψR = 17 93,0(2,2)
hR = 8,ψR = 14 88,1(2,9)
hR = 8,ψR = 17 91,1(2,1)

7.5.3 Resultados experimentais

Os resultados obtidos pelas melhores configurações da LICANet são comparados com os re-

sultados obtidos na literatura para cada abordagem. É importante notar que a LICANet é um

modelo que realiza a classificação de uma classe de padrões sem extração de características,

etapa que é feita implicitamente.

Uma comparação entre a LICANet e diferentes métodos com extração de características

apresentados por Zhiet al. (2011) de acordo com a primeira abordagem de teste é apresen-

tada na Tabela 7.13. O melhor método com extração de característica apresenta uma taxa de

reconhecimento de expressão facial de 91,5%, enquanto a LICANet apresenta uma taxa de

93,0% indicando que o processo implícito de extração de características consegue generalizar

o aprendizado da LICANet tornando dispensável etapas de extração de características anterio-

res à classificação da rede neural. A Tabela 7.14 apresenta a matriz de confusão média obtida

com a LICANet. É possível observar que a maior parte dos errosocorre com imagens de pes-

soas alegres e tristes que aparentam estar com uma expressãoneutra e entre as expressões de

medo e surpresa.

Na segunda abordagem de teste, na qual uma imagem por vez é utilizada como teste e as

demais como treino, os resultados obtidos pela LICANet são comparados com os resultados

apresentados para outros classificadores sem extração de características. No trabalho de Cheng

et al. (2010) é proposto um processo de classificação gaussiana semqualquer extração de ca-

racterísticas. Utilizando a mesma metodologia da segunda abordagem de teste, Chenget al.

(2010) obtém uma taxa de reconhecimento de expressão facialde 93,4%. A LICANet alcança

uma taxa de acerto de quase 100%. A Tabela 7.15 apresenta os resultados obtidos com a
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Tabela 7.13 Comparação entre as taxas de reconhecimento de expressão facial (%) obtidas pela LICA-
Net e por diferentes métodos com extração de características com a primeira abordagem de teste

Método Taxa de reconhecimento (¯x(s))

LICANet 93,0(2,2)
GSNMF (Zhiet al.2011) 91,5
SNMF (Zhiet al.2011) 87,2
DNMF (Zhi et al.2011) 88,7
NMF (Zhi et al.2011) 82,9

Laplacianfaces (Zhiet al.2011) 84,3
Fisherfaces (Zhiet al.2011) 85,7
Eigenfaces (Zhiet al.2011) 80,0

Tabela 7.14 Matriz de confusão média da LICANet seguindo a metodologia da primeira abordagem de
teste

Surpresa Alegria Raiva Nojo Tristeza Neutro Medo
Surpresa 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Alegria 0,1 9,8 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0
Raiva 0,0 0,0 9,9 0,0 0,1 0,0 0,0
Nojo 0,0 0,0 0,3 8,6 0,1 0,0 0,0

Tristeza 0,1 0,3 0,0 0,2 9,1 0,9 0,4
Neutro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
Medo 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 10,8
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Tabela 7.15 Comparação das taxas de reconhecimento (%) obtidas pela LICANet e por diferentes mé-
todos sem extração de características com a segunda abordagem de teste

Método Taxa de reconhecimento (¯x(s))

LICANet 99,9(0,1)
Processo gaussiano (Chenget al.2010) 93,4

3-NN 91,5

segunda abordagem de teste pela LICANet, pelo processo de classificação gaussiana e pelo

classificador k-NN sem extração de características utilizando o valor parak que obteve a maior

taxa de reconhecimento. É fácil notar que a LICANet apresenta uma taxa de classificação

bastante superior em comparação aos demais métodos sem extração de características.

7.6 Comparação entre os modelos propostos

Considerando o desempenho das redes neurais propostas nos experimentos anteriores, nesta

seção compara-se o desempenho dos modelos entre si, avaliando-os nos problemas de detecção

de faces, categorização de objetos e reconhecimento de expressão facial.

Primeiramente, a AAPNet e a LICANet são avaliadas no problema de detecção de faces

com a base MIT CBCL empregando a mesma metodologia do experimento com a LIPNet. Por

serem OCCs, apenas padrões de face foram utilizados para treinar as duas redes neurais. En-

quanto a LICANet utiliza a mesma configuração encontrada na tarefa de reconhecimento de

expressão facial, diferentes configurações foram avaliadas para a AAPNet. A Tabela 7.16 apre-

senta as AUCs encontradas para diferentes quantidades de imagens de faces para treinamento

da LICANet. É possível notar que a variação da quantidade de padrões de face utilizadas no

treinamento da LICANet não resulta em grandes diferenças nas classificações obtidas.

A Tabela 7.17 apresenta as AUCs para diferentes configurações de campos receptivos e fa-

tores de sobreposição da AAPNet para duas quantidades diferentes de imagens de treinamento,

5 e 250. As classificações realizadas pelas redes neurais LICANet e AAPNet apresentam de-

sempenho semelhantes, mas inferiores ao da LIPNet, que obtém uma AUC de 0,878. Contudo,

assim como foi feito com a LIPNet, que utilizou um comitê de classificadores para alcançar

uma AUC de 0,894, o mesmo pode ser realizado com as redes neurais autoassociativas. Nesse

caso, a principal vantagem da LICANet sobre as demais é que sua configuração envolve a

especificação de poucos parâmetros e sua arquitetura é ajustada durante o treinamento.
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Tabela 7.16 Área sob a curva ROC para detecção de faces na base MIT CBCL comdiferentes quanti-
dades de imagens de treinamento para a LICANet

Quantidade de imagens de treinamentoAUC
5 0,805
50 0,841
250 0,841
850 0,852
900 0,847

Tabela 7.17 Área sob a curva ROC para detecção de faces na base MIT CBCL comdiferentes con-
figuração da AAPNet variando os tamanhos dos campos receptivos de 2× 2 a 5× 5 e os fatores de
sobreposição de 0 a 1, e exibindo os melhores resultados obtidos

Configuração 5 imagens de treinamento250 imagens de treinamento
(r1 = 3,o1 = 0),(r2 = 2,o2 = 0) 0,838 0,843
(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 2,o2 = 1) 0,775 0,831
(r1 = 3,o1 = 0),(r2 = 3,o2 = 1) 0,665 0,705
(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 0) 0,838 0,829
(r1 = 4,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 1) 0,601 0,681
(r1 = 5,o1 = 0),(r2 = 2,o2 = 1) 0,679 0,71
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A segunda avaliação realizada envolve o desempenho dos modelos propostos no problema

multiclasses de categorização de objetos com o banco Caltech-101. Para utilização da LIPNet,

três abordagens de classificação foram utilizadas:

• Abordagem multiclasse: uma LIPNet é treinada para aprender a diferenciar todos os

padrões com cada neurônio na camada de saída sendo atribuídoa uma classe específica;

• Abordagem um-contra-todos: uma LIPNet é treinada por classe utilizando como padrões

negativos as imagens de treinamento das classes restantes;

• Abordagem dois-a-dois: uma LIPNet é treinada para cada pardistinto de classes.

A Figura 7.14 exibe as diferentes taxas de classificação da LIPNet considerando subconjun-

tos do banco Caltech-101 com diferentes quantidades de classes para cada uma das abordagens

utilizando 15 imagens de treino. É possível perceber que a abordagem dois-a-dois consegue as

melhores taxas de classificação, mas, mesmo com somente 16 classes, a taxa de classificação

alcançada de 45% é bastante inferior a obtida pela AAPNet.

A LICANet foi avaliada com toda a base do Caltech-101 utilizando 15 e 30 imagens de

treinamento. No primeiro caso, com 15 imagens de treinamento, a LICANet alcança uma taxa

de classificação de 42,94%, enquanto com 30 imagens de treinamento, a taxa alcançada é de

49,33%. Ambos os resultados são bastante inferiores aos obtidos pela AAPNet que foram de

59,38% e 65,64%, respectivamente.

Finalmente, a AAPNet e a LICANet são comparadas no problema de reconhecimento de

expressão facial com a base JAFFE. Utilizando a abordagem proposta por Zhiet al. (2011), na

qual duas imagens por expressão por pessoa são utilizadas para treinamento e o restante para

teste, diferentes configurações da AAPNet foram avaliadas.A Tabela 7.18 apresenta as taxas

de reconhecimento obtidos para diferentes configurações daAAPNet. Nos experimentos rea-

lizados, a melhor taxa obtida é de 89,7% que é inferior a melhor taxa obtida pela LICANet de

93,0%. Além disso, enquanto a LICANet possui um total de 469 neurônios ocultos, a configu-

ração da AAPNet que obteve a melhor taxa possui 685 neurôniosocultos, e a LICANet possui

metade dos neurônios da AAPNet na camada saída. Ou seja, no problema de reconhecimento

de expressão facial, os experimentos indicam que a LICANet apresenta uma melhor taxa de re-

conhecimento, com um menor custo computacional e com menos parâmetros de configuração.

É possível avaliar então que embora a AAPNet apresente melhores resultados em problemas

nos quais a variabilidade dos dados é muito grande, demonstra-se que a LICANet atua melhor

em problemas onde a variação entre os padrões seja mais sutil, com a presença de mais regiões

homogêneas coincidentes entre as diferentes classes.
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Figura 7.14 Comparação entre taxas de classificação da LIPNet utilizando diferentes quantidades de
classes no treinamento (4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16).

7.7 Considerações finais

Os experimentos realizados demonstram que os modelos aqui propostos contribuem para a área

de visão computacional, sendo superiores a vários outros métodos presentes no estado-da-arte.

O classificador LIPNet demonstra superioridade quando comparado com outros modelos nos

problemas dicotômicos de detecção de faces e detecção de floresta em imagens de satélite. A

AAPNet apresenta excelentes resultados na tarefa de categorização de objetos. Por outro lado,

a LICANet é capaz de atingir 99.9% de acerto na tarefa de reconhecimento de expressão facial.

É importante notar que a procura pelos parâmetros ideais para os modelos propostos não é

um ponto abordado exaustivamente nesta tese, pois o objetivo é mostrar que com algumas pou-

cas variações, a inclusão dos conceitos propostos é capaz detrazer melhorias às redes neurais

que motivaram os modelos aqui propostos. Na LIPNet, por exemplo, é possível que a utiliza-

ção da inibição lateral interfira no formato dos campos receptivos, sendo que a utilização dos

campos inibitórios pode ter por consequência a necessidadede alteração da configuração dos
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Tabela 7.18 Taxa de reconhecimento de expressão facial (%) na base JAFFEpara diferentes confi-
gurações da AAPNet variando os tamanhos dos campos receptivos de 2× 2 a 5× 5 e os fatores de
sobreposição de 0 a 1, e exibindo os melhores resultados obtidos

Configuração Taxa de reconhecimento (¯x(s))
(r1 = 3,o1 = 0),(r2 = 2,o2 = 0) 81,8 (3,3)
(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 2,o2 = 1) 89,7 (2,5)
(r1 = 3,o1 = 0),(r2 = 3,o2 = 1) 73,5 (3,4)
(r1 = 3,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 0) 78,0 (3,2)
(r1 = 4,o1 = 1),(r2 = 3,o2 = 1) 69,2 (3,1)
(r1 = 5,o1 = 0),(r2 = 2,o2 = 1) 76,6 (3,4)

campos receptivos para alcançar os melhores resultados. Contudo, os experimentos demonstra-

ram que para a melhor configuração de campos receptivos encontrada, a inclusão dos campos

inibitórios melhorou as taxas de classificação sem alteração dos campos receptivos.

Os experimentos com a LICANet mostraram que a utilização de algoritmos construtivos

permite o desenvolvimento de uma rede neural sem a necessidade da especificação de muitos

parâmetrosa priori. A LICANet requer a especificação de apenas 4 parâmetros paraentão

ajustar a arquitetura da rede à classe sendo aprendida.

Finalmente, é importante notar que algoritmos evolucionários (Oong e Isa 2011, Gohet

al. 2008) ou métodos de otimização (Lalwaniet al. 2013, Duch e Korczak 1999) podem ser

utilizados para treinar e encontrar as melhores configurações das redes neurais propostas.



CAPÍTULO 8

Conclusão

8.1 Considerações finais

Teorias sobre a estrutura do cérebro humano têm motivado vários modelos em visão computa-

cional. Os conceitos de campos receptivos e inibitórios e arquitetura profunda são utilizados

por redes neurais que integram em uma mesma estrutura a extração implícita de características

e a classificação de padrões. Além disso, o conceito de memória autoassociativa inspirou redes

neurais para aprendizagem de uma classe.

Redes neurais propostas na literatura, como o Neocognitron(Fukushima 2003), CNN (LeCun

et al.1998), FEN+MLP (Perezet al.2003), PyraNet (Phung e Bouzerdoum 2007) e as redes au-

toassociativas (Yegnanarayana e Kishore 2002, Cavalcantiet al.2004, Hinton e Salakhutdinov

2006) apresentam modelos que incorporam algumas das teorias sobre o cérebro humano. Con-

tudo, as arquiteturas apresentadas não contemplam todas asteorias no mesmo modelo. Além

disso, essas redes neurais apresentam vários parâmetros configuráveis que precisam ser defini-

dos por um especialista.

Inspirada pela arquitetura piramidal da PyraNet com a extração implícita de características

através do uso de campos receptivos integrada a classificação de padrões, esta tese apresentou

de forma sucinta e elaborada três redes neurais artificiais:a LIPNet, a AAPNet e a LICANet.

A motivação para o desenvolvimento dessas redes vem das teorias sobre o cérebro humano, em

especial, os campos receptivos e inibitórios e a memória autoassociativa. Embora as arquitetu-

ras das redes neurais propostas permita a inclusão de váriascamadas de processamento em um

modelo profundo, nesta tese esse aspecto não foi analisado em detalhes.

As três redes neurais propostas possuem algumas motivaçõesem comum, como a presença

de campos receptivos e a extração implícita de características. Por outro lado, cada uma delas

guarda suas próprias peculiaridades e potencialidades.

A LIPNet é uma rede neural que utiliza os conceitos de campos inibitórios em sua arqui-

tetura, demonstrando ser mais estável e eficaz do que a PyraNet, rede neural que a inspirou.

Tal comportamento já era esperado devido à própria naturezada inibição lateral. A LIPNet

mostrou-se robusta a operações de borramento na imagem e é uma rede que apesar de receber
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como entrada uma imagem, consome pouca memória devido ao seumodelo de conectividade

piramidal que envolve o compartilhamento de conexões. Contudo, a LIPNet possui poucos

parâmetros livres em sua arquitetura, o que dificulta o processo de aprendizagem em proble-

mas multiclasses que requerem a definição de várias fronteiras de decisão abertas. Por outro

lado, a LIPNet apresenta-se como uma alternativa em problemas de natureza dicotômica, pois

apenas uma fronteira não-linear de decisão precisa ser definida. A LIPNet obteve os melhores

resultados no problema de detecção de floresta em imagens de satélite e utilizando um comitê

de LIPNets, obteve-se a maior taxa de classificação em detecção de faces com o menor custo

computacional em comparação com uma SVM.

A LIPNet foi avaliada somente em problemas dicotômicos, massua arquitetura pode ser

configurada para aprendizagem em problemas multiclasses com cada neurônio na camada de

saída representando uma classe específica. Contudo, experimentos realizados demonstraram

que a LIPNet não apresenta um desempenho satisfatório quando empregada desse modo. A

utilização de uma abordagem de classificação dois-a-dois faria então mais sentido, na qual uma

LIPNet seria treinada para cada par de classes existentes. Dificilmente, entretanto, a mesma

arquitetura da LIPNet, envolvendo campos receptivos e inibitórios e fatores de sobreposição,

poderia ser aplicada a todos os classificadores treinados.

A relação entre os parâmetros de entrada da LIPNet podem afetar significativamente a

aprendizagem. Se os campos receptivos forem muito grandes com relação à camada que eles se

conectam, o custo computacional do modelo reduz, mas poucascaracterísticas serão extraídas

de uma camada para outra. Por outro lado, os fatores de sobreposição podem ser aumenta-

dos para que mais características possam ser extraídas. Se asobreposição for muito pequena, a

acuidade das características extraídas diminui e a rede passa a ser menos tolerante a falhas, pois

menos redudância passa a ser apresentada entre neurônios deuma mesma camada. Quando a

sobreposição é muito grande, muitas características terãovalores similares e, possivelmente,

problemas de generalização ocorrerão quando os padrões aprendidos forem compostos de mui-

tas regiões homogêneas.

A configuração do campo inibitório da LIPNet influi na relaçãoentre as características

extraídas em uma mesma camada. Com a utilização da inibição lateral, os neurônios que

responderem com mais força em uma mesma camada tendem a prevalecer sobre os demais

atenuando a resposta dos outros neurônios em sua volta. Se o tamanho do campo inibitório

crescer enquanto o peso inibitório permanecer o mesmo, a força com que cada neurônio é

inibido diminui. Por outro lado, se o peso inibitório crescer, as respostas dos neurônios são

atenuadas e quando o peso inibitório for muito grande com relação ao tamanho do campo

inibitório, as respostas dos neurônios tendem a zero.
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A utilização da LIPNet em um problema de classificação depende então da especificação

da configuração dos seus parâmetros e do modelo de classificação utilizado. Essas escolhas

dependem do problema de visão computacional em questão. Se possui muitas classes, deve

ser escolhido um modelo que combine a saída de várias LIPNets. Se apresenta grande va-

riabilidade intraclasse, mais camadas de processamento tornam-se necessárias com menores

campos receptivos. Se apresenta muitas regiões homogêneas, menores devem ser os fatores de

sobreposição. Finalmente, se determinados contornos apresentam-se como uma característica

marcante na discriminação de padrões ou se a imagem apresenta algum nível de borramento, a

influência da inibição lateral deve ser aumentada.

A outra rede neural proposta é a AAPNet que apresenta uma arquitetura piramidal e é inspi-

rada pela LIPNet e pelo conceito de memória autoassociativa. A AAPNet é capaz de aprender

determinados padrões com base apenas nas informações que oscompõem, sem a necessidade

de extrair características ou de exemplos negativos. Assimcomo a LIPNet, a AAPNet apresenta

baixo custo computacional devido ao seu modelo de conectividade. Sua arquitetura baseada em

campos receptivos permite que características sejam extraídas ao longo da imagem de entrada

mantendo a topologia espacial das mesmas. Dessa forma, as características podem ser utili-

zadas para reconstruir regiões específicas e tentar então aproximar a imagem de entrada. A

AAPNet obteve os melhores resultados no problema de categorização de objetos em compara-

ção com outros métodos do estado-da-arte.

A AAPNet não inclui o conceito de inibição lateral em sua proposta. O seu objetivo é

reconstruir a imagem de entrada com base nas características extraídas ao longo das camadas

piramidais. Se a última camada piramidal possuir poucos neurônios com relação ao tamanho

da imagem, o retorno da AAPNet será mais homogêneo. Por outrolado, se muitos neurô-

nios estiverem presentes na última camada piramidal, as saídas dos neurônios na camada de

reconstrução da AAPNet serão mais independentes umas das outras, pois cada neurônio será

excitado a partir de uma pequena região da imagem de entrada que poderá possuir pouca rela-

ção com o padrão como um todo. Assim, a configuração dos camposreceptivos, dos fatores de

sobreposição e da quantidade de camadas da AAPNet devem ser determinadas em função da

heterogeneidade dos padrões utilizados na sua aprendizagem, tal qual na LIPNet.

O problema da AAPNet em conseguir encontrar as configuraçõesde campos receptivos

com relação a homogeneidade dos padrões, motivou a necessidade de um método automático

de determinação da arquitetura da rede. Assim, é proposta a rede neural LICANet que é ins-

pirada nos dois outros modelos, LIPNet e AAPNet, com a vantagem de possibilitar através de

um algoritmo construtivo a adaptação da sua arquitetura ao problema de classificação de uma

classe durante a aprendizagem. Ao contrário dos outros modelos, a LICANet possui apenas
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uma camada oculta com neurônios de campos receptivos variados. O algoritmo de treinamento

da LICANet faz com que sua camada oculta conecte-se a regiõeshomogêneas na imagem de

entrada, tornando esse modelo mais adequado para problemasde classificação onde a diferença

entre os padrões seja mais sutil, enquanto a AAPNet é adequada para problemas onde exista

grande variação intraclasse devido a suas múltiplas camadas de processamento. Em experi-

mentos de reconhecimento de expressão facial, a LICANet alcançou 99,9% de acerto com um

desvio-padrão indicando que em algumas iterações testadasessa taxa chegou a 100%.

A LICANet apresenta também inibição lateral nos seus neurônios na camada de saída,

seguindo a mesma motivação e o mesmo modelo utilizado na LIPNet. Todavia, não existe so-

breposição entre os neurônios de sua camada oculta e apenas uma camada oculta está presente

no modelo.

O algoritmo construtivo da LICANet permite que os campos receptivos da rede se ajustem

durante o treinamento e a rede seja capaz de aproximar melhoros padrões de treinamento. A

definição de quando novos neurônios devem ser inseridos na camada oculta da rede é tomada

com base em um critério de homogeneidade dos campos receptivos dos neurônios. Se o limiar

de entrada da LICANet for muito baixo, muitos neurônios serão inseridos, aumentando subs-

tancialmente o custo computacional do modelo. Por outro lado, se o limiar for muito baixo,

a saída da LICANet será composta de grandes regiões homogêneas, o que pode prejudicar a

classificação em problemas com muita heterogeneidade. Deveser encontrado então um valor

para o limiar que possibilite divisões suficientes do campo receptivo com respeito as variações

internas dos padrões. O algoritmo de poda da LICANet possibilita que neurônios na camada

de saída sejam descartados trazendo ganhos na eficácia, poisneurônios mal ajustados podem

atrapalhar a classificação, e na eficiência, pois menos computações serão necessárias.

Para as duas redes autoassociativas, AAPNet e LICANet, um modelo de classificação deve

ser definido para sua aplicação em problemas multiclasses. Nesta tese foi utilizado um modelo

que, após o treinamento de várias redes para as classes existentes, classifica um padrão como

pertencente a classe cuja rede neural autoassociativa treinada apresenta a menor distância entre

o padrão e a saída da rede.

A análise realizada nos experimentos demonstra que os modelos propostos apresentam me-

lhores resultados do que outros métodos da literatura sem necessitar de uma etapa prévia de

extração de características. Embora cada rede neural tenhatido um conjunto restrito de apli-

cações nesta tese, é importante notar que elas podem ser aplicadas em diferentes problemas da

visão computacional.
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8.2 Contribuições

Como contribuição direta para a ciência, o desenvolvimentodesta tese gerou os seguintes mo-

delos:

• Lateral Inhibition Pyramidal Neural Network(LIPNet) (Fernandeset al.2013b);

• AutoAssociative Pyramidal Neural Network(AAPNet) (Fernandeset al.2011, Fernandes

et al.2013a);

• Lateral Inhibition Constructive Autoassociative Neural Network(LICANet);

8.3 Trabalhos futuros

Nos trabalhos que se realizarão, ou que já estão sendo iniciados, pretende-se desenvolver os

seguintes pontos:

• Experimentos com arquiteturas mais profundas envolvendomúltiplas camadas nos mo-

delos propostos;

• Desenvolvimento de um algoritmo construtivo para possibilitar múltiplas camadas es-

condidas na LICANet;

• Utilização de técnicas evolucionárias para encontrar as melhores configurações da LIP-

Net e da AAPNet permitindo campos receptivos de tamanhos variáveis, tal qual na LI-

CANet;

• Experimentos em outros problemas da visão computacional para analisar sob outras pers-

pectivas a utilização dos modelos propostos;

• Experimentos em problemas de outros domínios, além da visão computacional, que en-

volvam padrões com dados dispostos bidimensionalmente.



APÊNDICE A

Resilient Propagation

O método de treinoResilient Propagation(Rprop) (Riedmiller e Braun 1993) realiza um ajuste

local dos pesos de uma rede neural levando em consideração apenas o sinal da derivada parcial

sobre todos os padrões de treino.

Assim, os pesos da rede são adaptativamente atualizados baseados no sinal do gradiente de

acordo com a seguinte regra

w(t+1)
i, j = w(t)

i, j ×−sign
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0, caso contrário

(A.2)

ondeη+ > 1 e 0< η− < 1 são os fatores de crescimento e decrescimento, respectivamente,

que definem os pulos dados cada passo da aprendizagem.

De acordo com Igel e Hüsken (2003), o Rprop é um algoritmo conhecido pela rápida e

precisa convergência. Outras vantagens obtidas com o uso doRprop são:

• Apresenta robustez com respeito aos seus parâmetros internos;

• Apresenta baixo custo computacional que cresce linearmente com o número de parâme-

tros a serem otimizados;

• É um método geral para otimização de gradiente que não depende de propriedades espe-

ciais da topologia da rede;

• A regra de atualização depende apenas do sinal do gradiente, sendo útil para aplicações

onde o gradiente é estimado numericamente e o erro apresentaruído;
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• Possui fácil implementação e não é suscetível a problemas numéricos.

Sendo assim, o Rprop apresenta-se como uma boa alternativa para treinamento de redes

neurais levando em consideração, principalmente, seu baixo custo computacional sem interferir

na precisão do modelo e sua robustez com relação aos seus parâmetros internos.
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