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Resumo

O cérebro humano é uma estrutura extremamente complexa, com muitos mistérios ainda por
desvendar no âmbito da Biologia e, em especial, da Medicina.

Apesar de ainda haver muito por conhecer, o funcionamento dos neurónios é algo já bem
explorado, com particular interesse na comunicação entre os mesmos, na sua organização em redes
e contribuição para o processo de aprendizagem.

Esta estrutura serviu de inspiração, no final do século XX, para o desenvolvimento de meca-
nismos matemáticos semelhantes, contribuindo para o crescimento da aprendizagem automática.

Esta ideia levanta imensas questões. Como será posśıvel reproduzir uma estrutura biológica
numa máquina? Será posśıvel um computador competir com a velocidade de comunicação entre
os neurónios humanos? Como se implementa computacionalmente uma estrutura neuronal?



Caṕıtulo 1

Introdução: Redes Neuronais
Biológicas vs. Artificiais

A aprendizagem humana é em si um tema complexo e amplamente explorado. Faz parte da
natureza do ser humano aprender a efectuar certas tarefas vendo como outros o fazem, ou seja,
através do exemplo.

Os computadores, apesar das suas origens de máquina capaz de efectuar milhões de cálculos
por segundo, “aprendem” de maneira semelhante: através de exemplos.

Da mesma forma que um computador tem processadores para “pensar” (actualmente qualquer
computador tem mais de um processador a funcionar em paralelo), também o ser humano tem
uma estrutura parecida, mas muito mais densa e em maior número: os neurónios.

Os neurónios organizam-se em redes densas e comunicam entre si através de ligações eléctricas,
denominadas sinapses. Um exemplo muito utilizado em Deep Learning consiste em conseguir fazer
um computador reconhecer uma fotografia de um gato. Ora bem, num ser humano, podemos
entender uma rede neuronal, em particular as sinapses, como o mecanismo ou programa que
aprende a distinguir um gato de qualquer outro objecto. O melhoramento da qualidade das
ligações entre os neurónios é o que faz aumentar a aprendizagem, optimizando a capacidade de
classificação e distinção do que é um gato, adaptando-se a mudanças na realidade (como, por
exemplo, o aparecimento de outra espécie de gato, que continua a ser um gato e por isso deve ser
reconhecido).

Apesar de desprovidos de inteligência natural, os computadores têm processadores que proces-
sam informação com uma velocidade pelo menos 1 milhão de vezes superior à do cérebro humano.
Em termos de comparação, podemos encontrar a seguinte tabela em [2], à data de 1998:

Redes Neuronais Biológicas Redes Neuronais Artificiais
Neurónios: Processadores:

Velocidade de Processamento: 102Hz 108Hz
Sinais/Rúıdo 1 ∞

Velocidade do Sinal 1m/s 108m/s
Número de Conexões 104 10
Modo de Operação Em Paralelo Em Série

Aprendizagem Conexões entre neurónios Dados e programas implementados
Melhoria Adaptação natural Programação externa

Falha de Hardware Robustas contra falha de “hardware” Fatal
Aparecimento súbito de novos dados Sim, desorganizados Não

Tabela 1.1: Comparação entre Redes Neuronais Biológicas e Artificiais (Fonte: [2])

O número de processadores f́ısicos de um computador é ainda bastante reduzido (em média, 2
a 8, actualmente) para poderem fazer frente ao número de neurónios presentes numa rede neuronal
biológica.

A alternativa passa pelo desenvolvimento de processadores artificiais (a ńıvel de software), de
modo a que possa existir um número bastante maior.

Tendo já os mecanismos presentes para a construção de uma rede neuronal artificial, como
podemos reproduzir o processo de aprendizagem humana? Será posśıvel unir os melhor dos dois
mundos?
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Caṕıtulo 2

Noções Elementares de
Aprendizagem Supervisionada

Antes de vermos em detalhe como podemos reproduzir a ideia de uma rede neuronal de uma
forma artificial, focar-nos-emos primeiro na sua principal utilidade: a aprendizagem supervisio-
nada.

Num problema t́ıpico de aprendizagem supervisionada, são-nos dadas observações de umas
variáveis explicativas e, com base nelas, pretendemos prever o valor de uma variável de resposta.
Caso esta seja cont́ınua e pretendamos prever o seu valor numérico, estamos perante um pro-
blema de regressão. Se for categórica, isto é, agrupada em classes, designa-se um problema de
classificação.

Exemplos clássicos de aplicação de aprendizagem supervisionada incluem:

• a previsão do estado de saúde de um paciente (doente ou não) com base nos resultados de
alguns exames por ele efectuado;

• a classificação de emails recebidos como sendo spam ou não;

• reconhecimento de caracteres manuscritos ou de outras imagens.

Em aprendizagem supervisionada, é nos disponibilizado um conjunto de dados no qual, para
cada observação, conhecemos tanto as variáveis explicativas como a variável de resposta. Desta
forma, já existe uma “classificação manual”, feita a priori (tipicamente por um ser humano) e a
ideia consiste em fornecer esta informação ao algoritmo (uma classificação já feita) para que ele
possa ser treinado e classificar outras observações diferentes.

Por este motivo, o conjunto de dados inicial é dividido pelo menos em dois conjuntos: de
treino (50% a 80% das observações) e de teste (20% a 50%). O conjunto de treino é utilizado
para construir o modelo, dáı ser o conjunto de maior dimensão. Como nos interessa obter um
modelo com boa capacidade preditiva para outras observações diferentes das utilizadas para gerar
esse modelo, o conjunto de teste tem a função de avaliar o desempenho do classificador quando
presenteado com novas situações (semelhantes mas diferentes) daquelas com que foi treinado.

Em casos onde há mais parâmetros de regularização que devam ser escolhidos a priori (chama-
dos hiperparâmetros) e onde o modelo gerado dependa dessa escolha, pode ser necessário efectuar
uma divisão em três conjuntos: treino, validação e teste, garantindo que o conjunto de treino per-
manece com pelo menos 50% das observações. O conjunto de validação é utilizado para comparar
os modelos treinados com diferentes escolhas desses hiperparâmetros, de modo a tentar encon-
trar a escolha optimal. Como veremos, em certas situações, as redes neuronais podem requerer a
selecção de hiperparâmetros.

Na prática, o treino do algoritmo, isto é, a sua aprendizagem através de exemplos consiste na
estimação dos parâmetros do modelo, de forma a encontrar aquele que melhor se ajusta aos dados.
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CAPÍTULO 2 UMA INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURONAIS

Um sobre-ajuste do modelo aos dados é sempre algo a evitar, uma vez que leva a problemas
de overfitting. Pensemos por exemplo numa regressão linear simples, dispondo de apenas duas ob-
servações. Pretendemos encontrar a recta que melhor se ajusta aos dados. Porém, por dois pontos
passa sempre uma recta, por isso, haverá um ajuste perfeito. No entanto, se juntarmos uma nova
observação ao conjunto de treino, muito provavelmente a recta que melhor se ajusta aos três pon-
tos será completamente diferente, levando a uma grande alteração nos parâmetros de regressão.
Por isso, o conjunto de treino deve ser suficientemente grande para que, adicionando uma nova
observação, as estimativas dos parâmetros não sofram alterações bruscas. Uma regra emṕırica
amplamente utilizada consiste em ter pelo menos 5 a 10 observações por cada variável explica-
tiva. Assim, num modelo de regressão linear simples, que tem apenas uma variável explicativa,
deveŕıamos ter pelo menos 5 a 10 observações para estimar os parâmetros com precisão.

0.5 1 1.5 2

1

2
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4

x

y

Figura 2.1: Exemplo de Overfitting : a preto estão os pontos e a recta de regressão original; a
vermelho estão uma nova observação e nova recta de regressão.

No entanto, se o conjunto de treino for excessivamente grande, pode surgir o problema oposto:
underfitting. Se existir um número excessivo de observações por cada variável explicativa, não
existirá modelo algum que se ajuste convenientemente aos dados. Este é um problema frequente
em dados de telecomunicações, onde existem centenas de observações por segundo e facilmente se
obtém um conjunto de treino com mais de 1 milhão de observações por variável.

Como veremos, as redes neuronais artificiais são flex́ıveis e indicadas para problemas de clas-
sificação e de regressão. Mas antes de avaliarmos o seu desempenho, necessitamos de formalizar
matematicamente a sua construção.
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Caṕıtulo 3

Construção das Redes Neuronais
Artificiais

Pensemos então que estamos perante um problema de classificação com p variáveis explicativas
X1, ..., Xp e com variável de resposta Y . O nosso objectivo é treinar um modelo de modo que
consiga prever automaticamente o valor observado de Y , dados os valores das variáveis explicativas
X1, ..., Xp.

Como cada variável explicativa provavelmente não tem a mesma importância de todas as outras,
faz sentido considerar que cada variável X1, ..., Xp tem um peso α1, ..., αp associado. Determinar
estes pesos é um desafio, podendo ser útil considerar várias combinações de pesos diferentes e,
mais ainda, aplicar funções relevantes sobre o resultado dessas combinações lineares das variáveis,
como

σ
(
α1X1 + · · ·+ αpXp

)
.

É esta toda a base das redes neuronais.
As redes neuronais podem ser utilizadas quer para problemas de classificação quer para re-

gressão. No caso da regressão, tipicamente existe apenas um neurónio de output, que contém o
valor previsto da variável de resposta. No caso da classificação é usual existirem mais neurónios
na camada de output, um por cada classe.

X1

X2

...

Xp

Z1

Z2

Z3

...

ZM

Ŷ1

...

ŶK

Camada
Oculta

Camada
de Input

Camada
de Output

Figura 3.1: Exemplo de Rede Neuronal com uma Camada Oculta
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CAPÍTULO 3 UMA INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURONAIS

Intuitivamente, a ideia das redes neuronais baseia-se em “dividir para conquistar”. Cada
camada intermédia contém vários neurónios (variáveis) que processam a informação da camada
anterior de forma distinta. A camada seguinte pega no resultado do processamento de todos os
neurónios anteriores e processa novamente, com o objectivo de “aumentar o conhecimento”.

A camada de input inclui as variáveis explicativas X1, ..., Xp utilizadas, sendo cada neurónio
constitúıdo por uma dessas variáveis.

Cada camada intermédia contém novas variáveis, sendo cada uma delas uma função das
variáveis da camada anterior. No caso da primeira camada intermédia, Z1, ..., Zm são funções das
variáveis explicativas X1, ..., Xp. Cada variável de uma segunda camada intermédia será função
das variáveis Z1, ..., Zm da camada anterior. Por último, as variáveis da camada de output são
função da última camada oculta.

3.1 Construção Matemática do Modelo de Redes Neuronais
Vamos agora formalizar matematicamente as redes neuronais, no caso do problema de classi-

ficação, onde a variável de resposta Y é categórica, com K ńıveis diferentes. A abordagem pode
ser reproduzida para o caso de regressão, tomando K = 1.

Consideremos

X = (X1, ..., Xp) ∈ Rp vector de variáveis explicativas

que constitui a camada neuronal de input. Para simplificar a notação, iremos explorar em detalhe
o caso em que existe apenas uma camada oculta, referindo ainda assim como proceder caso existam
mais camadas.

Seja M o número de variáveis na primeira (e, neste caso, única) camada oculta. Cada uma
destas variáveis Zm, com m ∈ {1, ...,M}, é uma função de uma combinação linear de todas as
variáveis da camada anterior. No caso da primeira camada oculta, são funções de combinações
lineares das variáveis explicativas originais. Assim, ficamos com:

Z = (Z1, ..., ZM ) ∈ RM vector de variáveis na camada oculta, onde

Zm = σ
(
αm0 + αm1X1 + · · ·+ αmpXp

)
= σ(αm0 +αtmX), ∀m ∈ {1, ...,M} , com

αm = (αm1, ..., αmp) ∈ Rp vector de pesos de X1, ..., Xp na variável Zm e

σ função de activação.

Notemos que as funções de activação σ são reais de variável real, uma vez que recebem um
escalar e devolvem também um escalar. Escolhas t́ıpicas incluem funções loǵısticas (ou sigmóides,
também conhecidas como softplus) ou funções de rectificação lineares ReLU (rectified linear unit).

0

0.5

1

σ(x) = 1
1+e−x

x

y

(a) Gráfico de uma Função Loǵıstica

0

σ(x) = max {0, x}

x

y

(b) Gráfico de uma ReLU

Figura 3.2: Gráficos de Exemplos de Funções de Activação
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A INFLUÊNCIA DA BIOLOGIA NA MATEMÁTICA CAPÍTULO 3

Este processo é repetido caso hajam mais camadas ocultas. As variáveis Z∗1 , ..., Z
∗
M∗ de uma

segunda camada oculta são funções de combinações lineares das variáveis Z1, ..., ZM da primeira
camada oculta.

Por fim, chegamos à camada de output, que contém K variáveis Ŷk. O valor que surge em cada
neurónio é idealmente a probabilidade estimada de o valor da variável de resposta Y pertencer à
classe k ∈ {1, ...,K} para os valores observados das variáveis explicativas.

Yk = P (Y ∈ Classe k|X1 = x1, ..., Xp = xp), ∀k ∈ {1, ...,K}

Cada uma destas variáveis Ŷk é também uma função de uma combinação linear de todas
as variáveis da última camada oculta. Difere do caso anterior por utilizar funções de activação
diferentes, designadas por funções de output. Em termos de notação, obtemos:

Ŷ = (Ŷ1, ..., ŶK) ∈ RK vector das variáveis da camada de output, onde

Ŷk = gk (βk0 + βk1Z1 + βk2Z2 + · · ·+ βkMZM ) = gk

(
βk0 + βtkZ

)
, ∀k ∈ {1, ...,K} , com

βk = (βk1, ..., βkM ) ∈ RM vector de pesos de Z1, ..., ZM na variável Ŷk e

gk funções de output.

Existem várias escolhas posśıveis para a função de output. Uma escolha t́ıpica vem da regressão
loǵıstica

gk

(
βk0 + βtkZ

)
=

eβk0+β
t
kZ

e

K∑
l=0

βl0+βt
lZ

, ∀k ∈ {1, ...,K}

conhecida como função softmax, que traz a vantagem de produzir sempre valores entre 0 e 1, que
podem ser interpretados como probabilidades. Caso estejamos num problema de regressão, então
K = 1 e o valor previsto da variável de resposta é o valor da função de output. Caso seja um
problema de classificação, cada observação é classificada como pertencente à classe com maior
valor da função de output.

Ŷ = arg max
k∈{1,...,K}

Ŷk = arg max
k∈{1,...,K}

gk

(
βk0 + βtkZ

)

Outra escolha posśıvel de função de output provém da regressão linear e é simplesmente a
função identidade, que não garante resultados contidos no intervalo [0, 1].

gk

(
βk0 + βtkZ

)
= βk0 + βtkZ, ∀k ∈ {1, ...,K}

Assim, com uma escolha adequada das funções de activação e de output, as redes neuronais
podem ser entendidas como simples modelos de regressão linear ou loǵıstica sequenciais.

Para sintetizar toda a rede neuronal numa só transformação das variáveis explicativas, utiliza-se
a notação

fk(X) = gk

(
βk0 + βtkZ

)
, ∀k ∈ {1, ...,K}

Como vimos, as redes neuronais contém muitas semelhanças quer com a regressão linear quer
com a regressão loǵıstica. Como em todos os modelos, há parâmetros para estimar. De que
forma(s) pode ser feita essa estimação?
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CAPÍTULO 3 UMA INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURONAIS

3.2 Estimação dos Parâmetros

As camadas ocultas contêm variáveis não observadas, que dependem das variáveis explicativas.
Num problema de classificação, conhecemos apenas os valores das variáveis explicativas X1, ..., Xp,
bem como o valor da variável de reposta Y , que pretendemos prever. Desta forma, todos os pesos
têm de ser estimados com base nos dados.

Uma vez escolhidas as funções de activação e de output, no caso em que há apenas uma camada
oculta há o seguinte conjunto de parâmetros a estimar:

θ =
{
αm0,αm : m ∈ {1, ...,M}

}︸ ︷︷ ︸
M×(p+1)

∪
{
βk0,βk : k ∈ {1, ...,K}

}︸ ︷︷ ︸
K×(M+1)

.

Consideremos

(X1, ...,XN ) ∈ RN amostra aleatória de X e

(x1, ...,xN ) ∈ RN respectiva amostra observada.

A função de erro (ou de custo) utilizada para regressão é tipicamente a soma do quadrado dos
reśıduos, de expressão geral

R(θ) =

K∑
k=1

N∑
i=1

[yik − fk(xi)]
2

e, para classificação, uma escolha comum é a função entropia, definida por

R(θ) = −
N∑
i=1

K∑
k=1

yik log fk(xi)

onde o logaritmo pode ser utilizado numa qualquer base (maior que 1), apesar de ter sido uma
medida originalmente proposta com base 2.

O estimador dos parâmetros do modelo é o minimizante da função de erro.

θ̂ = arg minR(θ)

Notemos que, utilizando a função softmax e a entropia como função de erro, obtemos um
modelo loǵıstico linearizado nas camadas ocultas. Nesse caso, o mı́nimo da função de erro coincide
com o máximo da função de verosimilhança, por isso, os parâmetros βk0, βk1, ..., βkM podem ser
estimados por máxima verosimilhança para todo o k ∈ {1, ...,K}.

No entanto, no caso geral, não pretendemos um minimizante global da função de erro, porque
provavelmente gerará problemas de overfitting. Uma abordagem comum consiste em utilizar o
método do gradiente descendente, que permite obter minimizantes locais.
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A INFLUÊNCIA DA BIOLOGIA NA MATEMÁTICA CAPÍTULO 3

3.2.1 Estimação utilizando Soma dos Quadrados dos Reśıduos

Quando a função de erro é a soma dos quadrados dos reśıduos, temos

Ri(θ) =

K∑
k=1

[yik − fk(xi)]
2 =

K∑
k=1

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]2
=

=
[
yi1 − g1 (β10 + β11zi1 + β12zi2 + · · ·+ β1MziM )

]2
+
[
yi2 − g2 (β20 + β21zi1 + β22zi2 + · · ·+ β2MziM )

]2
+ · · ·

+
[
yiK − gK (βK0 + βK1zi1 + βK2zi2 + · · ·+ βKMziM )

]2
, ∀i ∈ {1, ..., N}

onde zi = (z1, ...,zM ) é concretização de Zi = (Z1, ...,ZM ).

R(θ) =

N∑
i=1

Ri(θ) =

N∑
i=1

K∑
k=1

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]2

Necessitamos de encontrar as derivadas parciais de cada Ri(θ) em ordem aos parâmetros a
estimar.

∂Ri
∂βkm

= 2
[
yik − gk (βk0 + βk1zi1 + βk2zi2 + · · ·+ βkMziM )

]
×
[
−g′k (βk0 + βk1zi1 + βk2zi2 + · · ·+ βkMziM )

]
× zim

= −2

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
︸ ︷︷ ︸

δik

zim

portanto

∂Ri
∂βkm

= δikzim onde δik = −2

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]
g′k

(
βk0 + βtkzi

)

Notemos que

zim = σ
(
αm0 + αm1xi1 + αm2xi2 + · · ·+ αmpxip

)
= σ

(
αm0 +αtmxi

)
∂zim
∂αml

= σ′
(
αm0 + αm1xi1 + αm2xi2 + · · ·+ αmpxip

)
xil = σ′

(
αm0 +αtmxi

)
xil

logo, pela regra da cadeia,

∂Ri
∂αml

=
∂Ri
∂zim

∂zim
∂αml

=

K∑
k=1

2

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]
×
[
−g′k

(
βk0 + βtkzi

)]
× βkm × σ′

(
αm0 +αtmxi

)
xil

= −2

K∑
k=1

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
βkm σ′

(
αm0 +αtmxi

)
︸ ︷︷ ︸

sim

xil
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CAPÍTULO 3 UMA INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURONAIS

ficando com:

∂Ri
∂αml

= simxil onde

sim =

K∑
k=1

−2

[
yik − gk

(
βk0 + βtkzi

)]
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
︸ ︷︷ ︸

δik

βkm σ′
(
αm0 +αtmxi

)

= σ′
(
αm0 +αtmxi

) K∑
k=1

δikβkm

3.2.2 Estimação utilizando Entropia

Quando a função de erro é a entropia, temos

Ri(θ) =

K∑
k=1

yik log fk(xi) =

K∑
k=1

yik log gk

(
βk0 + βtkzi

)
= yi1 log g1 (β10 + β11zi1 + β12zi2 + · · ·+ β1MziM )

+ yi2 log g2 (β20 + β21zi1 + β22zi2 + · · ·+ β2MziM )

+ · · ·
+ yiK log gK (βK0 + βK1zi1 + βK2zi2 + · · ·+ βKMziM ) , ∀i ∈ {1, ..., N}

portanto

R(θ) =

N∑
i=1

Ri(θ) =

N∑
i=1

K∑
k=1

yik log gk

(
βk0 + βtkzi

)

sendo as derivadas parciais calculadas de forma semelhante.

∂Ri
∂βkm

= yik ×
g′k (βk0 + βk1zi1 + βk2zi2 + · · ·+ βkMziM )

gk (βk0 + βk1zi1 + βk2zi2 + · · ·+ βkMziM )
× zim = yik

g′k

(
βk0 + βtkzi

)
gk

(
βk0 + βtkzi

)
︸ ︷︷ ︸

δik

zim

∂Ri
∂αml

=
∂Ri
∂zim

∂zim
∂αml

=

K∑
k=1

yik
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
gk

(
βk0 + βtkzi

) × βkm × σ′ (αm0 +αtmxi
)

︸ ︷︷ ︸
sim

xil

Desta forma, obtemos expressões semelhantes às obtidas com a soma dos quadrados dos reśıduos.

∂Ri
∂βkm

= δikzim onde δik = yik
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
gk

(
βk0 + βtkzi

)
∂Ri
∂αml

= simxil onde

sim =

K∑
k=1

yik
g′k

(
βk0 + βtkzi

)
gk

(
βk0 + βtkzi

)
︸ ︷︷ ︸

δik

×βkm × σ′
(
αm0 +αtmxi

)
= σ′

(
αm0 +αtmxi

) K∑
k=1

δikβkm
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3.2.3 Gradiente Descendente e Equações de Back-Propagation

O gradiente descendente é um algoritmo iterativo de minimização de funções, usado em vários
casos para estimação de parâmetros. Traz a vantagem de encontrar mı́nimos locais e não necessa-
riamente o mı́nimo global.

Neste caso, pretendemos minimizar a função de erro. A cada iteração r do gradiente descen-
dente, as novas estimativas têm a forma

β
(r+1)
km = β

(r)
km − γr

N∑
i=1

∂Ri

∂β
(r)
km

e α
(r+1)
ml = α

(r)
ml − γr

N∑
i=1

∂Ri

∂α
(r)
ml

onde γr é a taxa de aprendizagem.
As quantidades δik e sim são interpretadas como o erro entre as camadas de output e ocultas,

respectivamente. Substituindo acima, obtemos as equações de back-propagation:

β
(r+1)
km = β

(r)
km − γr

N∑
i=1

δ
(r)
ik z

(r)
im e α

(r+1)
ml = α

(r)
ml − γr

N∑
i=1

s
(r)
imxil

Estas equações permitem escrever um algoritmo de estimação dos parâmetros com dois passos:

1. Passo Forward : são calculados os valores estimados de fk(xi), assumindo os pesos fixos (no
1o passo é necessário fornecer uma estimativa inicial dos pesos);

z
(r)
im = σ

(
α
(r)
m0 +α(r)t

m xi

)
, ∀i ∈ {1, ..., N} , ∀m ∈ {1, ...,M}

fk(xi)
(r) = gk

(
β
(r)
k0 + β

(r)t
k z

(r)
i

)
, ∀k ∈ {1, ...,K}

2. Passo Backward : é calculado o erro δik e, consequentemente, sim, actualizando o gradiente
da função de erro, obtendo as novas estimativas dos parâmetros.

s
(r)
im = σ′

(
α
(r)
m0 +α(r)t

m xi

) K∑
k=1

δ
(r)
ik β

(r)
km, ∀k ∈ {1, ...,K}

β
(r+1)
km = β

(r)
km − γr

N∑
i=1

δ
(r)
ik z

(r)
im , ∀m ∈ {1, ...,M} , ∀i ∈ {1, ..., N}

α
(r+1)
ml = α

(r)
ml − γr

N∑
i=1

s
(r)
imxil, ∀l ∈ {1, ..., p}

Para cada linha apresentada acima, os cálculos podem ser efectuados em paralelo, o que traz
grandes vantagens de eficiência.

Os passos 1 e 2 devem ser repetidos até que seja atingido algum critério de paragem (número
de iterações, diferença entre as estimativas dos parâmetros entre duas iterações consecutivas, etc.).

A taxa de aprendizagem é usualmente uma constante. No entanto, em problemas de streaming,
com dados em tempo real, pode ser também actualizada a cada iteração, de modo a que minimize
a função de erro. Na verdade, é posśıvel provar que o algoritmo converge se

lim
r→∞

γr = 0,

∞∑
r=0

γr = +∞ e

∞∑
r=0

γ2r <∞

o que ocorre para, por exemplo, γr = 1
r .
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A escolha das estimativas iniciais dos parâmetros é também um assunto delicado. Caso os pesos
sejam muito próximos de zero, o modelo é praticamente linear, porque a função loǵıstica também
é aproximadamente linear numa vizinhança de zero. Por isso, habitualmente para as estimativas
dos parâmetros são escolhidos aleatoriamente valores próximos de zero, para que o modelo comece
por ser aproximadamente linear e se vá tornando não linear à medida que os pesos aumentam em
módulo. A abordagem oposta, isto é, estimativas iniciais muito elevadas, levam frequentemente a
resultados pouco satisfatórios.

Os problemas de overfitting são frequentes nas redes neuronais, devido à existência de um
número excessivo de pesos, o que leva o gradiente descendente a encontrar o mı́nimo global da
função de erro, quando o pretendido são mı́nimos locais.

Um método de regularização utilizado consiste em adicionar uma penalização à função de erro.
Como os parâmetros são preferencialmente próximos de zero, optamos por minimizar

R(θ) + λJ(θ)

onde

J(θ) =

K∑
k=1

M∑
m=1

β2
km +

M∑
m=1

p∑
l=1

α2
ml

e λ ≥ 0 é um parâmetro de afinação. Para valores grandes de λ, os valores estimados dos pesos
aproximam-se de zero. Outra função de penalização utilizada que leva a pesos ainda menores é

J(θ) =

K∑
k=1

M∑
m=1

β2
km

1 + β2
km

+

M∑
m=1

p∑
l=1

α2
ml

1 + α2
ml

Como vimos anteriormente, num projecto, o conjunto de dados pode ser dividido em dois ou
três conjuntos. No caso das redes neuronais, é frequente utilizar três conjuntos: treino, validação
e teste.

O conjunto de treino é o utilizado para estimar o conjunto de parâmetros θ, sendo o maior
dos três conjuntos (pelo menos 50% das observações, garantindo que existem pelo menos 5 a 10
observações por cada variável explicativa).

O conjunto de validação é usado para estimar hiperparâmetros como o parâmetro λ de afinação,
para a escolha do número de camadas ocultas ou para a escolha das funções de activação e de
output. O número utilizado de camadas ocultas ronda, em média, 5 a 100, visto que um valor mais
elevado de camadas capta mais facilmente não linearidades nos dados, desde que haja cuidado com
os problemas de overfitting.

O conjunto de teste é utilizado para avaliar a capacidade preditiva do modelo gerado com o
conjunto de treino, verificando o seu comportamento com novas observações.

Página 11 de 14



Caṕıtulo 4

Exemplo de Aplicação

Para verificarmos o poder preditivo das redes neuronais,
iremos utilizar o conjunto de dados Titanic, dispońıvel
em [6]. O nosso objectivo consiste em, com base noutras
variáveis, prever se um dado passageiro sobreviveu ou não
ao trágico acontecimento.

4.1 Descrição e Análise Exploratória de Dados
Este conjunto de dados contém 891 observações de 12 variáveis. Para efeitos de modelação,

as variáveis contendo o ID do passageiro, o seu nome, o número do bilhete foram removidas por
conterem sempre valores distintos.

Variável Tipo Descrição
Survived Binária Igual a 1 se sobreviveu, 0 caso contrário
Pclass Categórica Classe do bilhete (1, 2 ou 3)
Sex Binária Género do passageiro (masculino ou feminino)
Age Discreta Idade do passageiro (nem sempre inteiro)
SibSp Discreta Número de irmãos e cônjuges a bordo
Parch Discreta Número de ascendentes e descendentes a bordo
Fare Cont́ınua Preço do bilhete

Embarked Categórica Porta de embarque (Cherbourg, Queenstown ou Southampton)

Tabela 4.1: Variáveis Relevantes

Apenas a variável referente à idade do passageiro contém dados omissos (177). Para o número
de observações não ficar demasiado reduzido, as idades omissas foram substitúıdas pela média das
idades das outras observações. Outra opção seria colocá-las a zero.

A variável Survived é nossa variável de resposta, que pretendemos prever. As restantes 7 são
tratadas como variáveis explicativas.

Uma vez que se tratam de dados estáticos e em quantidade suficiente, a divisão foi feita apenas
por dois conjuntos: conjunto de treino com 710 observações e conjunto de teste com as restantes
181. Garantimos assim que há cerca de 100 observações por cada variável explicativa no treino do
modelo.
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4.2 Treino e Validação dos Modelos
Com a estrutura descrita anteriormente, treinámos vários modelos de redes neuronais, com até

5 camadas ocultas com 5 variáveis cada, utilizando função de activação loǵıstica e duas funções
de output diferentes (softmax e tangente hiperbólica). Os pesos iniciais foram inicializados auto-
maticamente de forma pseudo-aleatória.

Foi necessário efectuar selecção de variáveis devido ao elevado número de pesos a estimar.
Após uma análise, verificámos que a porta de embarque e o número de ascendentes/descendentes
a bordo tinham o menor ı́ndice Gini. Por isso, foram removidas.

Destacaram-se os modelos cuja estimação dos parâmetros não teve qualquer problema numérico
continham:

• 1 camada oculta, com 1, 2, 3 ou 4 variáveis;

• 2 camadas ocultas, com 1 variável cada;

• 3 camadas ocultas, com 1 variável cada.

Para cada um destes modelos, produzimos uma matriz de confusão. Destacou-se o modelo com
1 camada oculta e 4 variáveis nessa mesma camada, utilizando a função de output softmax.

Real
0 1

Previsto
0 109 15
1 7 50

Tabela 4.2: Matriz de Confusão do Modelo com 1 Camada Oculta com 4 Variáveis e Função de
Output Softmax

Com este modelo, cerca de 88% das observações do conjunto de teste foram bem classificadas
como sobreviventes ou não, o que é um resultado bastante satisfatório! No entanto, cerca de 23%
dos sobreviventes foram classificados como v́ıtimas mortais. 6% dos passageiros que faleceram no
acidente foram erradamente classificados como sobreviventes.

Figura 4.1: Rede Neuronal Produzida

Com outros modelos, apenas no mais simples (uma camada oculta com uma variável), a per-
centagem de passageiros bem classificados esteve abaixo dos 80%, o que são resultados muito
bons, com margem para serem ainda mais refinados, mas que ilustram o propósito pretendido:
demonstrar a capacidade preditiva das redes neuronais.
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Caṕıtulo 5

Conclusão

Estamos habituados a observar o impacto da Matemática na Biologia, com a realização de
ensaios cĺınicos e posterior análise estat́ıstica dos resultados, aproveitando-os para previsão e clas-
sificação.

No entanto, como pudemos verificar, o sentido oposto, isto é, a influência da Biologia na
Matemática também trouxe progressos muito relevantes.

As redes neuronais, apesar de terem ráızes na regressão linear, têm capacidade de funcionar
como um classificador bastante potente e flex́ıvel, capaz de captar não linearidades nos dados de
forma eficiente, com um poder preditivo assinalável.

A par das florestas aleatórias, as redes neuronais são dos algoritmos de aprendizagem au-
tomática em maior crescimento na indústria, estando na base de imensos projectos de Inteligência
Artificial, dos mais variados tipos, desde processamento natural de linguagem até sistemas de
aprendizagem para robots.

Esta compreensão da Biologia levou a um enorme desenvolvimento na Matemática. Havendo
ainda para por entender no cérebro humano, quem sabe uma nova descoberta biológica poderá
levar a um melhoramento das redes neuronais ou até mesmo à construção de uma nova classe de
algoritmos. Será este mais um passo rumo à utopia humana de eternidade?

“Eu penso que o cérebro é essencialmente um computador e a consciência é como um programa:
deixará de existir quando o computador for desligado.

Teoricamente, poderia ser reproduzida utilizando uma rede neuronal, mas isso seria muito dif́ıcil
pois iria requerer todas as memórias de uma pessoa.”

- Stephen Hawking
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