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Classificação dedo falso/dedo vivo

Desempenho atual:
200ms Intel I5
99% acurácia



LivDet 2015 - Fingerprint Liveness Competition
http://www.btas2015.org/Awards.html
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Motivação



ImageNet competition - 2015 - super human 

Rede ResNet conseguiu em 2015 a taxa de erro de reconhecimento de 3.54% na competição ImageNet 

Taxas de erro melhores que as humanas



Tradução Chinês para Inglês

Nosso mais recente sistema de tradução automática neural alcançou um novo estado-da-arte, e que 

a qualidade da tradução está comparada com as traduções humanas profissionais.

Taxas de erro melhores que as humanas



Taxas de erro melhores que as humanas

Reconhecimento de Voz

A taxa de erro de transcritores profissionais é 5.9% para Switchboard e 11.3% para CallHome. Nosso 

sistema conseguiu passar o benchmark humano com taxas de erro de 5.8% e 11.0% respectivamente.



Veículo autônomo



http://deeplearninggallery.com/



Aplicações
Automatic Image Caption Generation

• Sistema gera legenda descritiva da 

imagem

• Explosão de algoritmos DL a partir 

de 2014





Tsunami do Deep Learning



Tsunami do Deep Learning no ImageNet



Causas dos recente avanço em IA 



Ferramentas importantes de Open Science 

● arxiv
● open software:

○ github
○ licença Apache/MIT/Python

● competições/datasets
○ kaggle

● cursos MOOC



Conceito Básico de 
Classificadores



Inteligência Artificial x Machine Learning X Deep Learning

• IA clássica é baseado na lógica 
dedutiva. As regras são baseadas 
na ingenuidade humana.

• O Aprendizado de Máquinas é 
baseado na inferência estatística. 
As regras são inferidas a partir dos 
dados.

• Aprendizagem Profunda é um tipo 
de Aprendizado de Máquinas 
baseado em redes neurais



O que é Aprendizado de Máquina?

É o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de 
aprender sem ser explicitamente programados (Arthur Samuel, 1959)

Sistema Especialista Aprendizado de Máquina



Tipos de Problemas

1. Classificação

2. Regressão

3. Clusterização

4. Detecção de anomalias



Principais formas de aprendizado

1. Aprendizado Supervisionado
a. Conjunto de dados anotados/rotulados

i. Nem sempre é possível ou viável

b. Procura repetir o desempenho aprendido com os 
dados anotados em dados novos

2. Aprendizado Não Supervisionado
a. Procura padrões de aglomerados (clusters) com 

propriedades similares

3. Aprendizado por Reforço
a. Aprende por tentativa e erro baseado em 

recompensa e punição
b. Exemplo mais famoso: DeepMind jogo Atari





Machine Learning vs Deep Learning





Machine Learning vs Deep Learning



Redes Neurais



Redes Neurais ao Deep Learning

1986 Backpropagation

http://www.youtube.com/watch?v=aygSMgK3BEM


Perceptron (1957) e Rede Neural Artificial



 Regressão logística treinada para reconhecimento dígitos

scores probabilidadesparâmetros treinados



Minimização via Gradiente descendente
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Treinamento dos pesos - via Gradiente descendente



Redes neurais - proc. matricial
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Redes Neurais - Playground

http://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.72403&showTestData=false&discretize=true&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


Grafo computacional - diferenciação

x

*

w -

y

e ()2 e2 Σ J
ŷ
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Forma moderna de se fazer back-propagation para 
cálculo do gradiente



Linguagem para Deep Learning

- Processamento Matricial

- tensores - matrizes multidimensionais

- Otimizada para GPU e CPU multi-core

- Diferenciação automática

- grafo computacional



PyTorch x Tensorflow

- PyTorch - não muda paradigma de programação

- grafo computacional é calculado durante as 

expressões matriciais

- Tensorflow - máquina de fluxo

- grafo computacional é criado explicitamente

- execução é feita no grafo computacional

- depuração é mais difícil





Redes Neurais Convolucionais



• Apropriada para processamento de imagens, 
vídeo, som, texto e séries temporais.

• NN - neurônio depende de todos os pontos da 
imagem

• CNN - neurônio depende de uma vizinhança da 
imagem

• Filtro da convolução (média móvel ponderada)
• Menor número de parâmetros a serem 

treinados (compartilhamento)
• Permite redes de muitas camadas 

Redes Neurais Convolucionais (1998)
CNN ou ConvNet

LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P.
"Gradient-based learning applied to document recognition." 
Proceedings of the IEEE 86.11 (1998): 2278-2324.



Duas propriedades fundamentais redes 
convolucionais

Localidade (Vizinhança) - Parâmetros distantes -> zero

Invariância à translação - Parâmetros são os mesmos 
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LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P.
"Gradient-based learning applied to document recognition." 
Proceedings of the IEEE 86.11 (1998): 2278-2324.



Hierarquia de atributos



Não há necessidade de escolher características

Treinamento  
leva horas, 
dias ou 
semanas em 
GPU

Predição
Praticamente
em Tempo 
Real

Feature Engineering



Redes Neurais Profundas



Analogias do Deep Learning



Tsunami do Deep Learning no ImageNet



AlexNet (2012) ILSVRC, 2012, Univ. Toronto

Improvements 
over LeNet:
- reLU
- max pooling
- dropout
- GPU

Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. 
"Imagenet classification with deep convolutional neural networks." 
Advances in neural information processing systems. 2012.



VGG, ILSVRC, 2014, Univ. Oxford 



GoogLeNet, ILSVRC, 2014



ResNet, ILSVRC, 2015 - melhor humano

3.57% top 5 error



Desempenho das arquiteturas recentes



Transferência de Conhecimento



Redes Neurais Recorrentes



Redes Neurais Recorrentes



Redes Neurais Recorrentes (unfold)

Os parâmetros são os 
mesmos em cada estágio



Redes Neurais Recorrentes

Rede Neural
Básica

Legenda de 
Imagem

Análise de 
Sentimento

Neuro
Tradutor

Análise 
online de 

vídeo



LSTM e RNN



Neural Machine Translation - LSTM SEQ2SEQ

Encoder: "Lê" uma palavra por vez.
Gera semente W
Decoder: "Escreve" uma palavra por vez.



Fontes de materiais
API, cursos, livros, artigos



APIs de Aprendizado de Máquina

● Amazon AWS - Machine Learning
● Azure Machine Learning
● Google Cloud Machine Learning
● Watson Machine Learning

https://aws.amazon.com/pt/blogs/machine-learning/
https://gallery.azure.ai/machineLearningAPIs
https://cloud.google.com/products/machine-learning/
https://www.ibm.com/cloud/machine-learning


Cursos online

● fast.ai - Practical Deep Learning for Coder. 
○ Jeremy Howard

● CS231 - CNN for Visual Recognition
○ Fei-Fei Li

● Udacity - Deep Learning - 
○ Vincent Vanhoucke

● Coursera - Deep Learning - 
○ Andrew Ng

http://www.fast.ai/
http://cs231n.stanford.edu/
https://br.udacity.com/course/deep-learning--ud730
https://www.deeplearning.ai/


Referências - Livros

- F. Chollet. 
- Deep Learning with Python. 
- Manning, 2017

- A. Geron - 
- Hands-On Machine Learning wih 

Scikit-Learn and TensorFlow. 
- O'Reilley, 2017

https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python
https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python
https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python
http://shop.oreilly.com/product/0636920052289.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920052289.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920052289.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920052289.do


Competições de Machine Learning

● Kaggle - Plataforma líder de competições de ML

http://www.kaggle.com/
https://www.meetup.com/pt-BR/Kaggle-Campinas-Meetup/


arxiv - Sanity

http://www.arxiv-sanity.com/


contato@neuralmind.ai
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