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O	que você vê?
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Pergunta:
• Essa imagem tem um prédio?

• Classificação
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Pergunta:
• Essa imagem possui carro(s)?

• Detecção de Objetos

Vários
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Pergunta:
• O que essa cena apresenta?

• Segmentação (em alguns casos, semântica) –
localização precisa
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Reconhecimento
• Normalmente usa Aprendizado de Máquina
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Múltiplas aplicações de	AM
• Reconhecimento de face
• Classificação de objetos
• Segmentação de cena
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Problemas	Clássicos	de	
Aprendizado	de	Máquina

Supervisionado Não Supervisionado

Discreto Classificação Agrupamento

Contínuo Regressão Redução de 
Dimensionalidade
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Redução	de	Dimensionalidade
• Seleção baseada em critérios do melhor conjunto de 

características
• Em alguns casos, envolve transformação
• Muitas vezes um par:
• Método de busca 
• Método de avaliação

• Métodos consagrados
• PCA
• Análise Discriminante Linear
• Genético
• Particle Swarm Optimization
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Eigenfaces
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Eigenfaces
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M. Turk; A. Pentland (1991). "Face recognition using eigenfaces" (PDF).

Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. pp. 586–591.

Mean face

Basis of variance (eigenvectors)

http://www.cs.ucsb.edu/~mturk/Papers/mturk-CVPR91.pdf


Problemas	Clássicos	de	
Aprendizado	de	Máquina

Supervisionado Não Supervisionado

Discreto Classificação Agrupamento

Contínuo Regressão Redução de 
Dimensionalidade
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Agrupamento
• Agrupar pontos similares num único objeto
• Aprendizado interativo (não requer base de treinamento 

anterior)
• Principais desafios a se pensar:
• O que deixa dois indivíduos parecidos?
• E como calculamos a semelhança

• Métodos bem aplicados em Visão Computacional
• K-means
• Agglomerative
• Mean-Shift
• Spectral
• SLIC (superpixel)
• Cuts (graph ou normalized)
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Agrupamento
• Onde pode ser aplicado?
• Sumarização

• Patch
• Contagem

• Histograma de textura, cor
• Segmentação

• Dividir a imagem em regiões semanticamente parecidas
• Predição

• Imagens do mesmo grupo

14



Sumarização

[Felzenszwalb and Huttenlocher 2004]

[Hoiem et al. 2005, Mori 2005]
[Shi and Malik 2001] Derek Hoiem

50x50 
Patch

50x50 
Patch

Superpixels!
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Contagem:	Dicionários Visuais
1. Obtenha features da base

– Ex. Vetores do SIFT

2. Agrupe as features em grupos
– Os centros são tamanho os termos do dicionário

3. Para realizar o mach, utilize o dicionário e busque pelos
grupos mais próximos
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Segmentação

GrabCut, Rother et al. 2004
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Problemas	Clássicos	de	
Aprendizado	de	Máquina

Supervisionado Não Supervisionado

Discreto Classificação Agrupamento

Contínuo Regressão Redução de 
Dimensionalidade
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Supervisão
• Deve existir a anotação das imagens da base
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L. Lazebnik



Unsupervised “Weakly” supervised Fully supervised

Fuzzy; definition depends on task

Nível de	supervisão:	depende
da	aplicação
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Menos Mais

E.G., MS CocoE.G., ImageNet

‘Semi-supervised’: small partial labeling



Classificação
Coloque x em um ou mais classes
A curva de decisão divide o espaço em áreas separadas
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L. Lazebnik



Um Exemplo
• Para ilustrar a complexidade desse tipo de sistema, 

considere o seguinte exemplo:
• Uma indústria recebe dois tipos de peixe: Salmão e Robalo. 

Os peixes são recebido em uma esteira, e o processo de 
classificação é manual.

• A indústria gostaria de automatizar esse processo, usando 
para isso uma câmera CCD.
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Um Exemplo (cont)
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Um Exemplo (cont)
• Primeiramente devemos encontrar as 
características que distinguem um salmão de um 
robalo.
• Altura, largura, coloração, posição da boca, etc...

• Características (Features): Qualquer medida que 
se possa extrair de um determinado objeto.
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Um Exemplo (cont)
• Características podem ser:

• Simbólicas.
• Numéricas (Continuas ou binárias).

• Ruídos (Erros):
• Conceito originário da teoria das comunicações;
• Podem estar presente no objeto.

• Uma mancha no peixe, por exemplo.
• Devidos ao sistema de aquisição. 

• Iluminação por exemplo.
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Um Exemplo (cont)
• Dado as diferenças entre as populações de Salmão e 

Robalo, podemos dizer que cada uma possui um 
modelo específico.

• Modelo: Um descritor, geralmente representado 
através de uma função matemática.
• Bom modelo é capaz de absorver ruídos.
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Conceitos básicos de classificação

• Suponha que alguém nos diga que:
• Robalos geralmente são maiores que salmões.
• Isso nos dá uma direção para modelar nosso 

problema, ou seja,
• Se o peixe ultrapassa um tamanho t, então ele é um 

robalo, caso contrário, é um salmão.
• Mas como determinar t ??
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Conceitos básicos de classificação

• Podemos selecionar alguns exemplares 
(base de treinamento) de peixe e verificar 
seus tamanhos.

• Suponha que após analisarmos nossa base 
de treinamento, tenhamos os seguintes 
histogramas
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Tamanho é suficiente?

t

salmão

robalo Usando somente a medida
de tamanho, não podemos
separar de maneira 
confiável nossas duas 
classes de peixes. 
Portanto, devemos tentar 
outras características.

tamanho
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Existe outra melhor? Quanto?

salmão robalo

x

Outra característica: Medida de Claridade (coloração)

Como podemos notar,
essa característica é
muito mais confiável, 
mas não é perfeita.

Robalos que serão 
classificados como
salmão.

Noção de
CUSTO
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Conceitos básicos de classificação

• Suponha que os clientes da nossa indústria aceitem 
um pedaço de salmão embalado junto com robalo, 
mas o contrário é inaceitável.

• Devemos então alterar nossa fronteira para que 
isso não aconteça.
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Custo e Erro

salmão robalo

Custo maior,  uma 
vez que mais 
salmões serão 
classificados como
robalos

x

Erro Bayesiano
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Teoria da Decisão

• Isso sugere que existe um custo associado com a 
nossa decisão.

• Nossa tarefa consiste em encontrar uma regra de 
decisão que minimize o custo.
• Isso é o papel central da Teoria da Decisão.
• Também pode ser visto como um problema de 

otimização.
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Como minimizar o custo?

• Como minimizar o custo?
• Buscar outras características.

• Suponha que a claridade seja a melhor.
• Podemos utilizar duas características ao mesmo 

tempo.
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Vetor de características bi-dimensional. 34



Duas características

Nossa base de treinamento em um gráfico de dispersão

salmão robalo

al
tu

ra

claridade 35



Fronteira de Decisão

• Nosso problema consiste em encontrar a 
fronteira de decisão que minimize o custo.

• Modelo mais simples:
• Separação linear, y = ax+b
• Algoritmos tradicionais:

• KNN, Perceptron (Redes Neurais), Funções 
Discriminantes Lineares (LDA).
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Exemplo de fronteira linear

salmão robalo

al
tu

ra

claridade
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Podemos adicionar mais?

• Essa regra fornece uma boa fronteira de 
decisão, entretanto pode ser melhorada.
• Adicionar mais características, como por

exemplo, dimensões do peixe, posição
relativa dos olhos, etc..., poderiam ajudar.

• Quanto mais características, mais base de 
treinamento será necessária.
• Maldição da dimensionalidade.
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Podemos aumentar a 
complexidade
• Suponha que não dispomos de mais 

características.
• Solução: 

• Construir um modelo mais complexo 
do que um modelo linear.
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Nova fronteira
salmão robalo

al
tu

ra

claridade

Fronteira muito mais
complexa.
Separação perfeita!

Um exemplo 
(salmão) de teste
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Generalizar

• Apesar de complexo, esse modelo é pior do 
que o modelo linear.

• A principal característica de um modelo deve 
ser a sua capacidade de generalizar.
• BIAS: quanto o modelo médio de todos os 

conjuntos de treinamento difere do modelo 
verdadeiro?

• Variancia: o quanto os modelos de 
treinamento são dispersos entre si?
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BIAS	x	Variancia
• Muita BIAS: pouca informação, pouca flexibilidade
• Muita Variancia: muita sensibilidade
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Over-Fitting
• Modelos muito complexos geralmente não 

generalizam bem, pois “decoram” a base de 
treinamento (over-fitting).
• Baixa BIAS e alta Variancia
• Baixo erro de treinamento
• Alto erro de teste
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Underfitting

• Por outro lado, modelos muito simples 
tendem a generalizar demais (under-
fitting).
• Alto BIAS e baiva variancia
• Alto erro de treinamento e teste
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Bias/variance	trade-off

Scott Fortmann-Roe 

Bias = accuracy
Variance = precision
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Tamanho da	base	de	dados

Testing

Training
Number of Training Examples

Er
ro

r

Fixed prediction model

Slide credit: D. Hoiem
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Desejado

salmão robalo

al
tu
ra

claridade
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O	que	você deve lembrar

• São apenas ferramentas, não fique preso a uma

• Tente primeiro a mais simples

• Melhor ter boas características do que 
características ruins e classificadores bons

• Use classificadores mais robustos com mais
dados de treino (bias-variance tradeoff)

Slide credit: D. Hoiem

48



Iniciando um	
experimento em
Aprendizado de	
Máquina



Colete osmateriais e	métodos
1. Bases
2. Algoritmos

• Fluxograma da metodologia
• Organize tudo para funcionar o mais automático

possível!
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O	processo

Base Extrair
características

Dividir
Base

Ajustar
algoritmo de 
aprendizado

Avaliar
resultados
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Extrair características
• Use alguma técnica:
• Próprio valor do pixel
• Histograma
• HOGs
• LBPs
• Geoestatística
• Diversidade
• Co-Ocorrência

• Enfim
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Para	cada indivíduo…
• É extraído um conjunto de características
• gerando um vetor de características

• O mesmo conjunto de características é extraídos para
todos os outros indivíduos da base

53



Ao fim da	extração
• Tem-se um arquivo onde cada linha representa

um indivíduo

• O conjunto de linhas representa a base de 
características

• Normalize!
• -1 a 1 para valores de variáveis
• Normalize coluna e não linha! 54



O	que fazer com	a	base	de	
características?
• Você terá que fazer um processo de reconhecimento

mais a frente

• Esse processo necessita que exista validação

• Portanto, divida a base
• Se necessário, crie base sintética na etapa anterior 

com SMOOTE 
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Dividindo a	Base	de	Características
• Método Percentual (comece por esta!)
• Utilize os percentuais para treino/teste. 

Divisão aleatória
• Teste não compartilha treino! Repita pelo

menos 5x !

• Exemplo: 50/50, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10
• Preciso usar todos?
• Verifique a melhor escolha para seu caso 56



Dividindo a	Base	de	Características
• Método Percentual com Validação

• Utilize os percentuais para

treino/validação/teste. Divisão aleatória

• Teste não compartilha treino! Repita pelo

menos 5x !

• Exemplo: 50/10/40, 60/10/30, 70/10/20, 

80/10/10

• Preciso usar todos?

• Verifique a melhor escolha para seu caso
57



Dividindo a	Base	de	Características
• Somente Validação Cruzada
• Usada para estimar parâmetros do método
• E também para distribuição de acurácia pela

base de treinamento

• Normalmente utilize 10 folds
• 10 pastas: 9 treino, 1 testa.
• Alterne a de teste: 9 treino, 1 testa
• Repita o processo 10x: ao menos 1x cada pasta será

usada para teste
58



Dividindo a	Base	de	Características
• Validação Cruzada ao Máximo: leave-one-out
• Utilizado quando se tem poucas amostras

• Treino = todo mundo -1
• Teste = com 1

• Repita n vezes, onde n é o quantidade de 
indivíduos na base

59



Classes	Desbalanceadas
• Pode gerar um problema na hora de realizar a 

etapa de aprendizado
• algoritmo tende a acertar a classe que tiver

mais individuos

• O que fazer?
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Técnicas para ajuste de	
Balanceamento
• Usar proporção 1:1
• Ex: base ISBI (727 benignas e 173 malignas
à classe chave)
• Percentual escolhido: 50%
• Então base de treino com: 86 malignas e 86 

benigas

• O restante é teste!
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Técnicas para ajuste de	
Balanceamento
• Usar proporção 1:N (mesmo de 1:1 com ajuste)
• Ex: base ISBI (727 benignas e 173 malignas
à classe chave)
• Percentual escolhido: 50%
• Proporção: 1:2
• Então base de treino com: 86 malignas e 172 

benigas

• O restante é teste! 62



Se	não deu,	uma alternativa é ..
• Usar amostras sintéticas
• A partir das amostras originais, codificar bases 

sintéticas com SMOOTE
• Aproxima individuos através das médias dos 

originais

• Só podem ser usadas para treino e validação
• Teste tem que ser com indivíduos de verdade
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Ok,	base	de	características
dividida
• O processo de divisão de base é realizado

sempre antes de inicializar o algoritmo de 
aprendizado

• Com ela dividida, vamos fazer que?
• Partir para o aprendizado
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Abordagem:	tradicional

Ajusta
Parâmetro Treina Testa

Base de 
treino

Base de 
Teste

65

Normalmente existem várias bases de treino/teste para
evitar bias
• Resultado final é do teste
• É a média e desvio padrão de todos os resultados



Abordagem:	com	seleção

Seleciona
variáveis

Ajusta
Parâmetro Treina Testa

Base de 
treino

Base de 
Teste

Você ajusta variáveis sobre a base de treino e não
sobre a base toda!
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Abordagem:	com	seleção e	
meta

Base de 
treino

Base de 
Teste

Seleciona
variáveis

Ajusta
Parâmetro

Treina com 
um meta 

classificador

Testa. 
Resultado
dos vários

Usa técnicas de ensemble: bagging, stack, boost, vote
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Abordagem:	com	seleção e	
cascata

Base de 
treino

Base de 
Teste

Seleciona
variáveis

Ajusta
Parâmetro AM1 AM2 AM3 Testa

Resultado do teste é o acumulativo da cascata

sai TN
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Abordagem:	retroalimentação
de	base	de	treinamento

Ajusta
Parâmetro Treina Testa

Base de Teste
grande

Começa com treino pequeno. Adiciona casos de teste que
errou no treino por um certo número de iterações

Erros indo para a etapa de treinamento

Base de 
treino

Pequena
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e	Avalie os resultados
• Os resultados sempre são apresentados como

• a média de uma proporção e seu desvio
padrão

• para os diversos runs juntos !!!!!
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Métricas
• Existem muitas métricas de avaliação
• Precisão
• Mean Average Precision
• Sensibilidade
• Especificidade
• Acurácia
• F measure
• Mathews Correlaction Coeficient
• Area sobre curva ROC
• Intersection over Union
• Kappa Index
• Coeficiente de Dice 71



Matriz de	confusão



KNN
Uma técnica simples e eficiente



k-nearest	neighbor
• Dado uma coleção de objetos conhecidos (com 

seus labels e características) para formar a 
função F -> base de treinamento

• Utilize F para classificar um exemplo x de novo 
objeto -> teste
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Classificação
• Associe o elemento de entrada a 1 ou mais classes
• Cada decisão divide o espaço de entrada em uma ou

mais fronteiras
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KNN
• Associe o elemento a 1 ou mais classes, levando

em consideração a similaridade
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Distância =	Similaridade
• Norma euclidiana
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1-NN
• Assume a classe do mais próximo

78



3-NN
• Assume a classe numa votação de 3 mais próximos
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5-NN
• Assume a classe numa votação de 3 mais

próximos
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KNN
• Simples
• Flexível nas fronteiras
• Resultados interessantes (mas não os melhores)

• Problemas?
• Escolher o valor de K
• Problema de dimensionalidade
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Escolher o	valor	de	K
• O que acontece quando é grande demais?
• Muitos pontos de outras classes

• E quando é pequeno demais?
• Muito sensível. Não consegue lidar com ruído
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Possíveis soluções
• Estimar o melhor valor de K através de testes 

que variem o seu valor numa faixa (cross-
validate)
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Máquinas de Vetores 
Suporte
Prof. Dr. Geraldo Braz Junior



Introdução
• Máquinas de Vetores de Suporte (MVS)
• Criada por (VAPNIK, 1998) é um método de 

aprendizagem supervisionado usado para estimar 
uma função que classifique dados de entrada em duas 
classes (normalmente, mas é multiclasses)
• O objetivo do treinamento através de MVS é a 

obtenção de hiperplanos que dividam as amostras de 
tal maneira que sejam otimizados os limites de 
generalização.
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Introdução
• Os algoritmos de treinamento das MVS possuem forte 

influência da teoria de otimização e de 
aprendizagem estatística
• Resultados normalmente melhores comparado a redes 

neurais
• Bons exemplos de aplicações em processamento de 

imagens, bioinformática, categorização de textos, 
análise se solo .....
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Representação AM
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Teoria de Aprendizado 
Estatístico
• Seja f um classificador e F o conjunto de todos os 

classificadores que um determinado algoritmo de AM
pode gerar. 
• Esse algoritmo, durante o processo de aprendizado, 

utiliza um conjunto de treinamento T, composto de n 
pares (xi, yi), para gerar um classificador particular  
f�ϵ F.
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Teoria de Aprendizado 
Estatístico

89
Funções representadas pelas curvas de decisão
Conjunto de treinamento binário



Qual classificador f’ escolher?
• Sendo todos dados do domínio gerados de forma 

independente e identicamente distribuídos (i.i.d)
• O risco empírico de um classificador f pode ser 

calculado como:

• Principio de Minimização de Risco Empírico
• Nem sempre leva a um bom classificador 90



Limite do Risco Esperado
• Relaciona o Risco Empírico com o Risco Esperado
• Garantido com probabilidade 1 – teta onde teta ϵ

[0,1] 

• h denota a dimensão Vapnik-Chervonenkis (VC)
• n qtd exemplos no treinamento
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Dimensão VC  Vapnik-Chervonenkis 

• A dimensão VC h mede a capacidade do conjunto de 
funções F. 
• Quanto maior o seu valor, mais complexas são as 

funções de classificação que podem ser induzidas a 
partir de F. 
• Dado um problema de classificação binário, essa 

dimensão é definida como o número máximo de 
exemplos que podem ser particionados em duas classes 
pelas funções contidas em F, para todas as possíveis 
combinações binárias desses dados. 92



Contribuição Risco Esperado
• Importância de se controlar a capacidade do conjunto 

de funções F do qual o classificador é extraído
• Bom classificador minimiza o Risco Empírico e que 

possua a uma classe de funções F com baixa 
dimensão VC h
• Minimização de Risco Estrutural
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Como escolher
• Divide-se inicialmente F em subconjuntos de funções com 

dimensão VC crescente

Principio da Minimização do Risco Estrutural

• Introduzir uma estrutura (função de classificação) em F
• Minimiza-se então o limite sobre as estruturas introduzidas.
• Quanto maior a capacidade menor o risco empírico 

pela complexidade das funções
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Principio de Minimização de Risco Estrutural
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Na prática
• Útil na definição do procedimento de minimização de 

risco estrutural
• Mas ...
• Computar a dimensão VC de uma classe de funções 

geralmente não é uma tarefa trivial.
• Soma-se a isso o fato de que o valor de h poder ser 

desconhecido ou infinito
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Para funções Lineares
• Relacionamento do risco esperado com a margem 

(distância da fronteira de decisão induzida)
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Erro Marginal
• Assim o erro marginal pode ser calculador por:

• Onde I(q) = 1 se q é verdadeiro e I(q) = 0 se q é falso.
• Um p elevado implica uma menor termo de capacidade
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Hiperplano Ótimo
• Como conclusão tem-se que:
• deve-se buscar um hiperplano que tenha margem  

elevada 
• e cometa poucos erros marginais, minimizando 

assim o erro sobre os dados de teste e de 
treinamento, respectivamente. 

• Esse hiperplano é denominado ótimo
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MVS Lineares (Rígidas)
• Definem fronteiras lineares a partir de dados 

linearmente separáveis
• Hiperplano linear é definido por 

• Onde em que  w. x é o produto escalar entre os 
vetores w e x 
• w ϵ X é o vetor normal ao hiperplano descrito 
• b/ ||w|| corresponde à distância do hiperplano em 

relação à origem 100



MVS Lineares (Rígidas)
• Função g(x) divide o espaço X em duas regiões
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Função Objetivo
• Logo para se obter maximização da margem, deve-se 

minimizar a norma de w através de:
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MVS com Margem Suave
• Presença de ruídos e outliers
• Sujeito a restrição:

• Nova função objetivo:
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MVS não Linear
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MVS não Linear
• Lidam com este problema mapeando o espaço de 

treinamento para um novo espaço de maior dimensão 
demonado feature space
• Através de uma função Ф
• Mapeamento da figura anterior realizado por:
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Função Ф

106

Φ:  x→ φ(x)



Funções Kernel Comum
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