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RESUMO

Os sistemas  de  visão  computacional  são soluções  que  empregam

técnicas de processamento e análise de imagens para a realização de tarefas como

a medição, a contagem e a inspeção de características. Com o avanço recente das

tecnologias  de  inteligência  artificial,  há  possibilidade  de  obter-se  modelos  de

aprendizado  de  máquina  com  a  capacidade  de  tornarem-se  especialistas  na

classificação de peças. Este é o conceito que este trabalho explora. Utilizando  do

bom  desempenho  que  as  redes  neurais  convolucionais  possuem  sobre  a

classificação de imagens e aproveitando-se do modelo pré treinados InceptionV3

através do método de transfer learning  (aprendizado por transferência),  o  projeto

criou um  classificador  personalizado  com  o  objetivo  de  separar  peças

manufaturadas sobre o processo de injeção plástica em dois rótulos distintos, peças

conformes  e  peças  não-conformes.  Os  resultados  obtidos  pelo  trabalho  foram

satisfatórios de modo a obter-se uma acuracidade de 94,05% durante o treinamento

do melhor  modelo  testado.  A partir deste  resultado  concluiu-se  que  os  métodos

explorados  podem ser  utilizados  para  o  desenvolvimento  de  ferramentas  com o

objetivo de atender ambientes industriais.

Palavras-chave: Aprendizado  de  máquina.  Inteligência  Artificial.  Redes  Neurais

Convolucionais. Aprendizado por Transferência. Visão Computacional.
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ABSTRACT

Computer vision systems are solutions that employ image processing and

analysis techniques to perform tasks such as measuring, counting and inspecting

features.  With  the  latest  advancement  in  artificial  intelligence  technologies,  it  is

possible  to  achieve  machine  learning  models  with  the  ability  to  become  part

classification  specialists.  This  is  the  concept  this  work  explores.  Using  the  good

performance that convolutional neural networks have over an image classification

and  taking  advantage  of  the  InceptionV3  pre-trained  model  using  the  transfer

learning  method,  the  project  created  a  custom  classifier  with  the  purpose  of

separating parts manufactured on plastic  injection molding process in two separate

labels called of conforming parts and nonconforming parts. The results obtained by

this work were satisfactory and obtain an accuracy of 94.05% during the training of

the best tested model. Through this result, the explored methods can be used for the

development of tools aiming to meet industrial environments.

Keywords: Machine Learning. Artificial intelligence. Convolutional Neural Network.

Transfer Learning. Computer vision.
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1 INTRODUÇÃO

Com a evolução da indústria rumo à Quarta Revolução Industrial e com

processos mais automatizados interagindo entre si  sem dependência humana, os

critérios  de  qualidade  tendem  a  seguir  pelo  mesmo  caminho.  Em  setores

relacionados à inspeção como no controle de qualidade ou durante a detecção no

próprio  posto  de  trabalho,  após  o  processamento,  já  não  há  mais  espaço  para

avaliações sensitivas (dependentes dos sentidos humanos, como a visão ou o tato)

quando  se  busca  rapidez,  competitividade  e  robustez  em  linhas  de  produção

seriada.  “Atrelado  a  isso,  tornou-se  maior  também  a  rigidez  das  normas

regulamentadoras da garantia da qualidade dos produtos e o aumento da exigência

do consumidor.”  (LLK, 2018).  Esse conjunto de fatores excluem da competição as

empresas  que  não  possuem  capital  suficiente  para  grandes  investimentos  em

sistemas de inspeção modernos e automatizados. 

Empresas de médio e pequeno porte utilizam processos de inspeção

visual  humana, amplamente sujeitos a falhas por  distrações,  fadiga,  entre outras

variáveis diretamente relacionadas à capacidade humana em trabalhos repetitivos

com dependência sensorial. 

Na tarefa de inspeção visual dentre as condições dos ambientes de trabalho
que são determinantes para a carga mental estão:

a) Obrigação de vigilância permanente, em alto nível. 

b) Obrigação  de  tomada  de  decisões  ligada  a  grande
responsabilidade pela qualidade dos produtos. 

c) Eventual sobrecarga da atenção por condições de trabalho
monótono.

d) Limitação dos contatos pessoais. 

(GRANDJEAN, 1998, p.125).

Essas  cargas  mentais  influenciam  diretamente  na  produção  do

indivíduo,  principalmente  nas  atividades  ligadas  ao  estado  de  alerta  ou  atenção

prolongada. De acordo com a teoria do bloqueio de  Bills (1931, p. 243),  um ser

humano não pode concentrar-se em uma tarefa mental completamente sem pausas.

Na realidade ocorrem interrupções na elaboração e interpretação das informações
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que  chegam  ao  cérebro,  interrupções  essas  que  BilIs  chama  de  bloqueios.  A

duração  desses  bloqueios  deverá  ser,  no  mínimo,  o  dobro  da  média  do  tempo

normal de interpretação de uma informação. Sendo assim, Bills deduziu que esses

bloqueios seriam uma espécie de pausas forçadas de maneira autônoma, que têm o

objetivo de manter o nível da produção mental o máximo de tempo possível com o

máximo de rendimento possível. 

Em  um  trabalho  mental  de  duração  mais  longa,  a  frequência  e  a

duração dos bloqueios aumentam, o que pode ser avaliado como sintoma de fadiga

da exigência mental. Broadbent (1958, p. 31) examinou estes sintomas de fadiga em

um arranjo experimental, nas quais as pessoas deveriam registrar o aparecimento

de um sinal ótico, fraco, de curta duração e de pouca frequência (15 vezes por hora)

com  atenção  permanente,  isenta  de  pausas.  Ele  descobriu que  determinadas

sobrecargas (como barulho, calor e privação de sono) aumentam o surgimento dos

bloqueios  e  o  número  de  sinais  não  registrados.  Grandjean  (1998,  p.

131) “comparou os bloqueios da atenção com o piscar dos olhos, que interrompe a

percepção  visual  e  que  igualmente  aumenta  em  frequência  e  duração  com  o

aumento da fadiga.”.

Quando sistemas de inspeção automatizada são implementados, eles

geralmente são construídos para uma finalidade muito específica. Por exemplo, o

sistema de inspeção de tampas de garrafas em uma indústria de bebidas, todo o

pré-processamento e o pós-processamento visam o melhor resultado para aquela

aplicação.  No  mercado  já  existem  soluções  onde  a  empresa  pode  adaptar  o

software para diferentes aplicações, como é o caso do “Autovision Machine Vision

Software” que é uma solução completa, com um custo relativamente elevado e um

tempo  de  implementação  diretamente  proporcional  ao  número  de  produtos  da

empresa, visto que para cada produto produzido deve-se prever anteriormente todas

as variáveis pertinentes à qualidade da peça (cor, dimensões, falta de defeitos). De

acordo  com  Diab  et  al.  (2011,  p.12,  tradução  nossa) “Embora  existam  muitas

aplicações diferentes para sistemas de visão industrial, não há um sistema universal,

cada  aplicação  tem  seu  sistema  exclusivo  desenvolvido.”.  Essa  etapa  de

desenvolvimento  e  ajuste  por  produto  não  é  um problema  quando  se  falam de



15

poucas peças, porém quando o número de produtos diferentes cresce, esse trabalho

torna-se muito oneroso visto que o esforço dispendido é linearmente proporcional.

Assim,  este trabalho  desenvolvido  no  Instituto  Federal  de  Santa

Catarina,  visa  atuar  sobre  peças  acabadas,  fabricadas  através  do  processo  de

injeção, realizando a pesquisa sobre uma solução para a identificação de defeitos

através do uso de inteligência artificial. Esse procedimento consiste na aquisição de

fotografias do produto em duas situações, uma em conformidade com o padrão, ou

seja, peças consideradas aprovadas pela inspeção da qualidade e outra de peças

não conformes segundo avaliação de inspetores. 

Esses  dois  lotes  de  fotografias,  serão  armazenadas  em  pastas

diferentes em um diretório conhecido do computador.  Tais pastas terão os nomes

das classes que deseja-se classificar através de um modelo de inteligência artificial,

no  caso  seriam:  conformes  e  não-conformes.  Assim, pastas  que  contiverem as

fotografias classificadas alimentarão um modelo de treino que, através do uso de

técnicas  de  machine  learning,  será  capaz  de  identificar  e  predizer  através  da

fotografia de novas peças, se elas estão ou não em conformidade.

O trabalho foi divido em capítulos que seguem a ordem de execução da

pesquisa realizada, inicia-se pela aquisição e estruturação dos dados de desejo que

posteriormente serão analisados e utilizados na criação dos modelos de inteligência

artificial para obter-se classificações possibilitar a análise dos resultados.

1.1 Justificativa

No mercado há uma constante busca para a aquisição de tecnologia

com  a  finalidade  de  atender  às  necessidades  da  indústria,  uma  dessas

necessidades  é  justamente  a  de  softwares  especializados  com  foco  em  trazer

soluções para os setores como o de inspeção da qualidade. Porém, nem sempre

essas tecnologias chegam em um curto período de tempo devido à distância entre

os campos de pesquisa, geralmente fomentados pelas redes educacionais, e o ramo

industrial. A importância deste trabalho está no fato deste projeto acadêmico realizar

a pesquisa necessária para dar suporte às necessidades da indústria e de futuros

trabalhos  através  do  estudo  dos  conceitos  de  uma  tecnologia  em  ascensão,  o
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aprendizado  de  máquina,  em  um  caso  aplicado  de  classificação  de peças

provenientes do processo industrial de injeção plástica que posteriormente poderá

ser usado para a criação de soluções e produtos neste ramo de pesquisa.

1.2 Definição do problema

Os sistemas de visão computacional presentes no mercado utilizam-se

de variáveis previamente identificadas pelos seus operadores para a definição de

critérios  a  serem  avaliados  dentro  do  software.  Quando  deseja-se  garantir,  por

exemplo, a existência de um elemento, um quadrado vazado no corpo da peça, esse

quadrado deve ser identificado e marcado dentro do sistema. Após essas variáveis

serem definidas pelo operador e alimentadas  no sistema, os programas recebem

imagens das peças para avaliação e somente verificam a conformidade em relação

a esses critérios já estabelecidos. Tal processo é eficiente quando a empresa possui

poucos itens fabricáveis, porém em indústrias com um grande número de produtos

diferentes, definir critérios de avaliação para cada peça distinta seria impraticável ou

muito oneroso. Aliado a essa necessidade da indústria, há campos de pesquisa em

métodos de inteligência artificial que estudam a classificação de objetos através de

imagens  e  treinamento  de  modelos  de  aprendizado  de  máquina.  Assim,  esta

pesquisa questiona: as técnicas modernas no ramo da inteligência artificial teriam

potencial para  classificar peças em relação a sua conformidade com um nível de

confiabilidade aceitável na indústria? 

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver uma pesquisa e análise sobre os métodos de inteligência

artificial aplicáveis a um sistema que será capaz de classificar peças oriundas de um

processo industrial em relação a sua conformidade, com padrões preestabelecidos

(rótulos de dados), objetivando de avaliar o seu potencial.
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1.4 Objetivos Específicos 

Para  atingir  o  objetivo  geral  foram  traçados  os  seguintes  objetivos

específicos:

a) instalar  um  ambiente  de  desenvolvimento  compatível  com  a

necessidade  da  utilização  de  ferramentas  para  aprendizado  de

máquina e análise de dados;

b) pesquisar sobre machine learning e suas técnicas para a criação de

classificadores;

c) compreender sobre o funcionamento de uma rede neural artificial;

d) aplicar o conhecimento adquirido em um exemplo funcional visando

de  separar  peças  do  processo  de  injeção  entre  peças  em

conformidade e peças não conformes.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste  capítulo  serão  abordados  os  principais  conceitos  e  técnicas

importantes para o desenvolvimento deste projeto.

2.1 Sistemas tradicionalmente empregados na indústria

Tradicionalmente os métodos de análise visual aplicados na indústria são:

a) humano dependente: quando uma pessoa é designada para esta

tarefa. É um processo sujeito a fadiga por esforço repetitivo porém

a  avaliação  permite  um  grande  número  de  variáveis  durante  a

análise;

b) sistemas  automatizados  de  visão:  nos  sistemas  disponíveis  no

mercado (a exemplo do  AutoVISION Machine Vision Software  da

Microscan, (2018))  é necessário identificar todas as variáveis que

classificariam uma peça como não-conforme e inseri-las no sistema

(Figura 01). Essas variáveis podem ser:

- a presença ou ausência de elementos como furos ou rasgos; 

- a presença de textos lidos e analisados por OCR1;

- a distância entre elementos da peça medida em pixels.

 Desta  maneira,  o sistema  não  é  adaptável  ou  treinado,  ele  é  fixo  e

programável.

1 OCR: é um acrónimo para o inglês Optical Character Recognition, é uma tecnologia para reconhecer caracteres a partir de 

um arquivo de imagem ou mapa de bits sejam eles escaneados, escritos a mão, datilografados ou impressos. 



19

        Fonte: Microscan (2018).

2.2 Machine learning

Para  entender  como  as  redes  neurais  artificiais  funcionam  e

posteriormente  explicar sobre o modelo que será usado neste trabalho (as redes

neurais  convolucionais  de  múltiplas  camadas).  Este  tópico apresentará  algumas

definições importantes.

Machine learning, é o subcampo da inteligência artificial amplamente

definido como métodos computacionais que usam a experiência para melhorar o

desempenho  ou  realizar  previsões  mais  precisas  com  base  em  informações

conhecidas (MOHRI; ROSTAMIZADEH; TALWALKAR, 2012, p. 1). Subdivide-se  o

aprendizado de máquina em dois campos distintos, quanto ao tipo de aprendizado,

podendo  ser  supervisionado  ou  não-supervisionado.  No caso  de  aprendizado

supervisionado,  tem-se um  conjunto  de  dados  previamente  rotulados,  e  o

aprendizado é dado através de exemplos conforme Figura 2. 

Figura 1-Sistema de Visão disponível no mercado
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        Fonte: Elaboração Própria (2019).

No aprendizado  não-supervisionado,  há  um  conjunto  de  dados  sem

informações  acerca  desses  dados  e  deseja-se  encontrar  padrões  relevantes

(HILTON, 1999, p.1), como demostra a Figura 3.

       Fonte: Elaboração Própria (2019).

Figura 2-Exemplo de aprendizado supervisionado

Figura 3-Exemplo de aprendizado não supervisionado
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2.2.1 Neurônio

Neurônio  é  o  modelo  usado  para  representar  uma  unidade

computacional que recebe alguns valores de entrada (representados pelos dendritos

no  modelo  biológico);  considera  seus  pesos  e  vieses  e  produz  uma  saída

(representando o axônio no modelo biológico), baseada em uma função de ativação

(MCCULLOCH; PITTS, 1943, p.115). O peso é um valor que liga o valor de entrada

à  função  de  ativação  e  determina  a  força  de  ligação  entre  entrada e  saída  do

neurônio, ou seja, se a entrada for alterada quanta influencia essa alteração terá na

saída. E o viés é o “desvio sistemático do valor real. É desvio por não coincidir com

o valor real e é sistemático por acontecer consistentemente, em média.”(MONEDA,

2019). Este é o modelo de neurônio proposto por Mcculloch e Pitts (1943, p. 115) e

pode ser representado conforme Figura 4. 

   Fonte: Fiorin et al. (2011).

Segundo Fiorin et al. (2011, p.5), modelo de Mcculloch e Pitts (1943), o

nodo possui n terminais de entrada (x1,x2, ...xn), por onde é alimentado com sinais

provenientes  das saídas de outros  neurônios  ou por  informações de entrada da

rede. Esses sinais são ponderados por pesos fixos (w1,w2 ,...  wn) das sinapses.

Posteriormente o somatório (Σ) dos produtos xi*wi, denominado função de entrada, é

submetido à função de ativação que o transforma no valor final de saída (y) para

ativação da unidade. Segundo Russell et. al. (1995, p. 567) a função de ativação do

modelo pode ser descrita conforme a Equação 1.

  ∑
i=1

n

x iwi (1)

Figura 4-Neurônio de McCulloch e Pitts
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Segundo Russell et al. (1995, p. 569) as principais funções de ativação são:

a) Linear:  é a função mais básica, Equação 2, porque não altera a saída do

neurônio. Geralmente é utilizada nas camadas de saída em RN de regressão;

θ (x)=x (2)

b) Threshold: conforme Equação 3, se a função de entrada apresentar um valor

igual ou superior ao limiar  μ (threshold), o sinal de saída (y) recebe o valor

igual a 1 e se apresentar resultado inferior, a saída do nodo é recebe 0;

 θ (x)={1 , se x≥μ0 , se x<μ}  (3)

c) Sigmoid: usada principalmente para predição de probabilidades, definida na

Equação 4, deve ter como retorno um valor entre 0 e 1;

 θ(x )= 1

1+e−x
  (4)

d) Rectifier Linear Unit (ReLU): possui um valor entre zero e o valor de entrada

conforme Equação 5;

 θ(x )=max(x ,0) (5)

e) Softmax: utilizada na camada de saída em problemas de classificação com

múltiplas classes, possui valor entre 0 e 1, é definida conforme Equação 6.

θ(x )= ex
Tw j

∑k=1

K
ex

Twk
                                                (6)

2.2.2 Perceptron

A partir  do  modelo  do  neurônio  computacional  foi  desenvolvida  a

primeira rede neural artificial, o modelo  perceptron. Esse modelo utiliza-se de três

tipos de camadas de neurônios (Figura  5) com o objetivo de aprender os valores

ideais de pesos e vieses de tal maneira que a unidade de saída consiga produzir a
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saída correta para cada entrada do modelo através de atualizações iterativas de seu

algoritmo de treinamento. O perceptron é um classificador linear, cujo aprendizado é

supervisionado e demonstra que os nodos de neurônios podem ser treinados para

que ao apresentar-se novos dados de entrada e o modelo possa de prever a saída

(ROSENBLATT,  1958,  p.387).  O  perceptron multicamadas  forma  uma  rede

totalmente conectada, onde cada neurônio de uma camada é conectado a todos os

neurônios da camada seguinte. 

     Fonte: DSA (2019).

2.2.3 Redes neurais convolucionais

Redes neurais convolucionais  (CNN do inglês  Convolutional Neural

Network ou  ConvNet)  são  algoritmos  baseados  em redes  neurais  artificiais  que

utilizam uma operação matemática linear chamada de convolução em, ao menos,

uma de  suas  camadas  no  lugar  da  multiplicação  de  matrizes.  (GOODFELLOW;

BENGIO; COURVILLE, 2016, p. 326).

As CNNs são capazes reduzir o número de parâmetros que devem ser

ajustados  pela  rede,  e  então  melhorar  o  processo  de  treinamento.  Uma

característica importante desta arquitetura é a sua capacidade de ser treinada e

aprender  representações  invariantes  à  escala,  à  translação  e  a  outras

transformações,  ou seja, ela consegue reconhecer padrões em imagens de forma

mais robusta e automática. (JARRETT et al., 2009, p. 4).

Figura 5- Modelo Perceptron



24

Conforme DSA (2019) uma CNN pode captar uma imagem de entrada,

atribuir importância (pesos e vieses que podem ser aprendidos) a vários aspectos da

imagem e ser capaz de diferenciar uma da outra. 

O  pré-processamento  exigido  é  muito  menor  em  comparação  com

outros algoritmos de classificação. Enquanto nos métodos tradicionais todo o pré-

processamento (aplicação de filtros, binarização, limiarização, segmentação, entre

outros) é feito à mão, com treinamento suficiente, as redes convolucionais têm a

capacidade de aprender características que dispensam todo este trabalho. Para tal,

as CNN’s subdividem os dados para extrair  características de cada conjunto.  As

principais camadas são: as camadas convolucionais, as de  pooling e as camadas

totalmente conectadas. 

A Figura 6 exemplifica a arquitetura, onde as camadas convolucionais

são  responsáveis  por  extrair  os  dados  da  imagem de  entrada,  as  camadas  de

pooling reduzem a dimensionalidade da rede e ajudam a tornar a representação

invariante a pequenas translações na entrada e as camadas totalmente conectadas,

sendo as últimas camadas da rede,  ligam todas saídas das camadas anteriores

propagando o sinal por meio da multiplicação ponto a ponto e do uso de uma função

de ativação. (ARAÚJO et al., 2017, p. 3).

   Fonte: Araújo et al. (2017).

Dentre os modelos mais famosos de ConvNets está o Inception.  Pode-se

observar na Figura 7 o percentual de acuracidade deste modelo versus a quantidade

de operações necessárias durante o treino.

Figura 6- Camadas de uma Rede Neural Convolucional
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      Fonte: Culurciello (2017).

2.2.3.1 InceptionV3

Segundo  o  Google  (2019) “O  Inception v3  é  um  modelo  de

reconhecimento  de  imagem  muito  usado  que  atinge  uma  enorme  precisão”.  É

considerado  o  auge  do  desenvolvimento  quando  se  trata  do  uso  de  machine

learning para  classificação  de  imagens.  Este  modelo  é  baseado  no  artigo

“Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision” de Szegedy et al., (2015)

e consiste em duas partes principais:

a) extração de recursos através de uma rede neural convolucional.

b) classificação através das camadas totalmente conectadas da rede

neural convolucional e da função softmax.

O  Inception extrai  características gerais das imagens de entrada na

primeira parte do modelo e as classifica com base nesses recursos na segunda

parte (Figura 8). 

Figura 7- Modelos Pré Treinados
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        Fonte: Tsang (2018).

Devido ao seu alto desempenho, o modelo inception é utilizado como

uma rede neural  base pré treinada que,  através do método de  transfer learning,

possibilita ao usuário final utilizar-se da parte de extração de recursos (parcela mais

complexa do modelo) e substituir a última camada deste modelo pelo seu conjunto

de  dados  otimizando  o  tempo  de  treinamento  e  diminuindo  a  necessidade  de

recursos computacionais.

2.2.4 Transfer Learning

O transfer learning, ou aprendizado por transferência é um método de

aprendizado  de  máquina  que  utiliza  uma  rede  neural  pré  treinada.  Consiste  na

utilização de vetores de características gerados por uma rede neural profunda, que

neste projeto será chamado de modelo de pré treino ou rede pré treinada, com seus

pesos sinápticos e vieses configurados para reconhecer e extrair características de

um  determinado  conjunto  de  dados  razoavelmente  generalista.  Após  a  geração

desses vetores, redirecionam ou transferem os recursos aprendidos como entrada

em substituição de  n camadas de uma segunda rede de classificação,  com um

conjunto  de  dados  significativamente  menor.  As  camadas  restantes  da  rede  de

Figura 8- Modelo Inception
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destino são então  inicializadas e treinadas para a tarefa alvo.  (YOSINSKI  et  al.,

2014, p. 3).

2.3 Linguagem Python

Python é  uma  linguagem  de  programação  de  alto  nível,  de

compreensão fácil e rápida, open-source, orientada a objeto, com tipagem dinâmica

e com uma comunidade extremamente ativa.  Conforme  Borges (2010,  p.  13) “o

Python possui uma sintaxe clara e concisa, que favorece a legibilidade do código

fonte, tornando a linguagem mais produtiva.”.

É esta a linguagem escolhida pelo autor para viabilizar este projeto,

devido a sua popularidade e à quantidade de bibliotecas desenvolvidas para uso em

machine learning e análise de dados.

Pode-se  observar  a  popularidade do  Python ao  pesquisar  quais  as

linguagens de programação mais buscadas através de plataformas como o Google

ou  o  Yahoo.  Dentro  do  universo  da  programação,  alguns  websites  são

especializados em monitorar estas tendências, como é o caso do TIOBE. Na Figura

9 pode-se ver o crescimento dessa linguagem de programação nos últimos anos.

 Fonte: Tiobe (2019).

Figura 9- Crescimento da linguagem Python
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Dentre os pacotes mais atraentes que o Python pode oferecer estão as

bibliotecas voltadas à inteligência artificial (IA):  Tensorflow,  Keras,  Pytorch e Scikit-

Learn.  Os usuários  podem criar  redes neurais,  que imitam as conexões em um

cérebro, para selecionar padrões em grandes quantidades de dados. (ECONOMIST,

2018).

2.4 Ambiente de desenvolvimento

Este  tópico do trabalho apresentará soluções relacionadas ao ambiente de

desenvolvimento.

2.4.2 Anaconda

O Anaconda é uma distribuição gratuita e de código aberto das linguagens de

programação  Python e R para computação científica, aprendizado de máquina e

visualização  de  dados  que  visa  simplificar  o  gerenciamento  e  a  implantação  de

bibliotecas para o desenvolvimento. As versões do pacote são gerenciadas através

de um sistema gerenciamento de pacotes chamado “conda”. (ANACONDA, 2019).

2.4.2 Jupyter Notebook

O  Jupyter  Notebook é  um  aplicativo,  com  versões  web  ou  instalável,  de

código aberto que permite criar e compartilhar documentos que contêm código ativo,

equações, visualizações e texto narrativo, usando-o como uma IDE2 para linguagens

de programação. Os usos incluem: limpeza e transformação de dados, simulação

numérica, modelagem estatística, visualização de dados, aprendizado de máquina

(JUPYTER,  2019).  O  Jupyter é  compatível  com  diversas  linguagens  de

programação, entre elas o Python, R, Julia, entre outras.

2 IDE: Ambiente de Desenvolvimento Integrado, do inglês Integrated Development Environment.
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2.4.3 Google Colaboratory

O  Google Colaboratory é um ambiente de  notebook Jupyter gratuito

que  não  requer  configuração  e  é  executado  inteiramente  na  nuvem(GOOGLE

COLABORATORY, 2019). Neste ambiente é possível usar o seu Google Drive como

repositório e ele  disponibiliza ao usuário uma máquina virtual com 50GB de espaço

em memória, 12GB de memória RAM e GPU para rodar seus notebooks.

2.5 Bibliotecas

Nesta parte da pesquisa serão aprofundados os conhecimentos sobre

as  principais  bibliotecas,  pacotes  e  API’s3 para  Python que  serão  utilizadas  na

realização deste trabalho acadêmico.

2.5.1 Numpy

O Numpy é um pacote para computação científica para utilização em

Python.  Ele  contém  um  poderoso  objeto  do  tipo  array n-dimensional  aliado  a

ferramentas de álgebra linear, transformadas de Fourier e à capacidade de gerar

números aleatórios  (OLIPHANT, 2006, p. 19). Essas habilidades tornam o  Numpy

muito útil para aplicações científicas que requerem grande capacidade numérica.

Além de seus usos científicos, o Numpy também pode ser usado como

um  contêiner  multidimensional  eficiente  de  dados  genéricos.  Tipos  de  dados

arbitrários podem ser definidos. Isso permite ao pacote integrar-se de forma fácil e

rápida a uma ampla variedade de bancos de dados. (NUMPY, 2019).

2.5.2 Pandas

Pandas é um pacote para Python que proporciona uma estrutura para

manipulação de dados rápida, flexível e expressiva. Esta estrutura foi projetada para

3 API: Interface de Programação de Aplicações cujo acrônimo API provém do Inglês Application Programming Interface.
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trabalhar  com  dados  relacionais  ou  categorizados  de  maneira  fácil  e  intuitiva.

(MCKINNEY, 2012, p. 1). 

As  duas  principais  estruturas  de  dados  do  Pandas,  série

(unidimensional) e dataframe (bidimensional), lidam com a grande maioria dos casos

de uso típico em finanças, estatística, ciências sociais e muitas áreas de engenharia.

O  Pandas  é  construído  sobre  o  Numpy e  destina-se  a  integrar-se  bem em um

ambiente de computação científica com muitas outras bibliotecas de terceiros.

2.5.3 Tensorflow

O  Tensorflow é  uma  plataforma  de  código  aberto  voltada  para

aprendizado de máquina, que opera em larga escala e em ambientes heterogêneos.

Ele  possui  um  ecossistema  abrangente  e  flexível  de  ferramentas,  bibliotecas  e

recursos da comunidade que permite que os pesquisadores promovam o estado da

arte em machine learning e que os desenvolvedores criem e aplicações de maneira

fácil e ágil. (TENSORFLOW, 2019).

Essa plataforma permite que os desenvolvedores experimentem novas

otimizações  e  algoritmos  de  treinamento  suportando  uma  larga  variedade  de

aplicações,  com  foco  em  treinamento  e  inferência  em  redes  neurais  profundas

(ABADI et al., 2016, p. 265).

2.5.3.1 Tensorboard

O  Tensorboard fornece  a  visualização  de  dados  e  as  ferramentas

necessárias para a experimentação de machine learning  com o uso do Tensorflow

(TENSORBOARD, 2017),  através de  registros gerados durante o treinamento da

rede neural que podem ser visualizados através de uma interface gráfica interativa

(Figura 10). O Tensorbord já está disponível para utilização junto com a instalação

do pacote do Tensorflow.
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           Fonte: Tensorboard (2017).

2.5.4 Keras

Keras é uma API de alto nível, escrita em Python, para utilização em

redes neurais. É capaz de rodar sobre as seguintes plataformas: Tensorflow, CNTK

ou Theano. Foi desenvolvida com foco no usuário, para permitir a experimentação

de forma rápida. Suporta redes convolucionais e redes recorrentes, bem como a

combinação das duas e funciona com CPU ou GPU,  sendo compatível  com as

versões Python 2.7 – 3.6. (KERAS, 2019). 

2.5.5 Pytorch

O  Pytorch é  uma biblioteca de aprendizado de máquina,  de código

aberto baseada na biblioteca  Torch, usada para aplicações de processamento de

linguagem natural, visão computacional e programação de redes neurais profundas

(PYTORCH,  2019).  Foi  desenvolvida  e  lançada  pela  equipe  de  pesquisa  em

inteligência artificial do Facebook, segundo  Yegulalp (2017), e se autodefine como

“uma estrutura [...] que acelera o caminho da criação de protótipos de pesquisa até a

implantação da produção”.

Figura 10- Interface Tensorboard
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2.5.6 Scikit-Learn

O Scikit-Learn é um módulo  Python que integra uma ampla gama de

algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  de  última  geração  para  problemas

supervisionados e não supervisionados de média escala. Este pacote se concentra

em trazer o aprendizado de máquina para não especialistas usando uma linguagem

de alto nível de propósito geral. 

A ênfase é colocada na facilidade de uso, desempenho, documentação

e consistência da API. Ele tem dependências mínimas e é distribuído sob a licença

BSD4 simplificada, o que incentiva seu uso em ambientes acadêmicos e comerciais

o que responde à crescente necessidade de análise de dados estatísticos por não

especialistas  nas  indústrias  de  software  e  web,  bem como em campos  fora  da

ciência da computação, como biologia ou física.

É importante ressaltar que como ele depende do ecossistema científico

do Python, pode assim ser facilmente integrado a aplicativos fora da faixa tradicional

de análise de dados estatísticos (PEDREGOSA et al., 2011, p. 2826).

2.5.6.1 t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding  (t-SNE)

A t-SNE  é  uma  técnica  de  redução  de  dimensionalidade  particularmente

adequada para a visualização de conjuntos de dados de alta dimensão (VAN DER

MAATEN; HINTON, 2008, p. 2583). A partir de um conjunto de pontos em um espaço

multidimensional  é  possível  encontrar  uma  representação  destes  pontos  em um

espaço de menor dimensionalidade, de duas dimensões por exemplo, sendo assim

capaz de revelar a presença de clusters, conjuntos bem definidos conforme mostra a

Figura 11, dentro de em um conjunto maior de dados (FALBEL, 2016).

Com a redução de dimensionalidade e criação de cluster é possível analisar

os  dados  do  conjunto  geral  definindo  rótulos  aos  conjuntos  criados  e  até  criar

predições sobre dados novos, sendo que ao inseri-los graficamente no espaço de

menor dimensão pode-se prever de qual conjunto este novo dado faz parte.

4 BSD: Berkeley Software Distribution
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         Fonte: freecodecamp (2019)

2.5.6.2 Análise de componentes principais (PCA)

A análise  do componente  principal  (do  inglês  Principal  Component

Analysis ou PCA) é uma técnica estatística utilizada na redução da dimensionalidade

de um conjunto de dados  que consiste em um grande número de variáveis inter-

relacionadas, mantendo ao máximo a variação presente no conjunto de dados. Isso

é alcançado transformando-se o conjunto original em um novo conjunto de variáveis,

os componentes principais, que não são correlacionados e que são ordenados para

que os primeiros retenham a maior parte da variação presente em todas as variáveis

originais (Jolliffe, 2002, p. 1). O PCA é comumente utilizado para análise exploratória

de  dados  e  para  construção  de  modelos  preditivos,  sendo  a  mais  simples  das

análises multivariadas por autovetores. Foi inventado por Pearson (1901).

2.5.7 Matplotlib

O Matplotlib é uma biblioteca para Python que produz gráficos e figuras

de  duas  dimensões  em  uma  grande  variedade  de  formatos  em  ambientes

interativos. Pode ser usado em scripts Python, em servidos de aplicativos web, em

Figura 11- Clusters em um Conjunto de Dados
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notebooks  Jupyter e  em kits  de ferramentas de interface gráfica.  (MATPLOTLIB,

2019).

2.5.8 Seaborn

O  Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados e criação de

gráficos para  Python baseada no  Matplotlib e estreitamente ligada a estrutura de

dados do Pandas. Ela fornece uma interface de alto nível para desenhar gráficos

estatísticos e informativos. (SEABORN, 2018).

2.6 Google Cloud Automl

O  Cloud AutoML é uma plataforma digital com produtos de  machine

learning criado pelo  Google para que desenvolvedores com conhecimento limitado

treinem seus modelos.  Esses produtos  são divididos em:  visão,  idioma e  dados

estruturais. (GOOGLE CLOUD, 2019).

Entre os produtos disponíveis de visão computacional está o  Automl

Vision, que permite o upload de imagens e a criação de classes para o treinamento e

avaliação de modelos conforme a necessidade do usuário. Após geração do modelo

é  possível  utilizar-se  de  uma  API  REST5 para  obter  previsões  de  classificação.

(GOOGLE CLOUD, 2019)

5 REST: Representational State Transfer
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3 METODOLOGIA

Neste  capítulo  será  discutido  o  estudo,  procedimentos  aplicados,

pesquisas e técnicas adotadas para a realização deste projeto e para a obtenção

dos resultados descritos.

Subdividiu-se  um  grupo  de  peças  plásticas,  oriundas  do  processo  de

injeção, em dois grupos distintos denominados: peças em conformidade e peças

não-conformes,  conforme figuras  12 e  13 respectivamente.  Para  a  aquisição do

grupo de peças não-conformes simulou-se um defeito no qual bloqueou-se um rasgo

circular e um rasgo retangular das peças.

         Fonte: Elaboração própria (2019)          Fonte: Elaboração própria (2019)

3.1 Preparação do ambiente de desenvolvimento

A criação da rede neural convolucional e a análise dos dados deste

projeto  foram  implementados  através  da  linguagem  Python de  programação,

utilizando  as  seguintes  bibliotecas:  Tensorflow,  TensorboardX,  Pytorch,  Seaborn,

Matplotlib e Numpy.

Os códigos foram elaborados na interface de desenvolvimento Jupyter

Notebook e copilados em um computador com as especificações conforme a Tabela

1:

Figura 12-Exemplo peça em
conformidade

Figura 13-Exemplo peça não-
conforme
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Tabela 1- Especificações do computador utilizado

Especificação Unidade:

CPU6 Intel® Core™ i5 7200U 2.5GHz

Memória RAM 8 GB

Memória SSD 480GB

GPU7 AMD Radeon

Sistema Operacional Windows 10

Fonte: Elaboração própria (2019).

Para facilitar a instalação do ambiente de desenvolvimento utilizou-se o

Anaconda, instalador e gerenciador de ambiente do  Python 3.7, que já dispõe do

Jupyter Notebook.  Ao  instalar  o  Python via  Anaconda,  as  bibliotecas  Numpy e

Matplotlib também já estão presentes.

Para  a  instalação  dos  demais  pacotes  necessários,  utilizou-se o

terminal do Anaconda (Anaconda  Prompt) de acordo com os seguintes comandos

presentes na Tabela 2:

Tabela 2- Bibliotecas para Instalação:

Biblioteca: Comando de instalação via Anaconda Prompt

Tensorflow pip install tensorflow==1.14

Pytorch e Torchvision conda install pytorch torchvision cpuonly -c pytorch

Seaborn conda install -c anaconda seaborn 

tensorboardX conda install -c conda-forge tensorboardx

Fonte: Elaboração própria (2019)

3.2 Aquisição da base de dados

Para a aquisição das imagens, optou-se pela utilização de uma câmera

de celular  de  13MP.  Foram tiradas fotografias  de  ângulos  distintos  mas  sempre

mantendo a vista superior da peça em destaque na busca da visualização do maior

número de elementos de interesse como furos, rasgos e aletas. Utilizou-se de vários

fundos distintos mas sempre com o cuidado necessário para a obtenção do melhor

6 CPU : Central Processing Unit ou Unidade de Processamento Central

7 GPU : Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico. Para este projeto a GPU não foi utilizada.
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contraste  com  a  peça,  de  cor  branca,  com a  intenção  de  minimizar  problemas

relacionados à aquisição dos dados (Figura 14).

Fonte: Elaboração própria (2019)

No início do projeto acreditou-se  na necessidade de um dataset com

um número grande de imagens para a realização do treinamento do modelo; dessa

maneira foram feitos  vídeos de cada peça,  seguindo os  mesmos procedimentos

explicados  no  parágrafo  anterior,  e  uso-se  um  script de  Python,  chamado

“convert.py”,  de  Pedersen  (2016),  para  obter  uma imagem a cada  cinco  frames

deste vídeo. Desta maneira obteve-se um dataset com 1085 imagens de peças em

conformidade e 845 peças não conformes.

Posteriormente, com o avanço da pesquisa, ao estudar a tecnologia de

transfer learning, percebeu-se que através desta técnica de aprendizado de máquina

é  possível  utilizar  toda  a  experiência  adquirida  do  modelo  pré  treinado  para

classificar uma rede neural injetada em sua última camada; dessa maneira, pode-se

minimizar o tamanho da base de dados necessária para obtenção de um resultado

satisfatório.

Assim optou-se pela qualidade das imagens, e não pela quantidade.

Seguindo os procedimentos anteriormente citados, foram tiradas fotografias gerando

uma base  de  dados  de  acordo  com a  Tabela  3,  salvas  sob  a  extensão  .jpg e

dispostas em arquivos, de acordo com o caminho apresentado na Figura 15:

Figura 14- Exemplo de fotografias do Dataset
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Tabela 3- Informações da base de dados.

Classe Subpasta Quantidade de Imagens

Conformes

Treino 165

Validação 25

Teste 30

Não-Conformes

Treino 171

Validação 25

Teste 33

Fonte: Elaboração própria (2019)

            Fonte: Elaboração própria (2019).

Figura 15- Organização da base de dados em pastas de arquivo
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3.3 Análise da base de dados

No primeiro passo do estudo,  realizou-se uma pesquisa exploratória

sobre técnicas de análise de dados e machine learning com o objetivo de utilizá-las

para verificar a possibilidade de determinar a separação das imagens da base de

dados em  clusters (conjuntos) bem definidos.  Essa separação é importante para

determinar a possibilidade do uso de métodos de aprendizado de máquina para a

posterior classificação do conjunto de dados adquerido.

Desta  maneira,  a  função  “transfer_values_cache”  foi  importada  do

arquivo inception.py de Pedersen (2016), com o objetivo de transformar as imagens

do dataset em valores de transferência do tipo Numpy arrays, ou seja, em matrizes

multidimensionais com  valores  numéricos  correspondentes  aos  pixels de  cada

imagem, conforme Figura 16 para uma peça conforme, e Figura 17 para uma peça

não-conforme. 

    Fonte: Elaboração própria (2019).

     Fonte: Elaboração própria (2019).

Com a obtenção destas matrizes foi  possível  utilizarmos as bibliotecas

PCA (Figura  18) e t-SNE (Figura  19) do pacote  Scikit-Learn para a construção de

Figura 17- Peça x Valor de transferência de uma peça do grupo “não-
conformes”

Figura 16- Peça x Valor de transferência de uma peça do grupo “conformes”
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gráficos que demonstram a possibilidade da divisão dos dados referentes ao banco

de imagens criado no projeto em conjuntos bem definidos.

Fonte: Elaboração própria (2019).   Fonte: Elaboração própria (2019).

3.4 Os modelos

Após a conclusão das análises referentes ao dataset, a pesquisa sobre

as redes neurais e sua aplicação  para a classificação de objetos através de visão

computacional  foi  iniciada.  Esta  pesquisa levou o projeto  ao método de  transfer

learning.

Na prática, poucas pessoas treinam uma rede convolucional inteira do zero
(com inicialização aleatória), porque é relativamente raro ter um conjunto de
dados  de  tamanho  suficiente.  Em vez  disso,  é  comum pré  treinar  uma
ConvNet em um conjunto de dados muito grande (por exemplo,  ImageNet,
que contém 1,2 milhão de imagens com 1000 categorias) e, em seguida,
usar a ConvNet como uma inicialização ou um extrator de recurso fixo para
a tarefa de seu interesse. (Karpathy; Johnson 2019).

 

Desta,  maneira  foram  encontradas aplicações nas bibliotecas  de

machine learning:  Keras e  Pytorch, que permitem ao usuário  a utilização de um

conjunto de dados grande através de  uma rede pré treinada para a extração dos

recursos necessários para a criação de um modelo de classificador a partir do nosso

dataset. 

A escolha  da  rede  pré  treinada a  ser  utilizada  foi  uma decisão  do

projeto,  levando  em  consideração  a  melhor  acuracidade  no  menor  número  de

Figura 19- Divisão em cluster usando t-SNEFigura 18- Divisão em cluster usando PCA
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operações, dados encontrados na Figura 7, e a disponibilidade da arquitetura nas

bibliotecas de aprendizado de máquina. Sendo assim, o projeto decidiu pelo uso do

modelo InceptionV3.

Outra escolha considerada pelo trabalho foi a da biblioteca de machine

learning. Após comparar alguns testes de performance e comportamento entre as

bibliotecas Keras e Pytorch, o projeto decidiu pela utilização do Pytorch. Apesar do

Keras dispor de uma maior facilidade de uso, sendo necessárias menos operações

para escrever um código satisfatório, após testes o modelo apresentou overfitting8, e

a facilidade de programá-lo também é o que impede os ajustes finos sobre variáveis

de treinamento do modelo. Por outro lado, o Pytorch exige mais programação, o que

dá  maior  controle  ao  programador  às  variáveis  do  processo  de  treinamento  e

devidos ajustes no modelo. 

Com a utilização do Pytorch, foram criados dois modelos sob os quais

construiram-se redes neurais convolucionais utilizando os recursos do InceptionV3 e

adicionando  na  sua  última  camada,  a  camada  totalmente  conectada,  os  dados

referentes ao dataset. 

Segundo  PyTorch  (2019,  tradução  nossa)  “todo  tensor  possui  um

sinalizador: chamado requires_grad que permite a exclusão de subgráficos de baixa

granularidade da computação em gradiente e pode aumentar a eficiência.”

Em um dos modelos,  usou-se esse sinalizador  para congelar  todas

camadas da rede neural exceto a camada final durante o treino. Desta maneira, o

processo de treino é mais rápido, visto que o Inception é usado como extrator de

recursos fixo e nenhum buffer intermediário é salvo a cada epoch9 até que o calculo

chegue a última camada, este modelo foi chamado de model_conv. 

Já no outro modelo, o sinalizador requires_grad não foi utilizado; assim

o  treinamento  salva  buffers intermediários  e  calcula  os  gradientes  de  todas  as

camadas a cada  epoch. Este modelo  é chamado de model_ft (Apêndice A). Para

ambos  os modelos,  as  seguintes  variáveis  de  processo  foram  consideradas

conforme Tabela 4:

8. Produção de uma análise que corresponde muito de perto ou exatamente a um conjunto específico de dados e, portanto, pode falhar em ajustar dados adicionais ou 

prever bservações futuras com confiabilidade. 

9 Epoch: Um epoch descreve o número de vezes que o algoritmo vê o conjunto de dados inteiro. Portanto, cada vez que o algoritmo visualiza todas as amostras no 

conjunto de dados, uma época é concluída.
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Tabela 4- Variáveis de treinamento

Variável Valor model_conv Valor model_fit

Número de Epochs 30 (de 0 à 29) 30 (de 0 à 29)

Otimizador: Taxa de Aprendizado (lr) 0.001 0.001

Otimizador: Coeficiente de Momento(momentum) 0.9 0.9

Scheduler10: Tamanho da Etapa(step_size11) 8 5

Scheduler: gamma12 0.1 0.1

Fonte: Elaboração própria (2019).

3.5 Análise e discussão dos resultados

Durante todo o processo de treinamento dos modelos, o Tensorbord foi

utilizado  para  manter  registro  de  cada  operação.  Após  esse  treinamento,  os

resultados de acuracidade e perda puderam ser visualizados de forma gráfica ao

entrar na pasta do projeto pelo prompt de comando e executar a seguinte instrução

“tensorboard --logdir <pasta-de-logs>”. Assim é possível acessar o Tensorboard em

qualquer  navegador  de  internet  através  do  endereço  “http://localhost:6006/”.  Os

gráficos  gerados  podem  ser  observados  nas  figuras  20  e  21  para  o  modelo

model_conv e nas figuras 22 e 23 para o modelo model_fit:

   Fonte: Elaboração própria (2019).

   Fonte: Elaboração própria (2019).

   Fonte: Elaboração própria (2019).

   Fonte: Elaboração própria (2019).

10 Scheduler: Fornece vários métodos para ajustar a taxa de aprendizado com base no número de epochs.

11 Step_size: Período de decaimento da taxa de aprendizado

12 Gamma: Fator multiplicativo de decaimento da taxa de aprendizado.

Figura 20- Acuracidade model_conv

Figura 23- Perda model_fit

Figura 22- Acuracidade model_fit

Figura 21- Perda model_conv

http://localhost:6006/
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O tempo de treinamento dos modelos foi de 59 minutos e 11 segundos para o

“model_conv” e de 2 horas 4 minutos e 5 segundos para o “model_fit”. Os melhores

resultados obtidos durante o processo de treinamento deste modelo foram tabelados

para análise e estão contidos na Tabela 5.

Tabela 5- Melhores resultados do treinamento

Valor:

Acuracidade Perda

Dataset model_conv model_fit model_conv model_fit

Treino 79,76% 

(Epoch 16)

94,05% 

(Epoch 22)

44,13%

(Epoch 27)

18,86%

(Epoch 27)

Validação 86,00% 

(Epoch 27)

100% 

(Epoch 17 e 29)

33,08% 

(Epoch 21)

3,77%

(Epoch 17)

Fonte: Elaboração própria (2019).

Através  da  análise  desses  resultados,  salvou-se  o  modelo  treinado

com melhor  resultado de acuracidade no  dataset de validação,  obtido durante o

epoch de número 27 para o modelo “model_conv” e de número 17 (epoch com maior

acuracidade e menor perda) para o “model_fit”. Estes modelos foram utilizados para

realizar  a  predição  em  um  dataset de  teste,  nunca  visto  anteriormente  pelas

ConvNets criadas neste projeto. Neste conjunto de dados, foram colocadas algumas

imagens com bom contraste em relação à peça de interesse e outras com contraste

ruim, visando dificultar a predição e testar os limites dos modelos (Figura 24).

Figura 24- Dataset de teste
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Fonte: Elaboração própria (2019).

Os  resultados  das  predições  realizadas  no  dataset de  teste  foram

utilizados para montar as matrizes de confusão para o “model_conv” (Figura 25) e

para o “model_fit”  (Figura 26) utilizando a função “heatmap”  da biblioteca gráfica

Seaborn. 

Fonte: Elaboração própria (2019). Fonte: Elaboração própria (2019).

Esses dados também foram utilizados para  a  criação de relatórios  de

classificação  através  da  função  “classification_report”  da  biblioteca  “metrics”  do

Scikit-Learn. São quatro relatórios, sendo dois para o “model_conv” e dois para o

“model_fit”, que analisam o comportamento das predições em relação aos rótulos

estabelecidos, e junto a matriz de confusão, demonstram o quanto a rede neural

acertou. 

No relatório presente na Tabela 6 analisa-se apenas a parte do dataset

referente às peças que o modelo “model_conv” deveria classificar como “conformes”

(indicador  “0”,  indicador  “1”  para  não-conformes).  Este  relatório  determina  o

percentual de acerto da predição sobre os itens pre rotulados como “conformes” no

sistema. Pode-se observar, através da matriz de confusão, que este acerto foi de 20

peças (peças do conjunto “conforme” que tiveram a predição igual à “conformes”),

em um conjunto total de 30 peças, o que resulta um percentual de acerto de 67%

sobre o conjunto de teste.

Figura 26- Matriz de confusão model_fitFigura 25-Matriz de confusão model_conv
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Tabela 6- Resultado do modelo “model_conv” no conjunto “conformes”
precision recall13 f1-score14 support15

0 1,00 0,67 0,80 30

1 0,00 0,00 0,00 0

accuracy 0,67 30

macro avg 0,50 0,33 0,40 30

weighted avg 1,00 0,67 0,80 30

Fonte: Elaboração própria (2019).

Já  no relatório  presente  na  Tabela  7  analisa-se  apenas a  parte  do

dataset referente  às  peças que o  modelo  “model_conv”  deveria  classificar  como

“não-conformes”  (indicador  “1”,  indicador  “0”  para  conformes).  Este  relatório

determina o percentual de acerto da predição sobre os itens pre rotulados como

“não-conformes”  dentro  do  sistema.  Pode-se  observar,  através  da  matriz  de

confusão, que este acerto foi de 28 peças (peças do conjunto “não-conformes” que

tiveram a predição igual à “não-conformes”), em um conjunto total de 34 peças, o

que resulta em um percentual de acerto de 82% sobre o conjunto de teste.

Tabela 7- Resultado do modelo “model_conv” no conjunto “não-conformes”
precision recall f1-score support

0 0,00 0,00 0,00 0

1 1,00 0,82 0,90 34

accuracy 0,82 34

macro avg 0,50 0,41 0,45 34

weighted avg 1,00 0,82 0,92 34

Fonte: Elaboração própria (2019).

Outra  análise  realizada  pelo  projeto  foi  a  de  identificação  das

fotografias  cujo  modelo  errou  sua  predição.  Conforme  Figura  27,  o  modelo

“model_conv” teve dificuldades nas imagens cujo contraste com a peça era ruim e

também onde o contraste era bom porém irregular. Por outro lado, o modelo obteve

100% de êxito nas imagens de fundo preto, onde a imagem era totalmente regular,

em um ambiente controlado com padronização de luminosidade e brilho (Figura 28).

13 Recall: É a frequência em que o classificador encontra os exemplos de uma classe, ou seja, “quando realmente é da classe A, o quão frequente o classificador 

rotula como classe A”.

14 f1-score: Indica a qualidade geral do modelo em percentual. Lê-se principalmente este indicador cruzado com a acuracidade do modelo.

15 Support: Indica a quantidade de amostras referentes a cada rótulo. 
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Os  próximos  dois  relatórios  tratam  do  modelo  “model_fit”.  Conforme

anteriormente observado, este modelo obteve melhores resultados de acuracidade e

perda em relação ao “model_conv” (cujas camadas foram congeladas). 

No relatório presente na Tabela 8, analisa-se apenas a parte do  dataset

referente às peças cujo modelo deveria classificar como “conformes” (indicador “0”,

indicador “1” para não-conformes). Este relatório determina o percentual de acerto

da predição sobre os itens pre rotulados como “conformes” no sistema. Pode-se

observar, através da matriz de confusão, que este acerto foi de 23 peças (peças do

conjunto “conforme” que tiveram a predição igual à “conformes”), em um conjunto

total de 30 peças, o que resulta um percentual de acerto de 77% sobre o conjunto de

teste.

Tabela 8- Resultado do modelo “model_fit” no conjunto “conformes”
precision recall f1-score support

0 1,00 0,77 0,87 30

1 0,00 0,00 0,00 0

accuracy 0,77 30

macro avg 0,50 0,38 0,43 30

weighted avg 1,00 0,77 0,87 30

Fonte: Elaboração própria (2019).

No relatório presente na Tabela 9 analisa-se apenas a parte do dataset

referente  às  peças  que  o  modelo  “model_fit”  deveria  classificar  como  “não-

conformes” (indicador “1”, indicador “0” para conformes). Este relatório determina o

percentual de acerto da predição sobre os itens pré rotulados como “não-conformes”

Figura 28- Acertos do “model_conv”Figura 27- Erros do “model_conv”
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dentro do sistema. Pode-se observar, através da matriz de confusão que este acerto

foi de 33 peças (peças do conjunto “não-conformes” que tiveram a predição igual à

“não-conformes”), em um conjunto total de 33 peças, resultando um percentual de

acerto de 100% sobre o conjunto de teste.

Tabela 9- Resultado da predição do modelo “model_fit” conjunto “não-conformes”
precision recall f1-score support

0 0,00 0,00 0,00 0

1 1,00 1,00 1,00 33

accuracy 1,00 33

macro avg 1,00 1,00 1,00 33

weighted avg 1,00 1,00 1,00 33

Fonte: Elaboração própria (2019)

Outra  análise  realizada  pelo  projeto  foi  a  de  identificação  das

fotografias  cujo  modelo  errou  sua  predição.  Conforme  Figura  29,  o  modelo

“model_fit”  teve dificuldades nas imagens cujo o contraste  com a peça era ruim

somente no grupo dos itens “conformes”. O modelo obteve 100% de acerto sobre o

conjunto de “não-conformes” mesmo com as adversidades impostas propositalmente

pelo pesquisador. Outro adendo importante é o comportamento do modelo sobre

as imagens de fundo preto, cuja imagem era totalmente regular, em um ambiente

controlado com padronização de luminosidade e brilho. Nesta situação o modelo

acertou 100% das predições solicitadas, assim como o modelo anterior (Figura 30). 

    Fonte: Elaboração própria (2019)
 Fonte: Elaboração própria (2019) 

Para fins de comparação, o mesmo  dataset foi criado na ferramenta do

Google chamada Automl Vision e treinado com o objetivo de comparar os resultados

Figura 30- Acertos do modelo “model_fit”Figura 29-Erros do “model_fit”
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obtidos. O resultado foi de 100% de acuracidade nos datasets de treino, validação,

conforme matriz de confusão presente na Figura 31.

       Fonte: Google Cloud (2019)

Porém,  quando  o  modelo  treinado  pelo  Google  foi  submetido  ao

dataset de teste, o mesmo não soube afirmar a predição para uma das imagens,

conforme figura  32. O percentual dado como a probabilidade da referida peça ser

parte do rótulo “conformes” é maior, entretanto não é o resultado esperado para esta

imagem. Na Figura  33 pode-se observar o resultado esperado em uma predição

correta do sistema do Google.

 Fonte: Google Cloud (2019)   Fonte: Google Cloud (2019)

Figura 33- Predição correta do Google

Figura 31- Matriz de confusão Google Automl Vision

Figura 32- Predição incorreta do Google
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4 CONCLUSÃO

A  pesquisa  apresentada  neste  trabalho  procurou  na  área  de

inteligência artificial soluções para problemas de classificação entre atributos bem

definidos, como é o caso de peças que atendem a critérios referentes à qualidade

desejada do produto e peças que não atendem a esse requisito, do ramo industrial.

Instalou-se  um ambiente  para  o  desenvolvimento  e reuniu-se  então informações

sobre análise de dados, aprendizado de máquina, redes neurais convolucionais, e

mais especificamente sobre o método de  transfer learning.  Através do uso deste

método o projeto obteve resultados satisfatórios de maneira a criar um classificador,

treiná-lo  sobre uma base de dados específica e torná-lo  capaz de reconhecer  e

rotular novas imagens. A precisão das predições alcançadas em todos os modelos

testados, quando usado em ambiente controlado com boa aquisição de imagens, foi

considerada boa o suficiente para uso em ambiente industrial. 

Desta  maneira trabalho  chegou  à  conclusão  de  que  o  uso  do

aprendizado de máquina nos processos de classificação de peças em sistemas de

visão  podem ser utilizados a nível  industrial  em relação a sua confiabilidade e a

capacidade assertiva do modelo em ambientes controlados. 

4.1 Sugestões para trabalhos futuros

Para possíveis trabalhos futuros são sugeridos os seguintes tópicos:

a) avaliar os limites de modelos de classificação utilizando-se de defeitos

finos, de difícil percepção e distinção;

b) testar modelos de classificação com mais de duas classes, separando

cada possível tipo de defeito em diferentes rótulos;

c) testar  o  aprendizado de máquina através de modelos de regressão

explorando seus limites;

d) verificar a aplicação comercial de modelos de aprendizado de máquina

com  aquisição  de  imagens  em  tempo  real  e  seu  comportamento  em

sistemas embarcados;
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e) testar  variações  dos  ajustes  finos  das  variáveis  de  treinamento  e

estudar a resposta do modelo a estas variações;

f) testar  o  desempenho  do  treinamento  de  modelos  de  redes  neurais

convolucionais em ambientes de cloud, como o Google Colaboratory, para

análise de comportamento com o uso de uma GPU;

g) treinar  modelos  através  dos parâmetros  de  processo  de  injeção

plástica e avaliar a possibilidade de implementar um sistema de controle

da máquina com base em predições em tempo real;
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APÊNDICE A – Rede neural convolucional

    Fonte: Elaboração própria (2019).
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APÊNDICE B – Parcial código fonte model_fit

 

  Fonte: Elaboração Própria (2019).

 Fonte: Pytorch (2019, adaptado).16

16 https://github.com/brunoduarteramos/Reconhecimento-de-Anomalias/blob/

master:

  Fonte: Pytorch (2019, adaptado).

 Fonte: Pytorch (2019, adaptado).
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