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IA353 – Exercícios de Fixação de Conceitos 
EFC 3 – 1s2017 

Observação: Esta atividade deve ser realizada em grupos de até dois alunos. 
 
Questão 7) (0,5 pontos) Data de entrega: 21/06/2017 
No contexto de redução de dimensão e visualização de dados, análise de componentes 
principais (PCA, do inglês principal component analysis) é geralmente adotada. 
Basicamente, o PCA define um hiperplano de projeção de dimensão menor ou igual à 
dimensão do espaço original dos dados. O critério de otimização do PCA é minimizar 
o somatório da distância dos dados originais ao hiperplano. Como consequência da 
aplicação deste critério, o posicionamento ótimo do hiperplano de projeção faz com 
que os dados projetados apresentem o máximo espalhamento possível, de modo que 
os eixos do hiperplano representam as direções de maior variância dos dados. 
Abusando um pouco da terminologia, pode-se denominar de análise de componentes 
principais não-lineares (NLPCA, do inglês nonlinear principal component analysis) a 
toda iniciativa equivalente ao PCA, mas que toma uma hipersuperfície em lugar de 
um hiperplano de projeção. Como esta hipersuperfície pode ser produzida por uma 
rede neural MLP, iremos empregar aqui uma técnica de NLPCA para um problema de 
classificação de padrões, comparando o resultado do PCA com o resultado do 
NLPCA. A estratégia é ilustrada na Figura 1 a seguir. 
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Figura Q7 – Adaptação de análise de componentes principais não-lineares, de fato, 

produzindo análise discriminante não-linear 
 
A ideia é usar uma MLP para o papel de NLPCA e uma outra MLP para o 
classificador, e treinar ambas as MLPs simultaneamente. Em termos práticos, resulta 
uma única MLP com 5 camadas, mas onde terceira e quinta camadas têm neurônios 
com funções de ativação linear. Sendo o número de saídas da terceira camada menor 
que o número de entradas, cria-se um gargalo no processamento de informação, 
permitindo interpretar a saída da terceira camada como os componentes principais 
não-lineares. Na verdade, o conceito de NLPCA está efetivamente associado ao 
conceito de codificador de um autoencoder, a ser trabalhado na próxima questão. A 
iniciativa da figura acima, que emprega um codificador seguido de um classificador 
ou regressor é melhor descrita como nonlinear discriminant analysis (NLDA). Para 
implementar este esquema, empregue o toolbox de NLDA fornecido pelo professor 
para obter os 2 componentes principais para os dados de entrada do Wine data set 
(UCI Machine Learning Repository) [http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine]. Os 
dados de entrada correspondem às colunas de 2 a 14 da base de dados original, as 
quais devem ser independentemente escaladas para o intervalo [1, +1]. As classes 
estão indicadas na coluna 1. O programa [pre_proc_wine.m], ao ser executado, realiza 
esta etapa e ainda prepara a saída desejada para vetores binários de dimensão igual ao 
número de classes. Com base nas matrizes de pesos [w1.mat] e [w2.mat] produzidas 
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após o treinamento (use 15 neurônios nas duas camadas intermediárias com funções 
de ativação não-linear), plote os dois componentes principais (eles correspondem à 
saída do gargalo) num plano, colorindo os 178 pontos no 2 com vermelho (se classe 
1), preto (se classe 2) e azul (se classe 3). Isso é feito pelo programa 
[visual_NLDA.m]. Faça o mesmo no caso de PCA. Isso é feito pelo programa 
[visual_PCA.m]. Um classificador usando PCA conseguiria o mesmo desempenho 
que um classificador usando NLDA para Wine data set? Escolha um segundo caso de 
estudo e adapte os programas para rodar junto a este novo cenário, analisando os 
resultados obtidos também considerando dois componentes. Nota: Evidentemente, 
continuam válidas as preocupações com overfitting, mas nesta atividade em particular 
não se considera holdout ou cross-validation. 
 
Questão 8) (1,0 pontos) Data de entrega: 21/06/2017 
Os mesmos programas empregados na Questão 7 serão adotados aqui para a síntese 
de denoising autoencoders. O propósito de um autoencoder é recuperar na saída a 
informação disponível na entrada. A dimensão reduzida no gargalo da rede neural 
multicamadas força a produção de um código compacto para representar a informação 
de entrada. E caso a entrada seja apresentada com ruído, mas a saída sem ruído, o 
papel do codificador fica ampliado, ou seja, além de compacto, o código produzido 
deve ser robusto a ruído. Para mais detalhes, consulte Vincent, P.; Larochelle, H.; 
Lajoie, I.; Bengio, Y. & Manzagol, P.-A. “Stacked Denoising Autoencoders: Learning 
Useful Representations in a Deep Network with a Local Denoising Criterion”, Journal 
of Machine Learning Research, vol. 11, pp. 3371-3408, 2010. Na literatura, existem 
diversas variantes e variadas opções de critérios de regularização para autoencoders, 
envolvendo, por exemplo, pesos compartilhados entre codificador e decodificador. 
Em termos funcionais, além de denoising autoencoders, cabe citar sparse 
autoencoders, variational autoencoders e contractive autoencoders. Como na questão 
anterior, não iremos trabalhar aqui com regularização no treinamento. Cabe 
mencionar também que os objetivos de se obter autoencoders são variados, mas o 
principal deles não é o de reproduzir a entrada na saída (no nosso caso, com atenuação 
de ruído), mas sim se chegar a um codificador capaz de produzir uma 
representação compacta e relevante dos atributos de entrada. Com isso, embora 
possa envolver diretamente treinamento supervisionado, o principal resultado que se 
busca pode ser considerado não-supervisionado ou semi-supervisionado. 
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Figura Q8 – Princípio de operação de um autoencoder 

 
Deve-se trabalhar nesta questão com o conjunto de dados Kinematics of Robot Arm 
(http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/Regression/DataSets.html), que contém 9 atributos 
numéricos, todos excursionando em um intervalo que não requer reescalamento. O 
programa [pre_proc_kine.m] insere um ruído gaussiano de média zero e baixa 
variância e o programa [autoencoder.m] deve ser usado para treinamento. Aconselha-
se utilizar ao menos 50 neurônios nas duas camadas com função de ativação não-
linear, ao menos 1000 épocas de treinamento. 
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Atividade 1: Rode uma única vez o programa [pre_proc_kine.m] e, em seguida, rode 
9 vezes o programa [autoencoder.m], variando as unidades do gargalo entre 1 e 9. 
Plote então o gráfico do erro quadrático quando se varia o gargalo de 1 a 9 unidades. 
Interprete este gráfico. 
Atividade 2: Rode 3 vezes os programas [pre_proc_kine.m] e [autoencoder.m], nesta 
sequência e com 2 unidades no gargalo. Apresente a distribuição dos dados no plano 
formado pelas duas saídas do gargalo, para os dados sem ruído, e interprete os 
resultados. Para tanto, use o programa [visual_bottleneck.m]. Compare com o 
resultado produzido usando PCA. Para tanto, use o programa [visual_PCA.m]. 
 
Questão 9) (0,5 pontos) Data de entrega: 21/06/2017 
Siga as instruções do arquivo [readme.txt] do toolbox de aprendizado por busca de 
projeção (PPL, do inglês projection pursuit learning) e apresente resultados obtidos e 
análise para o treinamento das funções (2), (3) e (6) lá implementadas. Apenas para a 
função (3), além de executar para o número recomendado de 3 neurônios na camada 
intermediária, execute também apenas com 2 neurônios na camada intermediária e 
compare os resultados (com 2 e com 3 neurônios), particularmente no tocante às 
direções de projeção definidas e ao erro final após o treinamento. Repare que todas as 
funções sugeridas têm 2 entradas, para facilitar a visualização. Por fim, defina um 
problema de regressão da literatura e o resolva com o toolbox, apresentando 
resultados obtidos e análise, particularmente procurando interpretar o papel 
desempenhado pelos neurônios da camada intermediária. Pode-se recorrer a 
problemas com mais de 2 entradas (até 7 entradas, que é o que comporta o toolbox 
fornecido), mas pode-se também empregar os toolboxes das questões 5 e 7 para 
buscar uma redução de dimensão na entrada, como uma etapa de pré-processamento. 
 
Questão 10) (1,5 pontos) Data de entrega: 21/06/2017 
Esta atividade configura uma tentativa de transição de shallow para deep neural 
network architectures, no contexto de redes MLP. Por essa razão, o custo 
computacional envolvido será elevado, mas ainda passível de realização em 
equipamentos individuais e de médio desempenho computacional, como um notebook, 
por exemplo. Também pode haver problemas de limitação de memória para certas 
configurações. Será empregada a base de dados MNIST, que envolve imagens dos 
10 dígitos escritos à mão, com resolução 28×28. O objetivo é maximizar o acerto de 
classificação junto a conjuntos de teste. Existem 60.000 amostras disponíveis para 
treinamento e 10.000 amostras disponíveis para teste (não devem ser usadas em 
nenhuma etapa do ajuste de pesos). Cabem algumas observações antes de serem 
criadas falsas expectativas quanto ao potencial das redes MLP com mais camadas 
intermediárias: 
 Por se tratar de reconhecimento de padrões em imagens, redes MLP não 

representam o estado-da-arte, sendo superadas em desempenho por redes 
convolucionais com arquiteturas profundas (deep learning) e ensemble dessas 
redes convolucionais (https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database). 

 Redes MLP com muitas camadas são aceitas como deep architecture neural 
networks. Mas há uma restrição, por construção da arquitetura de rede, de que 
todas as camadas sejam full-connected. Esse tipo de imposição cria uma explosão 
de conexões sinápticas, conforme se aumenta o número de camadas e o número de 
neurônios por camada. Consequentemente, o custo computacional para o 
treinamento e a necessidade de um maior número de dados disponíveis, para 
evitar overfitting, depõem contra a proposta. 
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 Há uma percepção predominante entre os pesquisadores em deep learning de que, 
conforme se aumenta o número de camadas intermediárias, menos indicado é 
partir-se de uma inicialização aleatória para os pesos sinápticos dessas camadas 
intermediárias. Esta é uma das principais motivações para o emprego de 
autoencoders, por exemplo, que implementam o que se convencionou chamar de 
pretraining. Os autoencoders fornecem os pesos iniciais, camada a camada, de 
modo que a rede neural completa pode ser treinada a partir de uma condição 
inicial bem próxima daquela que vai levar a um bom desempenho. 

 Quanto maior o número de camadas intermediárias da MLP, mais difícil fica o 
ajuste dos pesos sinápticos das camadas próximas à entrada, isso quando se 
empregam algoritmos de 1a. ordem, que são os mais usuais em deep learning. 

 
Nesta atividade, estamos em condições de superar esta última limitação, ao empregar 
um algoritmo de treinamento de 2a. ordem, mas não conseguimos escapar facilmente 
das consequências associadas aos demais itens. Os professores estão disponibilizando 
3 toolboxes para esta questão. Eles são idênticos no fluxo de informação, diferindo 
apenas no número de camadas intermediárias da rede MLP: um toolbox considera 
uma camada intermediária para a rede neural MLP, o segundo duas e o terceiro adota 
três. A codificação poderia ter sido mais sofisticada e aceitar o número de camadas 
como argumento do programa, mas não se atingiu esta funcionalidade, que levaria a 
um único toolbox. 
 
O que se pede nesta questão é que se trabalhe com esses 3 toolboxes para 
classificação da base MNIST. Deve-se investigar o efeito do aumento gradual no 
número de camadas sobre o desempenho da rede neural MLP junto aos dados de teste 
da base MNIST. Que política é mais indicada para definir o número de neurônios das 
múltiplas camadas intermediárias? Ir reduzindo ao longo das camadas, ir aumentando, 
ter um gargalo (só implementável no caso de 3 camadas intermediárias)? Para um 
número total de pesos equivalente, qual arquitetura conduz a um melhor desempenho: 
1, 2 ou 3 camadas escondidas? Além de investigar o que os professores chamam de 
custo-benefício do aumento gradual no número de camadas em redes MLP, o 
grupo de alunos(as) deve buscar uma configuração de rede de máximo desempenho 
junto ao conjunto de teste, respeitando a condição de que dados de teste não podem 
participar da fase de treinamento. Aceita-se a proposição de um ensemble, tendo redes 
MLP como componentes. Os três relatórios que apresentarem um classificador MLP 
(ou um ensemble de classificadores MLP) de melhor desempenho, relativo ao 
desempenho produzido pelos demais grupos da Turma A de IA353 (1s2017), terão 
uma bonificação de 0,5 pontos na nota deste EFC3. Mas para conseguir esta 
bonificação, o resultado deve ser passível de reprodução pelos professores, ou seja, os 
professores devem ter acesso a todas as decisões de projeto que conduziram ao 
classificador fornecido pelo grupo de alunos. 
 


