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R E S U M O

As técnicas de Aprendizado Profundo (do inglês, Deep Learning) mais
especificamente, aquelas baseadas em Redes Neurais Convolucionais
(CNN) têm alcançado resultados surpreendentes em diferentes áreas
do conhecimento (e.g., medicina, agricultura e segurança). No entanto,
a utilização dessas técnicas, em muitas das aplicações de mundo real,
se torna desafiadora, por causa da necessidade de grandes coleções de
dados rotulados na etapa de treinamento, as quais nem sempre são
possíveis de se obter, devido aos elevados custos e tempo gasto.

Vários trabalhos na literatura têm buscado soluções para superar
tais desafios, propondo estratégias e técnicas que podem aprender
modelos satisfatórios com menos dados, como os aprendizados fraca-
mente supervisionado e semi-supervisionado, porém essas abordagens
geralmente não incluem o desafio de memorização das redes neurais
durante etapa de treinamento.

Além disso, o uso de abordagens de aumento de dados (do inglês,
Data Augmentation) também aparece como alternativa para a falta de
dados rotulados, aumentando esse conjunto de dados rotulados por
meio de simples operações geométricas (rotação, translação, espelha-
mento e recortes) ou utilizando de técnicas complexas de regularização
de conjunto de dados de treinamento da literatura (Mixup).

Neste sentido, esse trabalho de mestrado propôs melhorar os re-
sultados de classificação de imagens em cenários de treinamentos
reduzidos (supervisão incompleta), propondo três novas abordagens
supervisionadas (MbDML 1, MbDML 2 e MbDML 3) e uma aborda-
gem semi-supervisionada (MbDML 4) baseadas em uma técnica de
aprendizado de métrica (NNGK) e um método de aumento virtual
de dados (Mixup). Nos experimentos realizados é possível observar
que as abordagens de última geração em aprendizado profundo de
métrica podem não funcionar bem nos cenários de supervisão incom-
pleta. Além disso, as abordagens MbDML propostas superam essas
abordagens existentes na literatura em duas famosas bases de imagens
(Cifar10 e Cifar100) e conseguem resultados similares em outras duas
bases (MNIST e Flowers17).

Finalmente, todas as abordagens supervisionadas conseguem me-
lhorar os resultados da versão original da técnica NNGK na tarefa de
classificação de imagens tradicional (supervisão completa) em todas
as três bases (Flowers102, Cars196 e LeafsnapFields), com ganhos
relativos que vão de 2, 96% a 6, 91%.

Palavras-chaves: aprendizado de máquina, aprendizado profundo,
aprendizado métrico, aprendizado profundo de métrica, classificação
de imagens.
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A B S T R A C T

Several works in the literature have sought solutions to overcome such
challenges, proposing strategies and techniques that can learn more
for less, such as weakly supervised and semi-supervised learning,
but these approaches generally do not address memorization and
sensitivity to adversarial examples.

In addition, the use of data augmentation approaches (data aug-
mentation) also appears as an alternative for the lack of labeled data,
increasing this set of labeled data through simple geometric operati-
ons (rotation, translation, mirroring and clipping). ) or using complex
training data set regularization techniques from the literature (Mixup).

In this sense, this master’s work proposed to improve the results
of image classification in reduced training scenarios (incomplete su-
pervision), proposing three new supervised approaches (MbDML 1,
MbDML 2 and MbDML 3) and a semi-supervised approach (MbDML 4)
based on a metric learning technique (NNGK) and a virtual data aug-
mentation method (Mixup).

In the experiments carried out, it is possible to observe that state-
of-the-art approaches in metric deep learning may not work well in
incomplete supervision scenarios. In addition, the proposed MbDML
approaches overcome these existing approaches in the literature in
two famous image bases (Cifar10 and Cifar100) and achieve similar
results in two other bases (MNIST and Flowers17).

Finally, all supervised approaches manage to improve the results of
the original version of the NNGK technique in the traditional image
classification task (full supervision) in all three bases (Flowers102,
Cars196 and LeafsnapFields), with relative gains ranging from 2.96%
to 6.91%.

Keywords: Machine learning, Deep learning, Metric learning, Deep
Metric Learning, Image Classification.
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1
I N T R O D U Ç Ã O

1.1 contextualização

A proposição e uso de arquiteturas de aprendizado profundo, mais
conhecidas como deep learning e, em especial, as redes neurais con-
volucionais (CNNs), têm crescido muito nos últimos anos devido ao
grande sucesso que essas redes têm conseguido em diferentes domí-
nios de aplicação (e.g., reconhecimento biométrico [62], segmentação
de objetos [16], análise de imagens médicas [41] e identificação de
falsificações em imagens digitais [40]).

As CNNs são responsáveis pelo grande avanço obtido nas pesquisas
das áreas de visão computacional em aprendizado de máquina nos
últimos tempos, conseguindo excelentes resultados em problemas
extremamente desafiadores que até então não tinham perspectivas de
solução [18].

Apesar dos excelentes resultados obtidos em diferentes aplicações,
a etapa de treinamento de arquiteturas CNNs requer o uso de gran-
des coleções de dados rotulados que, muitas vezes, não podem ser
encontradas nas aplicações reais e sua criação se torna difícil ou até
impossível devido ao alto investimento de tempo e recurso financeiro
que tal tarefa exige [8].

Na literatura, muitos trabalhos têm buscado soluções por meio de
diferentes paradigmas de aprendizado para tentar aprender a distri-
buição de dados-alvo por meio da utilização de conjuntos reduzidos
de dados rotulados (transfer learning, few-shot learning, zero-shot lear-
ning e one-shot learning [63]). Dentre essas soluções estão abordagens
baseadas em aprendizado fracamente supervisionado [73] e semi-
supervisionado [25].

O aprendizado fracamente supervisionado está relacionado com a
confiança dos rótulos dos dados da aplicação alvo e pode ser separado
em três categorias [74]: (1) a supervisão incompleta é aquela em
que são fornecidas pequenas porções de dados rotulados, os quais
são insuficientes para treinar um bom modelo; (2) supervisão inexata
aborda a situação na qual a informação de supervisão é dada, mas não
com exatidão necessária; e (3) supervisão imprecisa abrange a situação
na qual a informação da supervisão não é sempre correta, pois pode
existir a presença de erros na rotulagem (rótulos ruidosos) [73].

As abordagens baseadas em aprendizado semi-supervisionado po-
dem ser divididas em três categorias [25]: (1) Função de perda ou
regularização consistente, que se baseia na ideia de que a resposta
do modelo para uma entrada deve permanecer consistente quando

1



2 introdução

perturbações são utilizadas nos dados de entrada ou no modelo; (2)
métodos de pseudo-rotulagem, os quais utilizam de modelos treina-
dos de forma supervisionada pela minimização de entropia cruzada
para depois atribuir rótulos aos dados não-rotulados; e (3) métodos
de propagação de rótulos que são aqueles que utilizam geralmente de
uma representação em grafo para propagar os rótulos entre vértices
rotulados e os não-rotulados utilizando de informação de adjacência
entre os vértices do grafo [25, 27, 69].

Uma outra alternativa existente na literatura para buscar superar a
ausência de grandes coleções de dados são as abordagens de aumento
de dados (do inglês, data augmentation – DA) [58]. Essas abordagens
podem ser realizadas por meio de simples operações geométricas apli-
cadas aos dados originais, tais como rotação, translação, espelhamento
e recorte, por operações de mudança de contraste, brilho e espaço
de cores [12] e por utilização de técnica complexas que utilizam de
simples interpolação convexa entre pares de exemplos de entrada
de treinamento, como o chamado método Mixup que combate a me-
morização e sensibilidade a exemplos adversariais das rede neurais
clássicas [70].

A classificação de imagens é uma das principais tarefas da área de
visão computacional e aprendizagem de máquina e tem como objetivo
atribuir classes/rótulos, aprendidos durante etapa de treinamento,
às novas imagens. Essa tarefa pode ser realizada por meio da utili-
zação de modelos tradicionais de aprendizado de máquina (árvore
de decisão [42], modelos regressão linear [6], máquinas de vetores de
suporte [7] e redes neurais [64]), os quais aprendem uma superfície de
separabilidades (fronteira de decisão) dos dados de diferentes classes.
Uma outra forma de realizar a tarefa de classificação é o emprego
de técnicas de aprendizado de métrica (do inglês, metric learning), as
quais constroem um novo espaço projetado/transformado (matriz
de transformação) dos dados originais permitindo que os dados de
mesma classe fiquem mais próximos e dados de classes diferentes se
afastem um dos outros [11, 15, 43, 54].

As técnicas de aprendizado de métrica têm obtido excelentes resul-
tados em diferentes tarefas de visão computacional, além da própria
tarefa de classificação, como recuperação [21, 52] e agrupamento de
imagens [24]. Além disso, a combinação dessas técnicas de aprendi-
zado de métrica e o aprendizado profundo, tem sido muito explorada
na literatura dando origem a um novo conceito conhecido como apren-
dizado profundo de métrica (do inglês, deep metric learning – DML).
Portanto, DML é realizado pelo emprego de redes neurais profundas
para aprender o espaço transformado (uma métrica) que afaste os
dados de classes diferentes e aproxime dados de mesma classe na
aplicação alvo [29, 31, 46].

Dentre as técnicas DML existentes na literatura estão as baseadas
em: (1) função de custo/perda (Contrastiva [22], Triplet [57] e ProxyAn-



1.2 objetivo 3

chor [31]); (2) vizinhança (NCA [17], proxy-NCA [49] e NNGK [46]);
e (3) as de camadas personalizadas (SoftTriple [53] e SupCon [29]).
Como essas técnicas são dependentes de arquiteturas de aprendizado
profundo, elas também sofrem das mesmas limitações e precisam
superá-las para conseguirem resultados satisfatórios nas aplicações
alvo. Portanto, a hipótese deste trabalho de mestrado é:

“Técnicas de aprendizado profundo de métrica são capazes de aprender
modelos satisfatórios para classificação de imagens utilizando de conjuntos

reduzidos de dados rotulados?"

1.2 objetivo

Com objetivo de encontrar alternativas para superar a ausência de
grandes coleções de dados rotulados para as arquiteturas de aprendi-
zado profundo, este trabalho propõe combinar técnicas de aprendi-
zado supervisionado e semi-supervisionado baseados em aprendizado
profundo de métrica e o método de aumento virtual de dados Mixup.

Como objetivos específicos deste trabalho estão:

• Análise comparativa de paradigmas e técnicas de aprendizado
existentes na literatura para supervisão incompleta, ou seja, cená-
rios de conjuntos reduzidos de dados rotulados.

• Desenvolvimento de novas abordagens supervisionadas de apren-
dizado profundo de métrica baseada em estratégia de aumento
virtual de dados (método Mixup), projetadas especificamente
para supervisão incompleta.

• Desenvolvimento de novas abordagens semi-supervisionada de
aprendizado profundo de métrica baseada em estratégia de au-
mento virtual de dados (método Mixup) para supervisão incom-
pleta, mas que tire vantagens também dos dados não-rotulados
disponíveis.

• Desenvolvimento do protocolo de validação das novas aborda-
gens propostas para supervisão incompleta, uma vez que a litera-
tura não tem um protocolo unificado e padronizado de se avaliar
métodos de aprendizado profundo de métrica em cenários de
conjuntos reduzidos de dados rotulados.

• Realização dos experimentos, análises e discussões dos resultados
obtidos pelas novas abordagens propostas neste trabalho.

Como contribuição deste trabalho estão:

• Análise comparativa de técnicas de aprendizado profundo de
métrica para supervisão incompleta;

• Desenvolvimento de três abordagens supervisionadas (MbDML 1,
MbDML 2 e MbDML 3) de aprendizado profundo de métricas
baseadas em técnica Mixup para supervisão incompleta;
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• Melhoramento dos resultados obtidos pela abordagem original
NNGK para supervisão completa em tarefa de classificação de
imagens;

• Desenvolvimento de uma abordagem semi-supervisionada (MbDML 4)
de aprendizado profundo de métricas baseadas em técnica Mixup
para supervisão incompleta;

• Disponibilização dos código-fonte relacionados com este trabalho
com objetivo de tornar estas pesquisas reproduzíveis1.

Este trabalho gerou como resultados para publicação em conferên-
cias e/ou revistas científicas os seguintes artigos:

• Buris, L. H.; Pedronette, D. C.; Papa, J. P.; Almeida, J.; Carneiro,
G.; Faria, F. A.. Mixup-based Deep Metric Learning Approaches
for Incomplete Supervision. IEEE International Conference on Image
Processing, 2022. [aceito] [9]

1.3 organização do texto

Este trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apre-
senta conceitos importantes e trabalhos relacionados para um bom
entendimento das contribuições deste trabalho. O Capítulo 3 descreve
em detalhes as três abordagens supervisionadas e uma abordagem
semi-supervisionada de aprendizado profundo de métricas baseadas
em método Mixup propostas neste trabalho. O Capítulo 4 mostra os
experimentos realizados, análises e os resultados obtidos durante o
desenvolvimento deste trabalho. E finalmente, o Capítulo 5, estão as
conclusões e propostas para trabalhos futuros.

1 GitHub - https://github.com/henriqueburis/MbDMLs

https://github.com/henriqueburis/MbDMLs


2
F U N D A M E N TA Ç Ã O T E Ó R I C A

Nesta seção serão apresentados os conceitos fundamentais para um
melhor entendimento deste trabalho de mestrado.

2.1 aprendizado de máquina

Aprendizado de máquina (do inglês, machine learning) é um subcampo
da área da inteligência artificial (IA) que designa a capacidade da
máquina (computador) conseguir aprender a reconhecer determinados
padrões a partir de dados fornecidos pela aplicação alvo e conseguir
generalizar o reconhecimento para novos dados, fazendo uso de um
algoritmo de aprendizado [47]. Mitchel reforça que:

“Um programa de computador é dito aprender com a
experiência E com relação a algum rótulo de tarefas T e
medida de desempenho P, se o seu desempenho nas tarefas
em T, medida pelo P, melhora com a experiência E."

Segundo Norving and Stuart [56], aprendizado de máquina é a
tarefa de encontrar uma hipótese h presente no espaço de hipóteses
H, o qual é definido por um algoritmo de aprendizagem, que melhor
se ajusta a uma função desconhecida f .

Dentre os principais paradigmas de aprendizado de máquina exis-
tentes na literatura podem ser citados o aprendizado supervisionado, o
aprendizado não-supervisionado e o aprendizado semi-supervisionado.

• Aprendizado supervisionado: é aquele que utiliza em seu pro-
cesso de aprendizado o conhecimento sobre a origem dos dados.
Neste aprendizado, dado um conjunto de dados X = {x1, x2, . . . , xn},
composto por n exemplos e seus respectivos rótulos Y = {y1, y2, . . . , yn},
o objetivo é encontrar a melhor hipótese h que dado um exemplo
xi, h(xi) = y′i consegue ajustar a função alvo f (xi) = yi. Portanto,
espera-se que h(x) = f (x) ou yi = y′i. Dentre as tarefas supervisi-
onadas estão classificação e regressão. Na classificação, o rótulo
(Y) sobre os dados são valores discretos ou categóricos. Já na
regressão, os valores a serem preditos são contínuos [45, 48].

• Aprendizado não-supervisionado: é aquele em que não se tem
conhecimento sobre a origem dos dados, ou seja, a informação
dos rótulos dos dados. Assim, dado um conjunto de dados, a
aplicação alvo X = {x1, x2, . . . , xn}, o rótulo Y não é fornecido.
Dentre as tarefas não-supervisionadas estão agrupamentos, re-
cuperação e regras de associação. O objetivo desse aprendizado

5
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é encontrar relacionamentos entre os exemplos do conjunto de
dados por meio de similaridades ou ocorrências [45, 47].

• Aprendizado semi-supervisionado: este paradigma é a mistura
dos dois paradigmas anteriores, o qual utiliza durante o processo
de aprendizado tanto exemplos com conhecimento de suas ori-
gens (Y) quanto também exemplos sem conhecimento de suas
origens [45, 47].

2.2 aprendizado fracamente supervisionado

Aprendizado fracamente supervisionado está relacionado com a na-
tureza da supervisão dos dados utilizados durante o processo de
aprendizado. Portanto, esse é um aprendizado supervisionado que
pode ser separado em três principais tipos: (a) supervisão incompleta;
(b) supervisão inexata; e (c) supervisão imprecisa [74].

• Supervisão incompleta: consiste em um conjunto de dados de
treinamento onde apenas uma pequena quantidade dos dados
tem sua verdade ou rótulos fornecidos, a qual é insuficiente para
se obter um bom modelo treinado, enquanto uma outra grande
parte disponível dos dados são não-rotulados. O desafio está em
conseguir criar um modelo que consiga aprender uma distribui-
ção alvo com menor quantidade de dados rotulados. Neste tipo
de supervisão incompleta, existem duas abordagens para este
propósito, aprendizado ativo e aprendizado semi-supervisionado.
No aprendizado ativo subentende-se que existe um supervisor
(um especialista humano) que pode ser consultado para atribuir
rótulos aos exemplos observados não rotulados. Em contraste, o
aprendizado semi-supervisionado explora a relação dos dados
não rotulados junto com os dados rotulados, para melhorar o
aprendizado sem a intervenção humana [74].

• Supervisão inexata: está relacionada ao tipo de informação de
supervisão fornecida, a qual não é tão exata quanto necessária
que fosse. A maioria dos algoritmos do aprendizado supervisi-
onado de única instância é modificada para representação de
múltiplas instâncias mudando seu foco para discriminação em
grupos, mais precisamente, o conjunto de dado consiste em uma
sacola (do inglês, bag) rotulado, nas quais há uma coleção de
exemplos não rotulados, a tarefa é atribuímos um rótulo à sacola
nunca antes vista [72]. Um exemplo mais prático dessa supervi-
são seria a utilização de imagens na etapa de treinamento com
informações coarse-grained e precisar classificar novas imagens de
coleções fine-grained.

• Supervisão imprecisa: no que diz respeito à verdade da informa-
ção de supervisão sobre os dados, alguns dos rótulos (y) podem
apresentar erros (do inglês, noisy label). Um cenário comum nessa
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supervisão é aprender com conjunto de dados com rótulos ruido-
sos. Na supervisão imprecisa, a ideia básica é tentar descobrir os
rótulos ruidosos e tentar corrigir para alcançar melhores resulta-
dos de eficácia na aplicação alvo.

2.3 aprendizado profundo

O aprendizado profundo (do inglês, Deep Learning) é um subcampo da
área de aprendizado de máquina (AM), onde modelos computacionais
baseados em redes neurais artificiais (RNAs) compostas por muitas
camadas podem aprender muitos níveis de abstração dos dados [38].
Esses modelos são capazes de analisar dados não-estruturados sem
que haja qualquer tipo de pré-processamento ou supervisão humana
(do inglês, data-driven modelling) [20].

Os modelos de aprendizado profundo são organizados por camadas
com conexões entre neurônios, as camadas são ponderadas por valores
reais chamados de pesos, as RNAs mais simples são compostas por
apenas uma camada ou um único neurônio. Redes dessa natureza
são muito limitadas podendo resolver apenas decisões binárias. Por
outro lado, é possível construir RNAs mais complexas por meio de
composição de blocos de camadas [5].

A Figura 2.1 ilustra a arquitetura mais comum de uma RNA. Esta
arquitetura é formada por um grafo direcionado, no qual os neurônios
são conectados pelas arestas que representam os pesos. As camadas
que recebem os dados de entradas são denominadas de entradas e as
camadas que entregam os resultados são denominadas camadas de
saídas [5].

Figura 2.1: Esquema de uma RNA com (L + 1) camadas. Há D unidades
na camada de entrada e C unidades na saída. A l-ésima camada
oculta contém m(l) unidades [5]

Entre as camadas de entrada e saída, pode existir uma sequência de
L camadas, onde são realizados os processamentos internos da RNA.
Cada elemento dessa estrutura é chamado de camada oculta.
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Embora existam muitas convenções diferentes para declarar o nú-
mero real de camadas em uma rede multicamada, vamos considerar
um cenário quando L = 1, temos uma RNA de uma camada de peso
que liga as entradas à camada oculta, e os que liga a camada oculta à
camada de saída.

Cada neurônio recebe os dados de entrada x = {x1, x2, x3, . . . , xd}
são transportados através de cada neurônio da camada oculta da rede
neural, sendo que cada atributo de entrada xi está associado a um
peso wi para cada neurônio hi que o receber. Desta forma, o resultado
do neurônio h1 é h1 = x1 × w1 + x2 × w2 + x3 × w3, o qual é a soma
dos produtos das entradas com os seus respectivos pesos associados,
somada com as demais multiplicações e mais um valor constante final,
chamado de bias, obtendo uma saída y1 que é uma camada de saída.

Em uma rede neural profunda com muitas camadas de processa-
mento (L + 1), o cálculo é um tanto complexo, com um número expo-
nencial de pesos e bias a serem ajustados, com quantidade de cálculos
muito maior. Portanto, para exemplificarmos matematicamente, fl(.)
refere-se à camada mais próxima ao resultado da saída de cada cál-
culo realizado da rede, assim tem-se fl(. . . f2( f1(x1, w1), w2) . . . ), wl)

,. . . , f1(x1, w1), onde xl são os dados de entrada, wl são os parâmetros
dos pesos da rede. Desta forma, com a grande quantidade de pesos a
serem ajustados, maior a probabilidade de se encontrar uma melhor
combinação de ajustes para a aplicação alvo em uma rede neural com
poucas camadas de processamento. Por consequência, essas aborda-
gens também estão suscetíveis ao chamados super ajustes (do inglês,
overfitting) que podem causar degradação do resultado de eficácia do
modelo no conjunto de teste [5].

Dentre as arquiteturas mais utilizadas no aprendizado profundo
estão as redes neurais convolucionais (do inglês, convolutional neural
networks – CNNs) [39]. A CNN é a rede mais famosa e comumente
empregada na literatura especialmente por trabalhar com uma gama
de tarefas na área de visão computacional. O principal benefício
dessa rede é a capacidade de identificar automaticamente os recursos
relevantes em imagens sem qualquer supervisão humana.

As clássicas CNNs são compostas de várias camadas de convolução
com função e metas específicas desde a entrada da imagem até a saída
da rede. Assim como as redes neurais possuem pesos que são ajusta-
dos durante o processo de aprendizagem, as camadas convolucionais
têm seus pesos calculados por kernels, também chamados de filtros.
Além das camadas convolucionais é bastante comum a presença de
camadas padding, pooling, flattening, fully-connected e as camadas de
ativação que compõem a construção de estrutura complexa de uma
CNN. A Figura 2.2 ilustra um exemplo da estrutura de uma CNN.
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Figura 2.2: Um exemplo de arquitetura CNN para classificação de ima-
gens [1]

2.3.1 Camada convolucional

A camada convolucional é a mais relevante na arquitetura da CNN,
pois é composta por uma coleção de filtros denominados de kernels. A
imagem de entrada é expressa como N-dimensões, a saída das cama-
das convolucionais destes filtros é um vetor de mapas de características
da imagem.

Como definição, o kernel é uma grade de valores como uma matriz e
cada valor é utilizado para uma operação matemática de multiplicação
de matrizes que tem a definição de peso do kernel. Esse número
presente na grade é atribuído aleatoriamente para atuar como peso
do kernel, no início do processo de treinamento da CNN e ao passo
das épocas do treinamento, estes pesos são ajustados, aprendendo a
extrair recursos significativos [1].

Na operação convolucional, uma imagem em escala cinza 4 ×
4×"1"que é composta de um único canal, enquanto a imagem co-
lorida "RGB"é composta por três canais 4 × 4×"3", com um kernel de
2 × 2, com peso iniciado aleatoriamente, o kernel desliza sobre toda a
imagem realizando o produto entre a imagem e o kernel, multiplicando
e somando seus valores correspondentes obtendo como resultado ape-
nas um único valor escalar, em todo o processo é repetida a operação
inicial até que se termine de deslizar o kernel por toda a imagem de
entrada. A Figura 2.3 ilustra os primeiros cálculos executadas a cada
passo [1].

Neste exemplo, o verde representa o kernel 2 × 2 enquanto a matriz
4× 4 com quadrado azul claro representa a imagem de entrada, ambos
são multiplicados e, tão logo somados, obtendo como resultado final
um valor dentro da matriz com a cor laranja claro do mapa de recuso
de saída [1].
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Figura 2.3: Os cálculos primários executados em cada etapa da camada con-
volucional - adaptada de [1]

2.3.2 Camada de Agrupamento (Padding e Pooling)

A camada de agrupamento é responsável por operações de processa-
mento e ajuste da imagem de entrada entre as operações convolucio-
nais. Padding realiza um processo em que alguns pixels são adiciona-
dos ao redor da imagem antes da operação de convolução seguinte,
mantendo o formato da dimensão da imagem resultante durante a
operação. O Pooling é uma simples operação de redução da dimen-
sionalidade ou do tamanho da imagem de entrada que tem como
principal motivação reduzir a quantidade de parâmetros treinados
pela rede [1].

Existem três diferentes formas de operação do pooling (MaxPooling,
GlobalAveragePooling e AveragePooling); todos têm os mesmos princí-
pios e só diferem na forma do cálculo do valor final. A operação de
MaxPooling retira o maior elemento com valor de determinada região
da matriz (considerando o tamanho do pool aplicado); a operação
de GlobalAveragePooling retira o agrupamento médio global dos ele-
mentos com valor de determinada região da matriz (considerando
o tamanho do pool aplicado e a operação de AveragePooling retira
a média dos elemento com valor de determinada região da matriz
(considerando o tamanho do pool aplicado). Posteriormente, é feito
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um deslizamento considerando um parâmetro de stride (similar a
operação de convolução) para aplicação de uma nova operação [1].

Figura 2.4: Três tipos de operações de pooling [1]

2.3.3 Função de ativação

A função de ativação pode ser utilizada em todas as camadas da
rede neural e no final de cada neurônio artificial. A principal função
central se destina a mapear a entrada do neurônio x para uma saída
y e com um resultado do cálculo da soma ponderada entre os pesos
e as entradas e aplicando a função de ativação, este resultado pode
definir a ativação do neurônio ou não na rede neural, ou seja, se a
entrada que o neurônio está recebendo é relevante para fronteira de
decisão com referência à entrada, cria-se a saída correspondente. Este
comportamento é igual para todos os tipos de aplicação de função
de ativação existentes na literatura. Uma rede neural sem função de
ativação implica em não ser capaz de resolver tarefas não-lineares.

Os seguintes tipos de funções de ativação mais utilizadas em CNN
e outras redes neurais profundas são a) Sigmoid, b) Tanh e c) ReLU.

a) Sigmoid: a função de ativação pode ser expressa pela Equação
2.1 onde suas entradas são números reais e sua saída é binária
entre zero e um.

f (x)sigm =
1

1 + e−x (2.1)

b) Tanh: é uma função de ativação semelhante à sigmod; tem como
entrada um número real, sua saída é restrita -1 a 1 sua expressão
matemática é definida na Equação 2.2.

f (x)tanh =
ex − e−x

ex + e−x (2.2)
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c) ReLU: função de ativação mais usada em arquitetura CNN, in-
clusive em uma das mais famosa na literatura a Resnet [23],
esta função de ativação converte número inteiro da entrada em
números positivos. Equação 2.3 descreve a função ReLU.

f (x)relu = max(0, x) (2.3)

2.3.4 Camada de Flattening

Esta camada é o processo de flattening ou achatamento, literalmente
iremos achatar nossa matriz de recursos, para um formato de vetor de
características agrupadas em uma coluna. Por exemplo, se a camada de
flattening for de dimensão 32 × 32 × 3, a saída será um vetor achatado
de 3072 dimensões.

Figura 2.5: Operação de flattening de uma matriz

2.3.5 Camada totalmente conectada (Fully-connected)

A camada totalmente conectada (FC) é a mais utilizada em aplicações
de redes neurais e, está localizada no final de cada arquitetura CNN.
Dentro desta camada todos os neurônios estão conectados a todos
os neurônios das outras camadas (posteriores) e é utilizada como
o classificador da rede CNN. A saída da camada FC representa a
saída final da CNN, em uma tarefa de classificação essa saída será a
quantidade de rótulos do problema (Dog e not Dog), conforme ilustrado
na 2.6.

2.4 aprendizado de métrica

A necessidade de se encontrar uma função apropriada para medir
a distância ou semelhança entre os dados em aprendizado de má-
quina, fez com que surgisse o aprendizado de métrica, que está em
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Figura 2.6: Uma rede com camadas totalmente conectadas para classificação
binária (dog e Not dog). Imagem adaptada de [1]

encontrar uma função que se ajuste a uma tarefa específica, e tem-se
mostrado útil em métodos do vizinho mais próximo e outras técnicas
de aprendizado por meio de distâncias ou semelhanças [3, 35].

Neste sentido, o objetivo do aprendizado de métrica é se ajustar a
alguma função métrica de valor real entre as amostras, distância de
Mahalanobis dm(xi, xj) Equação 2.4 incorpora a correlação entre as
características obtidas pelos exemplos de treinamento (xi; xj) para o
problema de interesse. Assim, a distância de Mahalanobis corresponde
ao cálculo da distância euclidiana em uma matriz de covariância
de transformação linear M(xi; xj) e (xi − xj)

T é a matriz de dados
centrado. Permite, assim, um cálculo de distância menos custoso e
mais compacto dos dados no espaço original e de alta dimensão.
Essas propriedades explicam o interesse em aprender a distância de
Mahalanobis para aprendizado de métricas [3, 14].

dm(xi, xj) =
√
(xi − xj)T M(xi − xj) (2.4)

O algoritmo aprendizado de métrica está diretamente relacionado
ao aprendizado de uma função de distância que visa encontrar o
parâmetro que melhor descreve uma tarefa específica. Tem mostrado
ser útil em várias tarefas tais como detecção de palavras-chaves [26],
avaliar o erro de análise de dados [2] e quando usado em conjunto
de dado com método do vizinho mais próximo para um novo tipo
de supervisão e outras técnicas que dependem de semelhança ou
distância [35].

Um algoritmo de aprendizado de métrica visa basicamente encon-
trar os parâmetros da métrica que melhor se ajusta às restrições. A
Figura 2.7, demostra um esforço para aproximar imagens semelhante
semântica subjacente no espaço métrico [3].

Após a fase de aprendizado de métrica, a função resultante é utili-
zada para melhorar o resultado em algoritmo de aprendizado de ma-
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Figura 2.7: Ilustração do aprendizado de métrica aplicado a uma tarefa de
reconhecimento facial [3]

quina baseada em métrica, que pode ser geralmente KNN (k-Nearest
Neighbors), algoritmo de agrupamento, algoritmo de classificação etc.
Neste sentido, o processo de aprendizado de métrica está resumido
na Figura 2.8

Figura 2.8: Processo de Aprendizado de Métrica, Imagem adaptada de [3]

Vários pesquisadores demonstraram que aprender uma métrica
de distância apropriada a partir de exemplos rotulados pode levar a
melhorias significativas em muitas tarefas de classificação em visão
computacional. [35, 68]

2.4.1 Aprendizado Profundo de Métrica

O aprendizado profundo de métrica (do inglês, deep metric learning –
DML) é a junção dos dois conceitos; aprendizado profundo e aprendi-
zado de métrica. No DML, uma rede neural profunda F (.) aprende
automaticamente o espaço de características dos dados que reduz as
distâncias entre exemplos de um mesmo rótulo e aumenta as distân-
cias entre exemplos de rótulos diferentes.

A Figura 2.9 mostra o mapeamento da rede F (.) no espaço de
características.

Há diferentes maneiras pelas quais se pode aproveitar o apren-
dizado profundo de métrica: (1) projetar funções de custo/perda
apropriadas para o problema alvo; ou (2) adicionar uma camada per-
sonalizada a um modelo de classificação [28, 30]. Dentre as técnicas
DML existentes na literatura estão as baseadas em: (1) função de
custo/perda (Contrastiva [22], Triplet [57] e ProxyAnchor [31]); (2)
vizinhança (NCA [17], proxy-NCA [49] e NNGK [46]); e (3) as de
camadas personalizadas (SoftTriple [53] e SupCon [29]).
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Figura 2.9: Um exemplo do comportamento da função de aprendizado de
métricas no espaço de características

2.4.1.1 Contrastiva

Função contrastiva [28] é a função de perda clássica para aprendi-
zado de métrica e foi usada para recuperar imagens semelhantes em
consultas para aplicativos de verificação facial. Consiste em reunir
exemplo semelhantes, ou seja, exemplos do mesmo rótulo enquanto
exemplos de rótulo diferente dissimilares devem estar mais distantes
no espaço observado do conjunto alvo. Assim, contrastando entre
exemplos observados de pares positivos e pares negativos, os exem-
plos de pares positivos serão aproximados uns dos outros, enquanto
os pares negativos são afastados.

Considerando a Equação 2.5, dois pontos xp e xn que são exemplos
do conjunto de dados dentro do lote (batch), yp e yn são seus rótulos
correspondentes, para o cálculo os exemplos de rótulos iguais (Lyp=yp ),
calcula-se a distância D2

f θ (xp, xp) entre os vetores de característica dos

pontos considerados e fornecidos pela função da rede f θ e deseja-se
que a distância entre os exemplos seja a menor possível indicando
que os exemplos pertencem aos mesmos rótulos. Com o somatório
para exemplos de rótulos diferentes (Lyp ̸=yn ), o cálculo realizado é
max(0, m − D2

f θ (xp, xn)) e deseja-se que a distância seja a maior possí-
vel, para que a perda sempre seja minimizada. Para evitar que a rede
f θ aprenda a “trapacear”, mapeiam-se todos xi para um mesmo ponto
fazendo com que as distâncias entre quaisquer exemplos sejam iguais
a zero, um valor de margem a é adotado.

Lcontrastiva = Lyp=yp D2
f θ (xp, xp)+ Lyp ̸=yn max(0, m− D2

f θ (xp, xn)) (2.5)

2.4.1.2 Triplet

A função de perda triplet [28] não é a mais popular mas é amplamente
utilizada em aprendizado de métricas para reconhecimento facial. Esta
métrica consiste em três pontos dentro de um espaço observado, uma
âncora (xa), um exemplo positivo (xp) quando tem o mesmo rótulo da
âncora e o outro negativo (xn) porque tem o rótulo diferente da âncora
e do ponto positivo. A ideia por trás da perda triplet, ou comumente
chamado por perda métrica por tripletos, consiste em forçar a distância
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entre o par âncora-positivo de um rótulo a ser menor que a do par
âncora-negativo de outro rótulo com objetivo de aproximar o ponto
positivo ao mesmo tempo que afasta (aumenta a distância) do ponto
negativo delimitado pela margem m entre a rótulo próxima da âncora.

Na Equação 2.6, para desencorajar a rede neural f θ a mapear todos
os dados x do conjunto ao mesmo ponto, a ideia por trás da perda
triplet, que a torna funcional na prática é a mineração de exemplos
negativos para cada etapa de treinamento, amostrandos xa, xp e xn

que satisfaçam esta condição D2
f θ (xa, xp) < D2

f θ (xa, xn) + m, ou do

contrário, os exemplos de que a função f θ falha em discriminar ou
não é capaz de discriminar com alta confiança. Deve-se minimizar
a função triplet, entre a distância xa em relação a xp, tem que ser a
menor possível tendendo a zero e xa em relação ao exemplo negativo
xn seja a maior possível. Assim, observa-se que a função está afastando
e reunindo em aspecto de distância os exemplos xa, xp e xn.

Ltriplet = max(0, D2
f θ (xa, xp)− D2

f θ (xa, xn) + m) (2.6)

A Figura 2.11 ilustra o funcionamento das funções contrastiva e
triplet.

Figura 2.10: Duas abordagens de aprendizado de métrica.

2.4.1.3 Kernels Gaussianos de Vizinhos Mais-Próximos

A análise de componente de vizinhança [17] (do inglês, Neighbourhood
Components Analysis) é um método supervisionado de redução de
dimensionalidade que aprende uma transformação linear do espaço
de entrada para uma métrica de distância do vizinho, de modo que
a pontuação KNN de exclusão seja maximizada estocasticamente no
espaço métrico. A regra estocástica de pontuação kNN de exclusão
no conjunto de treinamento mais próximo no espaço transformado
reduz substancialmente os custos de armazenamento e pesquisa no
momento do teste [17].

Dado um par de imagens (xi, xj) do conjunto de treinamento, sua
similaridade no espaço métrico pode ser modelada usando distância
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euclidiana no espaço transformado sobre um softmax. Isso significa
que a imagem xi seleciona a imagem xj como sua vizinha no espaço
métrico com uma probabilidade pij, herdando o rótulo entre o ponto
selecionado.

pij =
exp(− ∥ Axi − Axj ∥2)

∑k ̸=i exp(− ∥ Axi − Axk ∥2)
(2.7)

Na literatura, uma abordagem bem-sucedida baseada em NCAs,
que tem alcançado excelentes resultados na tarefa de classificação
de imagens na área de visão computacional, é aquela que utiliza de
Kernels Gaussianos de Vizinhos Mais-Próximos (do inglês, Nearest
Neighbour Gaussian Kernels – NNGK) [46].

Kernel gaussiano do NNGK, retorna valores do cálculo da distância
euclidiana entre os dados de incorporação de recurso x e o centro c
obtido do próprio conjunto de treinamento. Dessa forma o cálculo da
largura da curva do Kernel (bandwidth), restringe o cálculo da distância
da função kernel, o valor da largura do kernel é o mesmo valor para
todos os centros presentes no espaço do problema segundo o autor.

O kernel gaussiano f é definido como na Equação 2.8.

f (x, c) = exp
(
−∥x − c∥2

2ϕ2

)
, (2.8)

Especificamente para o cálculo da função kernel, obtemos a camada
intermediária de alta dimensão antes da função de perda ou classifica-
dor como camada de incorporação de recurso.
Um classificador é a soma ponderada da distância da função kernel
entre o vetor de característica (embeddings) de um exemplo e os centros.
A classificação de um exemplo x é obtida através do transporte de
informação pela rede, resultando em um vetor de característica de
alta dimensão no mesmo espaço do centro projetado pelo kernel. A
Figura 2.11 ilustra o funcionamento da abordagem baseada em kernels
gaussianos proposto em [46].

Figura 2.11: Um esquemático da abordagem NNGK proposta em [46]
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Uma distribuição de probabilidade sobre os rótulos da classe é en-
contrada pela somatória dos cálculos da f (x, c) da distância gaussiana
ponderada ente os exemplos e os centros normalizados do conjunto
de treinamento, com o produto dos pesos wi para os centros que são
aprendidos com a rede ponta a ponta. Um único centro contribui para
apenas um exemplo do conjunto de treinamento.

Por exemplo, o classificador gaussiano é formado pela probabilidade
de que o vetor de característica x pertence ao rótulo Q:

Pr(x ∈ class Q) =
∑i∈Q wi f (x, ci)

∑m
j=1 wj f (x, cj)

(2.9)

Onde f (x, c) é a função de kernel, i ∈ Q são os centros com rótulos Q,
m é o número de exemplos de treinamento e wi é um peso aprendido
da rede para o centro i.

A equação do classificador NNGK:

Pr(x ∈ class R) =
∑i∈Q∩N wi f (x, ci)

∑j∈N wi f (x, cj)
(2.10)

Onde N é o conjunto de vizinhos mais próximos aproximados para
exemplo x e i ∈ Q ∩N é o conjunto de vizinhos mais próximos que
têm rótulo R. Novamente, exemplos de conjuntos de treinamento
excluem seu próprio centro de sua lista de vizinhos mais próximos.

A função de perda da abordagem utilizada é a probabilidade lo-
garítmica negativa Loss(x) = −log(x) é a mesma função utilizada
em qualquer outro tipo de problema de aprendizado, somados os
resultados da equação 2.10, que retorna resultado do somatório das
probabilidades de x ser do rótulo correto R, assim formulando a
equação 2.11. De perda do NNGK.

LNNGK = − ln (Pr(x ∈ class R)) (2.11)

Uma desvantagem observada nesta abordagem descrita no artigo
é como é utilizado o conjunto de treinamento para obter os centros.
O autor relata que o exemplo de conjuntos de treinamento exclui
seu próprio centro de sua lista de vizinhos mais próximos, isso pode
excluir bons candidatos no processo de aprendizagem.

2.4.1.4 Proxy-NCA

As funções baseadas em proxy (pequeno conjunto de dados) tem como
objetivo a redução da complexidade das funções triplet que utilizam
de todos os dados durante a etapa de treinamento.

A técnica Proxy-NCA [49], a qual é uma aproximação da Neigh-
borhood Component Analysis (NCA) [17] usando proxies, consiste de
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uma âncora e um proxy semelhante entre os dados, de modo que a
perda triplet sobre os proxy seja um limite sobre a perda original. Na
Proxy-NCA cada rótulo é atribuído a um proxy que pode vir de forma
estática ou dinâmica. O proxy é um representante do rótulo da âncora
que para cada ponto no espaço existirá um ponto proxy próximo. Para
que o número de rótulos seja o mesmo de proxy, dado um ponto de
entrada como uma âncora, o proxy do mesmo rótulo da entrada da
âncora é considerado como positivo (+) e os outros proxies como
negativos (−). Neste sentido seja x o vetor característica de entrada,
p+ é o proxy positivo, e p− é um proxy negativo. A equação da função
Proxy-NCA é formulada como 2.12:

L(x) = ∑
xϵX

−log
es(x,p+)

∑p−ϵP− es(x,p−)
= ∑

xϵX
−s(x, p+)+ LSE s(x, p−), (2.12)

onde X é um lote de vetores de característica, P− é o conjunto de
proxy negativos, s(x, .) é a similaridade do cosseno entre dois vetores
característica e LSE é a função de aproximação suave.

2.4.1.5 ProxyAnchor

A função de perda Proxy-Anchor proposta por [32] consiste em tomar
cada proxy como uma âncora e associá-la a todos os dados de um lote
para que puxe ou empurre todo os dados em diferentes graus de força
determinada pela relative hardness entre as amostras (relações entre os
dados durante o treinamento). Um proxy é um representante de um
subconjunto de dados de treinamento e é estimado como parte dos
parâmetros de rede.

A Figura 2.12 ilustra o comportamento da função de perda proxy-
anchor. O círculo preto representa o proxy-anchor que é um represen-
tante do rótulo capturado da estrutura geral do espaço de cada ponto
de dados durante o treinamento, ao invés de pegar qualquer ponto
de dados. Já os exemplos de círculo vermelho apresentados são os
dados positivos que são do mesmo rótulo da âncora representante. Os
outros formatos diferentes, quadrado e pentágono, nas cores azuis,
são de outros rótulos que não representam a similaridade da âncora
proxy. Os exemplos são puxados para seus representantes de rótulos e
afastados de diferentes representantes, caracterizando então a relação
entre os dados e a proxy na função de perda proxy-anchor.

A equação da função ProxyAnchor é formulada como 2.13.

L(x) =
1

|P + | ∑
pϵP+

log(1+ ∑
xϵX+

p

e−α(s(x,p)−m))+
1
|P| ∑

pϵP−
log(1+ ∑

xϵX−
p

eα(s(x,p)+m))

(2.13)

A Figura 2.12 ilustra a comparação entre as perdas de aprendizado
de métricas Proxy-NCA e a ProxyAnchor.
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Figura 2.12: Duas abordagens de aprendizado de métrica. Imagem adaptada
de [32]

Onde m > 0 é a margem, α > fator de escala, P indica o conjunto de
todos os proxy, P+ indica o conjunto de dados de proxy positivos den-
tro do lote, P− indica o conjunto de dados de proxy negativo dentro
do lote, e para p um lote de conjunto de vetores de características X é
dividido em dois conjuntos da dados, X+

p e X−
p . O X+

p são conjuntos
de vetores de características positivas do lote p e X−

p = Xp − X+
p que

é o conjunto de vetores de características negativas restante do lote p.
A vantagem desta função de perda é o aumento da velocidade de

convergência e a robustez contra rótulos ruidosos e discrepantes.

2.4.1.6 SoftTriple

A função SoftTripleloss [54] aparece como uma alternativa para a
função de perda convencional Softmax que é equivalente à função de
perda Triplet suavizada em que cada rótulo tem um único vetor de
peso. A base da SoftTriple está em um Softmax com vários vetores
de peso na camada totalmente conectada FC layer em vez de utilizar
apenas a função de perda Softmax comum, a qual tem apenas um
vetor de peso por rótulo e não apresenta resultados satisfatórios nas
aplicações de mundo real. Esse fato ocorre porque o exemplo em
condição do mundo real, um rótulo pode conter vários representantes
locais em vez de um único e por este motivo é aumentado o número de
centro ou vetores de peso entre a camada do espaço de características
e o operador Softmax. O que precisamos fazer é apenas adicionar
uma camada adicional totalmente conectada (FC layer) em cima de
um modelo de classificação como pode ser observado na Figura 2.13

b). Neste sentido, são obtidas similaridades por diferentes operadores
e finalmente é calculada a distribuição dos vetores de probabilidade
de saída sobre diferentes rótulos.

A equação 2.14 define a similaridade suavizada do softmax S
′
i,yi

do
dado de entrada xi com rótulo yi e Wk

yi
são os vetores de pesos dos

centros. Para evitar o empate dos centros, para cada rótulo é adotado
um γ que é um regularizador de entropia à distribuição.
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Figura 2.13: Ilustração das diferenças entre perda SoftMax e perdas propostas
pelos autores. Imagem adaptada de [54]

S
′
i,yi

= ∑
k

exp( 1
γ xT

i Wk
yi
)

∑k exp( 1
γ xT

i Wk
yi
)

xT
i Wk

yi
(2.14)

Aplicando a similaridade suavizada, a função SoftTriple é então defi-
nida na Equação 2.15, onde λ é um fator de escala sobre a similaridade
suavizada do softmax e m é uma margem pré-definida.

LSo f tTriple(xi) = −log
exp(λ(S

′
i,yi

− m))

exp(λ(S′
i,yi

− m)) + ∑j ̸=yi
exp(λS′

i,j)
(2.15)

A vantagem desta abordagem é que pode conter vários centros para
cada rótulo, ao contrário do softmax tradicional que assume apenas
um único centro.

2.4.1.7 SupCon - Contrastiva Supervisionada

SupCon é uma técnica de aprendizado de métrica baseada em camada
personalizada proposta em [30]. Como pode ser visto na Figura 2.15, a
partir de um conjunto de dados de entrada, aplica-se uma operação de
aumento de dados obtendo assim duas cópias do lote de imagens que
posteriormente são passados por uma rede neural profunda para obter
seus vetores de características (embeddings). No momento da inferência,
o processo de extrair as representações, a rede com a propagação do
lote aumentado é descartada e das saídas das duas propagações dos
lotes pela rede é calculada a perda contrastiva (Stage 1), com o peso da
rede congelada e, então, utiliza-se um modelo de classificação linear
para minimizar a função de perda de entropia cruzada.

A função de perda contrastiva é utilizada apenas para ajustar o
espaço e, em seguida, o classificador linear (Stage 2), sem se importar
com os limites de decisão, apenas que exemplos de mesmo rótulo
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estejam próximos uns dos outros e que outros rótulos estejam distantes,
o classificador linear terá uma separabilidade melhor e mais rápida.

Figura 2.14: Estágios de funcionamento da SupCon. Imagem de [30]

Como a função de perda contrastiva original, a função SupCon
observa os exemplos de mesmo rótulo no lote como positivas contra
as negativas do restante do conjunto do lote, ou seja, para qualquer ân-
cora positivo é observado e relacionado os múltiplos positivos normais
e os aumentados em um lote. Como exemplo, a Figura 2.15 mostra o
cachorro preto e branco com o resultado do espaço de características,
todos os elementos de mesmos rótulos são mais alinhadas à âncora.

A Figura 2.15 ilustra a perda contrastiva supervisionada.

Figura 2.15: Abordagens de aprendizado de métrica SupCon. Imagem adap-
tada de [30]

lsup
out = ∑

iϵl
lsup
out,i = ∑

iϵl

−1
|P(i)| ∑

pϵP(i)
log

exp(xa · xp/τ)

∑aϵA(i) exp(xa · xn/τ)
(2.16)
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Onde, xa é a âncora, xp é o exemplo positivo e τ é um parâmetro
chamado de temperatura para controle da otimização do treinamento.
A perda é logaritmo positivo de tudo que está na equação, então para
se minimizar a perda, o produto interno entre xa e xp entre a âncora e
qualquer que seja o exemplo deve ser baixa e o produto xa e xn deve
ser alto; este é o comportamento que é exatamente o que empurra e
reúne os aspectos do rótulo positivos e separa todo o resto.

2.5 noise student training (nst)

A abordagem semi-supervisionada Noise Student Training (NST) foi
proposta em [66] e para seu funcionamento precisa-se definir um
conjunto de dados rotulados XL = {(xl1 , y1), (xl2 , y2), . . . , (xln , yn)} e
outro conjunto de dados não-rotulados XU = {xu1 , xu2 , . . . , xum}.

O conjunto XL é utilizado para treinar um modelo de aprendizado
supervisionado que será chamado de professor θt

∗ (do inglês, teacher)
que usa a perda de entropia cruzada padrão (Equação 2.17).

Em seguida, utiliza-se o modelo professor sem adição de ruído para
gerar pseudo-rótulos dos dados não rotulados presentes no conjunto
XU na forma ŷi = f (xui , θt

∗) , ∀i = {1, . . . , m}.
Uma vez com estes dados pseudo-rotulados pelo modelo professor,

treina-se o modelo estudante θS
∗ (do inglês, student) com os dados

rotulados e os não-rotulados com adição de ruídos (noise) que são
provenientes de três formas diferentes (data augmentation, dropout e
stochastic depth) que minimizam a função de entropia cruzada (Equa-
ção 2.18). Em seguida, o modelo aluno, que foi treinado, se torna o
novo modelo professor e, assim, pode ser utilizado o aluno que acabou
de treinar para rotular novamente os dados não rotulados e usar outro
modelo de aluno novamente sobre a influência do ruído para treinar
a partir deste modelo de aluno e, assim por diante.

A Figura 3.1 ilustra o funcionamento da técnica NST.

Figura 2.16: Ilustração do noise student training NST, Imagem adaptada
de [66]

As equações de custo das duas redes, a professor (Lteacher) e a
estudante (LStudent), são descritas nas Equações 2.17 e Eq:profaluno.
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Lteacher =
1
n

n

∑
i=1

l(yi, f noised(xli , θt) ) (2.17)

LStudent = Lteacher +
1
m

m

∑
j=1

l(ŷj, f noised(xuj , θS) ) (2.18)

Nessa abordagem (NST) existe um truque de filtragem de dados, no
qual um parâmetro de corte chamado c − tau é adotado como limiar
mínimo para que um pseudo-rótulo seja atribuído a um exemplo pelo
modelo professor. Este parâmetro é responsável por criar um filtro
no processo de atribuição de rótulo de alta confiança aos dados não
rotulados.

2.6 Mi xu p : Beyond Em pir ica l Risck Minimization

Mixup é uma técnica de regularização bem-sucedida em classificação
de imagens que utiliza estratégias de interpolações lineares de exem-
plos de entrada e seus rótulos correspondentes durante o treinamento
de uma rede neural. O método Mixup [70] é definido como um simples
princípio de aprendizado que tenta superar os problemas relacionados
à memorização e sensitividade aos exemplos adversariais que afetam
as arquiteturas de aprendizado profunda. Este método realiza combi-
nações/interpolações 2.19 2.20 lineares entre pares de exemplos (xi ;
xj) e seus respectivos rótulos (yi ; yj) que são dois exemplos retirados
aleatoriamente dos nossos dados de treinamento. Especificamente, o
método Mixup tenta preencher a região entre rótulos no espaço do
problema tornando as decisões de predição mais suaves e regulares
por meio do aumento virtual do conjunto finito de treinamento. A
escolha dos dados a serem combinados é realizada de forma aleatória
e vale ressaltar que o intervalo de variação é λ = [0, 1]. Apesar de sua
simplicidade, o Mixup teve sucesso em uma ampla gama de aplica-
ções incluindo visão computacional [70], processamento de linguagem
natural [61] e aprendizado semi-supervisionado [4].

x̂ = λxi + (1 − λ)xj (2.19)

ŷ = λyi + (1 − λ)yj (2.20)

A Figura 2.17 mostra um exemplo de combinação entre dois dados
(xi e xj) de treinamento com valor de λ = 0, 7 para compor um novo
dado combinado. Assim o exemplo resultante x̂ será a uma imagem
composta de informações visuais de ambas as imagens utilizadas na
operação, pertencendo a seus respectivos rótulos e compondo ŷ.

A Figura 2.18 mostra um exemplo do comportamento de um modelo
clássico “ERM"(Minimização de Risco Empírico) que tem pontos de
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Figura 2.17: Exemplo de aumento virtual de dados criado pelo método Mi-
xup

dados laranja, verde e o azul, que é basicamente onde o classificador
acredita que seu rótulo está ajustado no espaço do problema e tudo
o que ele precisa fazer é ultrapassar essa margem rígida azul e o
classificador já está certo de que seu limite de decisão é do rótulo
laranja. Enquanto se usa o Mixup, sua borda é muito mais difusa ou
suave, só é realmente certo sobre os pontos verdes fora em todos os
lugares do espaço do rótulo verde, mas no meio entre os dois rótulos é
como se não tivesse a certeza em exemplos do limite de decisão, então
essa é uma situação mais desejável.

Figura 2.18: Efeito do Mixup em um problema. Em verde está o rótulo 0,
laranja o outro rótulo 1 e o sombreamento azul indica p(y = 1|x)

Seja CE(x, y) uma função de entropia cruzada 2.21, onde x são
dados de treinamento, y são os respectivos rótulos no conjunto de N
exemplos presentes no lote (batch) do processo de treinamento.

CE(x, y) = −
N

∑
i=1

p(xi)× log p(yi) (2.21)

Onde p(xi) são os vetores de probabilidades extraídos na saída das
CNNs e p(yi) são os vetores de rótulos (One-Hot-Encoding). Para cada
lote de treinamento, o parâmetro de interpolação λ é amostrado a
partir de uma distribuição Simétrica Beta(α, α) com α (0, ).

Na Equação 2.22 está a função de perda do método Mixup, a qual
utiliza a função de entropia cruzada [70].
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LMixup = λ × CE(x̂, yi) + (1 − λ)× CE(x̂, yj) (2.22)

Uma vantagem aparentemente observada no método Mixup é que
a interpolação de exemplos é mais parecida com uma imagem real de
um conjunto de dados, de que inserção de ruído aleatório no conjunto
de treinamento. Outra vantagem em relação à interpolação é que o
Mixup reduz a memorização e sensibilidade a exemplos adversariais
que acorre em rede neurais clássicas [70, 71].



3
A P R E N D I Z A D O P R O F U N D O D E M É T R I C A B A S E A D O
E M M I X U P ( M b D M L )

Este capítulo descreve as três abordagens supervisionadas de aprendi-
zado profundo de métrica baseado em Mixup para supervisão incom-
pleta, bem como também, uma outra abordagem semi-supervisionada.
Todas as abordagens são referenciadas neste trabalho como MbDML
(Mixup-based Deep Metric Learning) e são contribuições originais.

3.1 contextualização

Neste trabalho, todas as abordagens propostas de aprendizado pro-
fundo de métrica, baseado em Mixup, lidam com cenários de conjuntos
reduzidos de dados que, na literatura, são chamados de supervisão
fracamente supervisionada com supervisão incompleta. Portanto, na
definição de tal cenário de supervisão incompleta, assume-se a exis-
tência de uma coleção de dados X = XL ∪ XU , a qual é composta de
XL = {(xl1 , y1), (xl2 , y2), . . . , (xln , yn)} que representa o subconjunto
de dados xl i com seus respectivos rótulos yi e XU = {xu1 , . . . , xum} o
subconjunto de dados não rotulados preservando a relação de que
n ≪ m.

3.2 as abordagens supervisionadas de aprendizado pro-
fundo de métrica baseado em mixup

O objetivo desta seção é detalhar as três diferentes abordagens super-
visionadas de aprendizado profundo de métricas baseadas em método
Mixup propostas neste trabalho. Portanto, neste cenário de supervi-
são incompleta, as abordagens supervisionadas precisam conseguir
melhor aprender a distribuição alvo utilizando apenas o conjunto
reduzido de dados rotulados (XL) e ignorando o conjunto de dado
não-rotulados (XU ).

Primeiramente uma abordagem em aprendizado profundo de mé-
trica e uma arquitetura CNN são consideradas para gerar o espaço
de características correspondente para as imagens de entrada. Neste
trabalho, utilizamos a arquitetura ResNet50 [23] do próprio artigo
original [46].

Segundo, um novo mecanismo de regularização, baseado na inter-
polação convexa de dados de entrada e seus rótulos com a abordagem
NNGK [46], é adotado. Nosso mecanismo pode ajudar a evitar a
memorização dos dados da etapa de treinamento em cada época, uma

27
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vez que se utiliza do método Mixup, o qual minimiza o risco empírico
das rede neurais de um classificador clássico [70].

Terceiro, uma nova função de perda conjunta é proposta, combinam
se as abordagens originais e as novas abordagens propostas para
otimizar o modelo de forma simultâneas.

3.2.1 A abordagem MbDML 1

Esta primeira abordagem MbDML 1 propõe uma função de perda con-
junta para aprender um espaço de métrica de alta dimensionalidade.
Esta abordagem utiliza como função de perda final a combinação li-
near das funções de perdas de duas abordagens originais da literatura,
a NNGK (Equação 2.11) e o método Mixup (Equação 2.22). A função
de perda resultante L1 está descrita na Equação 3.1.

L1 = LNNGK + LMixup (3.1)

A função de perda L1 desenvolvida está na Equação 3.2.

L1 = − ln (Pr(xi ∈ class yi)) + λ×CE(x̂, yi) + (1− λ)×CE(x̂, yj)

(3.2)

Onde CE é a entropia cruzada definida na Equação 2.21 e λ é o fator
de interpolação do método Mixup definido na Seção 2.6. Importante
comentar que a função de perda LNNGK utiliza apenas as imagens
originais (xi e xj) do lote durante o processo de aprendizagem, ou
seja, as imagens não sofrem quaisquer alterações em seus conteúdos
visuais, como nas imagens utilizadas pela função de perda LMixup.

3.2.2 A abordagem MbDML 2

Nesta abordagem MbDML 2, as imagens xi e xj do conjunto de dados
de treinamento e seus respectivos rótulos yi e yj dentro do lote são
interpoladas pelo método Mixup, são passadas pela rede CNN pré
treinada e classificadas pelo classificador NNGK (Equação 2.10) e,
ao final, os seus vetores de probabilidades referentes aos dados de
entrada, ao invés de serem utilizados na função de perda logarítmica
negativa (LNNGK), serão aplicados nelas a perda de entropia cruzada
do método Mixup LMixup. Portanto, como entrada para o cálculo
da função de perda da nova abordagem MbDML 2 definda como
(LMixup(Pr( x ∈class Q))), juntamente com as classes correspondentes (yi
e yj). A função de perda final é descrita na Equação 3.3.

L2 = LMixup(Pr( x ∈ class Q)) (3.3)
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A função de perda L2 desenvolvida está na Equação 3.4.

L2 = λ×CE(Pr(xi ∈ class yi), yi)+ (1−λ)×CE(Pr(xj ∈ class yj), yj)

(3.4)

3.2.3 A abordagem MbDML 3

Nesta última abordagem proposta, MbDML 3, a função de perda final
L3 é a simples combinação linear entre a função de perda L2 e a
função de perda LNNGK, usando um fator de escala α. A função de
perda final é definida na Equação 3.5.

L3 = α ×L2 + LNNGK (3.5)

A função de perda L3 desenvolvida está na Equação 3.6.

L3 = α×(λ × CE(Pr(xi ∈ class yi), yi)+

(1 − λ)× CE(Pr(xj ∈ class yj), yj))

+− ln (Pr(xi ∈ class yi)).

(3.6)

3.3 a abordagem semi-supervisionada de aprendizado

profundo de métrica baseado em mixup

Esta seção apresenta a abordagem semi-supervisionada de aprendi-
zado profundo de métricas baseadas em método Mixup propostas
neste trabalho de mestrado.

Neste cenário de supervisão incompleta, esta abordagem continuará
utilizando do conjunto reduzido de dados rotulados (XL), mas poderá
tirar vantagens do conjunto de dado não-rotulados (XU ) durante o
processo de treinamento.

A abordagem MbDML 4 é a combinação da estratégia supervisio-
nada proposta neste trabalho MbDML 3 com adição de uma técnica
semi-supervisionada da literatura chamada Noisy Student Training
(NST). A técnica NST é baseada em incerteza, a qual o conjunto de
dados rotulados XL é utilizado para atribuir pseudo-rótulos aos da-
dos não-rotulados presentes no conjunto XU . Para isso, um parâmetro
de confiança do pseudo-rótulo é adotado (Ctau) para selecionar os
dados que obtém vetores de probabilidades fornecidos na saída da
CNN com alta confiança para que eles possam contribuir para o cál-
culo da função de perda do modelo durante processo de treinamento.
Portanto, a abordagem MbDML 4 tira vantagens do conjunto de da-
dos não-rotulados XU que até este momento estava sendo ignorado
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pelas abordagens supervisionadas propostas anteriores (MbDML 1,
MbDML 2 e MbDML 3).

A Figura 3.1 mostra um diagrama de funcionamento da pseudo-
rotulagem utilizada pela técnica NST.

Figura 3.1: Um conjunto de imagens rotuladas do conjunto XL (topo) passa
pelo modelo de aprendizagem para obtenção dos vetores de
probabilidades (caixa azul). Calcula-se o coeficiente LNST(Ctau)

utilizando desses vetores, definindo-se o limiar de seleção para
os dados não-rotulados (linha pontilhada caixa vermelha). Em
seguida, calculam-se os vetores de probabilidades do mesmo mo-
delo de aprendizagem para as imagens não-rotuladas do conjunto
XU e aplica-se o coeficiente LNST(Ctau) para selecionar apenas
aquelas imagens com alta probabilidade de ser da classe correta
e assim, contribuírem com o treinamento do modelo de aprendi-
zagem

Na abordagem MbDML 4, a técnica NST utiliza a média das probabi-
lidades máximas dos vetores de probabilidades das saídas classificadas
pelo classificador NNGK no conjunto de treinamento XL para definir
o valor final do coeficiente Ctau (Equação 3.7). Este coeficiente é um
limiar adaptativo (coeficiente de confiança) que será utilizado pela
abordagem como critério de seleção para a pseudo-rotulagem dos
dados no conjunto XU .

Ctau = β × ∑N
i=1 max(Pr(xi ∈ class yi))

N
(3.7)

Onde N é o tamanho total do lote de exemplos pertencente ao
conjunto XL e β é um fator multiplicador para garantir uma tolerância
na escolha do coeficiente Ctau. No trabalho original assume-se o valor
de β = 0, 80.

A função de perda utilizada na técnica NST será a LNNGK dos dados
pseudo-rotulados pelo classificador NNGK, ou seja, aqueles seleci-
onados com rótulos de alta confiança. A função de perda utilizada
LNST(Ctau) está descrita na Equação 3.8.

LNST(Ctau) = −log( Pr(xu ∈ class y′u) ) (3.8)
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Onde xu são exemplos não-rotulados do conjunto XU e y′u é o
pseudo-rótulo atribuído pelo classificador NNGK.

Finalmente, a função de perda da abordagem proposta MbDML 4 é
definida na Equação 3.9.

L4 = α ×L2 + LNNGK + LNST(Ctau) (3.9)

O valor α tem o papel de escalar os valores da função de perda L2.
Para um melhor entendimento desse trabalho, a Figura 3.2 fornece

uma ilustração do comportamento do espaço de características de alto
nível para diferentes abordagens e nossa recém-proposta abordagem
de aprendizado de métricas profundas baseado em Mixup.

Figura 3.2: Exemplos da base de dados em diferentes espaços de caracte-
rísticas (embeddings) definidos por cada abordagem: (a) CNN
pré-treinada na ImageNet, (b) mesmos exemplos projetados em
um espaço de kernel gaussiano, (c) espaço da CNN pré-treinada
combinado aos novos exemplos criadas pelo Mixup e (d) exem-
plos no espaço resultante da combinação da abordagem NNGK e
método Mixup. É importante observar que existem quatro tipos
possíveis de espaços de características, portanto, as três abor-
dagens propostas baseadas em Mixup (MbDML) são algumas
combinações dos espaços de características possíveis. Imagem
extraída de [9]

A Figura 3.3 ilustra uma visão geral das abordagens supervisionadas
e a semi-supervisionada propostas neste trabalho.
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4
R E S U LTA D O S E D I S C U S S Õ E S

Esta seção apresenta a metodologia experimental adotada para va-
lidar o desempenho das abordagens de aprendizado profundo de
métrica baseada em método Mixup. Além disso, diferentes análises e
discussões dos resultados são realizadas.

4.1 metodologia experimental

Esta seção descreve o protocolo experimental adotado neste trabalho
de mestrado.

4.1.1 Base de Dados

Para a realização dos experimentos, sete diferentes bases de imagens
públicas de diferentes domínios têm sido adotados e são detalhadas a
seguir:

a) Cifar10 [34]1: é um conjunto de dado amplamente utilizado em
benchmark de trabalhos de pesquisa em inteligência artificial
para tornar fidedigna a avaliação de modelos propostos, sendo
composta por 60.000 imagens de dimensão 32 × 32, dividida
em 10 classes, com 6.000 imagens por classe. Além disso, são
50.000 exemplos para treino e 10.000 para testes. As 10 classes
são: airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship,
truck. Para este trabalho, foram utilizadas todas as classes deste
dataset.

b) Cifar100 [34]2: é um conjunto de dado amplamente utilizado
em benchmark de trabalhos de pesquisa em inteligência arti-
ficial para tornar fidedigno a avaliação de modelos propostos,
sendo composta por 60.000 imagens de dimensão 32 × 32, divi-
dida em 100 classes, com 600 imagens por classe. Além disso,
são 50.000 exemplos para treino e 10.000 para testes. Para este
trabalho,foram utilizadas todas as classes deste dataset.

d) Oxford Flowers173 [51]: é um conjunto de dado de flores am-
plamente utilizado em benchmark de trabalhos de pesquisa em
inteligência artificial na contribuição acadêmica e profissional,
sendo composto por 1.360 imagens em 17 classes, cada uma com
80 imagens.

1 https://www.cs.toronto.edu/ kriz/cifar.html
2 https://www.cs.toronto.edu/ kriz/cifar.html
3 https://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/flowers/17/
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d) MNIST [37]4: é um conjunto de dados de dígitos manuscritos (de
0 a 9) em escala de cinza de 28 × 28 pixels, amplamente utilizadas
em benchmark de trabalhos de pesquisa de visão computacional
em inteligência artificial na contribuição acadêmica e profissional,
sendo composto por 60.000 imagens em 10 classes. Além disso,
são 50.000 exemplos para treino e 10.000 imagens de testes no
total.

d) Oxford Flowers1025 [51]: é um conjunto de dados de flores am-
plamente utilizadas em benchmark de trabalhos de pesquisa em
inteligência artificial na contribuição acadêmica e profissional,
sendo composto por 7.330 imagens em 102 classes.

f) Stanford Cars6 [33]: O conjunto de dados sobre carros contém
16.185 imagens entre 196 tipos de carros. As bases de dados são
divididas em 8.144 imagens de treinamento e 8.041 imagens de
teste.

g) Leafsnap Field7 [36] : O conjunto de dados de espécie de árvore
do nordeste dos Estados Unidos composto 5.399 imagens por 185

espécies de árvores.

Para os experimentos em cenários de supervisão incompleta foram
adotadas quatro bases de imagens (Cifar10, Cifar100, Flowers17 e
MNIST) preservando a divisão original das bases e aplicando um pro-
tocolo experimental de 10 rodadas (10 × 10% do treino) para simular
uma redução de cenário de treinamento.

Além disso, experimentos de supervisão completa ou da tradicional
classificação de imagens também foram realizados. Com objetivo de
comparar se existe melhoramento nas novas abordagens propostas
com relação a abordagem original NNGK [46]. Assim, três outras ba-
ses de imagens (Flowers102, Cars196 e LeafsnapField) foram adotadas
respeitando também suas configurações originais quando existiam
apenas treinamento e teste. No caso de existir um conjunto de va-
lidação, este é adicionado ao conjunto de treinamento original. A
Tabela 4.1 descreve as bases de dados de forma mais detalhada.

4.1.2 Configuração da Abordagem MbDML

Em todos os experimentos realizados, a arquitetura CNN adotada foi
a ResNet-50 [23] proposta no artigo original do (NNGK), pré-treinada
no conjunto de dados ImageNet [55].

As abordagens foram implementadas sobre os códigos-fonte origi-
nais das abordagens (NNGK [46]) e (Mixup [70]); em cenário supervi-
sionado e em cenário semi-supervisionado foi implementada sobre o
códigos-fonte da abordagem (NST [66])).

4 http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
5 https://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/flowers/102/
6 http://ai.stanford.edu/ jkrause/cars/cardataset.html
7 http://leafsnap.com/dataset/
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Tabela 4.1: Descrição de cada conjunto de dados usado no experimento.

Conjunto de Dado Classes Resolução Treino Teste

Cenário de Supervisão Incompleta

Cifar10 [34] 10 32×32 50k 10k

Cifar100 [34] 100 32×32 50k 10k

Flowers17 [51] 17 256×256 1.190 170

MNIST [37] 10 28×28 50k 10k

Cenário de Supervisão Completa

Oxford Flowers102 [51] 120 256×256 2040 5.532

Stanford Cars [33] 196 256×256 8.144 8.041

Leafsnap Field [36] 184 256×256 4.514 885

As diferentes abordagens propostas seguiram as mesmas configu-
rações de hiper-parâmetros de treinamento, sendo eles: 200 épocas,
tamanho de lote de 32, taxa de aprendizado inicial de 1e−5, taxa
Gaussiana σ = {5, 10}, número de centros |C| = {100, 200}.

Já os parâmetros do método Mixup foram preservados do artigo
original para os experimentos, configurações de propriedade do nú-
mero de observações de vizinhos, algoritmo de otimização Adam, taxa
de aprendizagem adaptativa (do inglês, Adaptive Momemt Estimation),
para os demais parâmetros (update interval= 5) é o intervalo de cada
período de épocas para atualização dos centros de vizinhos. Sendo
que neste intervalo é realizada uma aferição do ajuste de peso da rede
para avaliar e salvar o melhor modelo.

Para apenas os experimentos com o método Mixup original com
imagens de dimensões superiores ao especificado no artigo original,
foi trocado o modelo original do algoritmo por outro Resnet50 capaz
de aprender com imagens de dimensões 256× 256. No que diz respeito
às abordagens baseadas em perdas, ou seja, Contrastiva, Proxy-Anchor,
SoftTriple, SupCon e Triplet, os códigos-fonte disponíveis no PyTorch
Metric Learning lib 8 [50] foram usados com seus parâmetros padrão.

A próxima seção de experimentos é composta de duas partes. A
primeira parte tem como objetivo comparar as abordagens de apren-
dizado profundo de métrica baseada em Mixup com diferentes abor-
dagens da literatura no cenário de conjuntos reduzidos de dados
rotulados. Já a segunda parte, as três abordagens propostas neste
trabalho em cenário de supervisão completa.

4.2 cenário de conjuntos reduzidos de dados rotulados

Nesta seção, as três abordagens supervisionadas e a abordagem semi-
supervisionada propostas neste trabalho são comparadas às aborda-
gens originais da literatura (NNGK e Mixup) e outras cinco abor-

8 https://kevinmusgrave.github.io/pytorch-metric-learning/

https://kevinmusgrave.github.io/pytorch-metric-learning/
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dagens de aprendizado profundo de métrica existente na literatura
(Contrastive, Proxy-Anchor, SoftTriple, SupCon e Triplet) para quatro di-
ferentes bases de imagens (Cifar10, Cifar100, MNIST e Flowers17) em
cenário de supervisão incompleta.

4.2.1 Análise de Eficácia das Abordagens Propostas

A Tabela 4.2 mostra os resultados de classificação por meio da medida
de avaliação acurácia em um protocolo de 10 rodadas.

Nesses experimentos é possível observar que todas as abordagens
propostas são melhores que as implementações originais em quase
todas as bases de imagens adotadas nestes experimentos. Com ex-
ceção da abordagem Proxy-Anchor [31] que obteve um resultado
ligeiramente superior à abordagem MbDML 1 e MbDML 3 na base
de dados MNIST. Acredita-se que, devido às características visuais
das imagens presentes na base MNIST e por mostrar ser uma base
fácil de aprender, o método Mixup não consegue tirar vantagens da
estratégia de interpolação entre classes. Esse fato pode ser observado
no resultado obtido pelo método original Mixup que alcança acurácia
de 97, 90% na base de imagem alvo. A análise da curva de aprendi-
zagem no treinamento reforça a hipótese de que MNIST realmente
é uma base facilmente aprendida pela maioria das abordagens de
aprendizado profundo de métrica (ver Seção 4.2.2).

Um outro experimento realizado é o da abordagem semi-supervisionada
MbDML 4. Entretanto, como essa abordagem faz uso do conjunto de
dados não-rotulados, sua comparação com as demais técnicas não
se mostra justa. De qualquer forma, é importante comentar que a
abordagem MbDML 4 supera quase todas as outras supervisionadas
propostas e as existentes na literatura. Em especial, ressaltam-se os
seus excelentes resultados quando comparados às melhores aborda-
gens, conseguindo ganhos relativos de 4, 82% e 12, 80% nas bases
Cifar10 e Cifar100, respectivamente.

4.2.2 Análise das Curvas de Aprendizagem das Abordagens Propostas

A Figura 4.3 mostra as curvas de acurácia de cada uma das abordagens
supervisionadas propostas (MbDML 1, MbDML 2 e MbDML 3 )
comparadas às abordagens originais NNGK e Mixup durante cada
época do processo de treinamento e a cada 5 épocas no conjunto
de teste, nas quatro bases de imagens adotadas nesse experimento
(CIfar10, CIfar100, MNIST e Flowers17).

De forma geral, as abordagens que se mostram muito instáveis du-
rante grande parte do processo de treinamento e não consegue ganhos
de acurácia, alcançam os piores resultados no conjunto de teste. Esse
fato pode ser visto na base MNIST e Flowers17, com as abordagens
MbDML 2 (curva laranja) e Mixup (curva roxa), respectivamente.
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Um outro comportamento que deve ser ressaltado é que as abor-
dagens que conseguem se ajustar rapidamente ao conjunto de treina-
mento, até 5 épocas, também conseguem resultados muito inferiores
àquelas abordagens que demoram mais para alcançarem os mesmos
valores de acurácia. Esse comportamento pode ser observado com
certa frequência nas bases Cifar10 e Cifar100.

Acredita-se que o comportamento ideal, do método Mixup, está
em uma subida constante de ganho de acurácia ao longo das épocas
de treinamento com pequenas oscilações durante o processo. Essas
oscilações são causadas pelo método Mixup para evitar a memorização
das CNNs.

A Figura 4.4 ilustra por meio da técnica de visualização t-SNE9 [44]
a distribuição dos exemplos do conjunto de teste no espaço de carac-
terística determinado pelas melhores abordagens para cada uma das
quatro bases de imagens adotadas nesse experimento de supervisão
incompleta.

9 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.

html

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html
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Cifar10

Cifar100

MNIST

Flowers17

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.

Tabela 4.3: Um estudo comparativo entre as abordagens originais NNGK e
Mixup juntamente com as abordagens propostas MbDML para
supervisão incompleta.
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Cifar10

(a) NNGK. (b) MbDML 1.

Cifar100

(c) Mixup. (d) MbDML 2.

MNIST

(e) Proxy − Anchor. (f) MbDML 1.

Flowers17

(g) Proxy − Anchor. (h) MbDML 2.

Tabela 4.4: Um comparativo entre visualização T-SNE para apenas uma ro-
dada de teste entre duas das melhores abordagens para cada base
de imagens adotadas neste trabalho baseado nos resultados da
Tabela 4.2. A coluna da esquerda estão as melhores abordagens da
literatura e na coluna da direita, as melhores abordagens MbDML
propostas.
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4.3 comparação das abordagens MbD M L propostas e a

abordagem nngk original

Nesta seção, esse experimento tem como objetivo comparar as três
abordagens supervisionadas propostas (MbDML 1, MbDML 2 e MbDML 3)
e as abordagens originais NNGK [46] e Mixup [70]. O protocolo ex-
perimental utilizado seguiu exatamente o proposto no artigo original
da abordagem NNGK [46] em cenário de supervisão completa ou a
tradicional tarefa de classificação de imagens. Portanto, nesse cenário,
as abordagens utilizam de 100% do conjunto de treinamento disponí-
vel nas três bases de imagens adotadas no artigo original (Flowers102,
Cars196 e LeafsnapFiel).

A Tabela 4.5 mostra os resultados de classificação de imagem para
três diferentes bases de imagens (Flowers102, Cars196 e LeafsnapFi-
eld). É possível observar que todas as abordagens supervisionadas
propostas neste trabalho conseguem resultados superiores a versão
original da abordagem NNGK chegando a ganhos relativos entre
2, 96% e 6, 91%.

Tabela 4.5: Resultados de classificação para cenários de supervisão completa.
Os melhores resultados estão destacados e o método original
NNGK está em vermelho.

Abordagens
Datasets

Flowers102 Cars196 LeafsnapField

NNGK [46] 87,80 82,73 90,40

Mixup [70] 58,00 67,72 86,89

MbDML 1 89,61 86,69 92,74

MbDML 2 90,48 88,31 92,63

MbDML 3 90,55 88,45 93,08

Ganho Relativo 3,13 6,91 2,96

Finalmente, precisa ser salientado que a combinação das abordagens
NNGK e Mixup, em diferentes abordagens propostas neste trabalho,
conseguiram excelentes resultados tanto em cenário tradicional de
classificação de imagens quanto em cenários de conjuntos reduzidos
de dados rotulados (supervisão incompleta).

Por motivo de curiosidade, a Figura 4.1 mostra o comportamento de
cada uma das abordagens propostas e da NNGK nas três diferentes
bases de imagens.
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Flowers102

(a) NNGK. (b) MbDML 1.

(c) MbDML 2. (d) MbDML 3.

Cars196

(a) NNGK. (b) MbDML 1.

(c) MbDML 2. (d) MbDML 3.

Figura 4.1: Um comparativo entre visualização T-SNE para apenas uma
rodada de teste para supervisão completa utilizando as bases
Flowers102 e Cars196.
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LeafsnapField

(a) NNGK. (b) MbDML 1.

(e) (c) MbDML 2. (d) MbDML 3.

Figura 4.2: Um comparativo entre visualização T-SNE para apenas uma ro-
dada de teste para supervisão completa utilizando a base Leafs-
napField.
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C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S

5.1 conclusões

O uso de aprendizado profundo para resolução de problemas tem
crescido muito nos últimos anos devido seu enorme sucesso em di-
ferentes aplicações reais. Apesar dos aprendizados profundos serem
responsáveis pelos maiores avanços nas áreas de inteligência artificial
e visão computacional, o processo de treinamento dessas arquitetu-
ras requer grandes quantidades de dados rotulados que, em muitas
aplicações, pode ser um impeditivo para o seu emprego e sucesso.

Muitos trabalhos têm sido propostos com objetivo de treinar aprendi-
zado profundo com quantidades cada vez menores de dados rotulados
para superar essa necessidade que ainda permanece. Dentre as solu-
ções propostas estão aquelas abordagens baseadas em aprendizado
fracamente supervisionado [73] e semi-supervisionado [74].

Neste sentido, este trabalho propõe três novas abordagens supervisi-
onadas (MbDML 1, MbDML 2 e MbDML 3) e uma nova abordagem
semi-supervisionada (MbDML 4) de aprendizado de métrica baseada
na técnica NNGK e em um método de aumento virtual de dado cha-
mado Mixup com objetivo de ser alternativa de soluções para cenários
de conjuntos de treinamento reduzido, ou seja, supervisão incompleta.

Nos experimentos realizados, as abordagens propostas conseguiram
melhores resultados que as técnicas e métodos originais que foram uti-
lizados para suas criações (NNGK e Mixup) no cenário de supervisão
incompleta para todas as bases de imagens adotadas nos experimentos
deste trabalho. Além disso, seis outras abordagens de aprendizado
de métricas existentes na literatura foram comparados às abordagens
propostas (MbDML) para mesmo cenário e consegue resultados me-
lhores em duas bases de imagens (Cifar10 e Cifar100) e conseguem
resultados competitivos em outras duas (MNIST e Flowers17).

Um outro experimento foi realizado com objetivo de verificar se as
abordagens supervisionadas propostas neste trabalho conseguiam me-
lhorar os resultados obtidos pela técnica NNGK original inicialmente
proposta para a tarefa de classificação de imagens tradicional (super-
visão completa). Nesses experimentos foi possível observar que todas
as abordagens supervisionadas (MbDML 1, MbDML 2 e MbDML 3)
conseguiram melhorar os já excelentes resultados do artigo original
com ganhos relativos de 3.13%, 6, 91% e 2, 96% para as três bases de
imagens comparadas, Flowers102, Cars196 e LeafsnapField, respecti-
vamente.
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Finalmente, um estudo comparativo entre seis abordagens de apren-
dizado de métrica e quatro arquiteturas CNNs para classificação de
imagens de sensoriamento remoto foi apresentado com objetivo de
encontrar qual a combinação conseguiria obter melhores resultados de
eficácia para cada uma das três bases de imagens adotadas. Portanto,
nesse estudo foi possível identificar que as melhores combinações fo-
ram: ResNet18+Supcon para base AID, a VGG19+ProxyAnchor para
base UCMerced e a NNGK+Resnet50 na base RESICS45. Já a melhor
abordagem de aprendizado de métrica quando consideradas todas
as quatros arquiteturas utilizadas foram: a SoftTriple na base AID, a
ProxyAnchor na UCMerced e NNGK na base RESICS45. E a melhor
arquitetura CNN, independente da abordagem de aprendizado de
métrica adotada, foi a ResNet50 para todas as três bases de imagens
de sensoriamento remoto.

5.2 limitações de trabalho de mestrado

Nesta seção, algumas limitações das abordagens propostas foram
observadas durante o trabalho e estão listadas abaixo:

• As abordagens propostas sofrem em cenários de conjuntos de
treinamento extremamente reduzidos (menos que 5 imagens
por classes). Acredita-se que essa limitação não é apenas das
arquiteturas de aprendizado profundo, mas também do método
Mixup que não consegue grande variabilidade na geração de
novos dados de treinamento.

• As abordagens propostas sofrem com tempo de treinamento, uma
vez que a utilização de diferentes funções de perdas combinadas
faz com que o tempo de execução durante o treinamento cresça
na proporção do tamanho do conjunto utilizado.

• As abordagens propostas, como são dependentes do método
Mixup, mostram resultados inferiores em conjuntos de dados de
baixa complexidade como a base de dados MNIST. Portanto, o
método Mixup e, consequentemente, as abordagens propostas,
não conseguem tiram proveito da operação de interpolação para
melhorar os resultados da classificação.

5.3 trabalhos futuros

Como trabalhos futuros podem ser citados:

1. Avaliar de forma mais profunda os diferentes parâmetros das
abordagens propostas em diferentes bases de imagens visando
o melhor entendimento dos seus potenciais e comportamentos
para cenários variados de número de classes e quantidade de
exemplos de treinamento;
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2. Modificar as abordagens supervisionadas (MbDML 1 e MbDML 2)
para semi-supervisionadas para melhor aproveitamento dos con-
juntos de dados não-rotulados disponíveis;

3. Adicionar e combinar outras técnicas de aumento de dados (Au-
toAugment [12] e RandAugment [13]) às abordagens propostas
para cenários de supervisão incompleta;

4. Comparar a abordagem semi-supervisionada (MbDML 4) com
as abordagens existentes de última geração na literatura (e.g.,
MixMatch [4] e FixMatch [60]).

5. Testar a robustez das abordagens MbDML em bases de imagens
com rótulos ruidosos ou exemplos adversariais;

6. Combinar as abordagens propostas com redes generativas adver-
sariais (GANs [19]) para tarefa de aumento de dados.
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A P P E N D I X A

6.1 estudo comparativo de abordagens de aprendizado

profundo de métrica

Esta seção apresenta um estudo comparativo de abordagens de apren-
dizado profundo de métrica e diferentes arquiteturas CNNs para a
tarefa de classificação de imagens de sensoriamento remoto.

6.1.1 Metodologia Experimental

Nos experimentos, três bases de imagens de sensoriamento remoto
para avaliar a eficácia das abordagens das literaturas. A descrição das
bases de imagens segue abaixo:

a) Aerial Image Dataset AID [65]1: O conjunto de dados sobre
cenas aéreas, contém 10.000 imagens entre 30 tipos de cenas de
sensoriamento remoto.

b) UCMerced [67]2: O conjunto de dados sobre cenas aéreas, contém
2100 imagens entre 21 tipos de cenas de sensoriamento remoto
com 100 amostras por classe de tamanho 256x256 em cada classes.

c) NWPU-RESISC45 [10]3: O conjunto de dados sobre sensoria-
mento remoto, contém 31.500 imagens entre 45 tipos de cenas de
tamanhos 256x256 em cada classe.

A Tabela 6.1 mostra um resumo das base de imagens utilizadas
neste experimento.

Tabela 6.1: Descrição de cada conjunto de dados usado no experimento.

Bases de Imagens Classes Resolução Treino

Sensoriamento Remoto

AID [65] 30 256×256 10.000

UCMerced [67] 21 256×256 2.100

NWPU-RESISC45 [10] 45 256×256 31.500

A fim de avaliar a eficiência de classificação das abordagens de
aprendizado profundo de métrica, o mesmo protocolo de validação
cruzada com k = 5 rodadas tem sido adotado nos experimentos e a

1 https://captain-whu.github.io/AID/
2 http://weegee.vision.ucmerced.edu/datasets/landuse.html
3 https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/resisc45

49



50 appendix a

separação do conjunto foi 20% de treinamento, 20% de validação e
60% de teste. Como arquiteturas CNNs pré-treinadas adotadas são:
Resnet18 [23], Resnet50 [23], VGG16 [59] e VGG19 [59].

As abordagens de aprendizado de métricas comparadas nesses
experimentos estão: Contrastiva, Proxy-Anchor, SoftTriple, SupCon,
Triplet e NNGK. A abordagem NNGK [46] segue a configurações de
hiper-parâmetros de treinamento, sendo eles: 200 épocas, tamanho de
lote de 32, taxa de aprendizado inicial de 1e5 , taxa Gaussiana σ = 10,
número de centros |C| = 200. Já as abordagens baseadas em perdas,
ou seja, Contrastiva, Proxy-Anchor, SoftTriple, SupCon e Triplet, os
códigos-fonte disponíveis no PyTorch Metric Learning lib 4 foram
usados com seus parâmetros padrão.

6.1.2 Resultados e Discussão

Nessa seção, os resultados de classificação de imagens de sensoria-
mento remoto são apresentados.

6.1.2.1 Análise Fina de Eficácia

A Tabela 6.2 mostra todos os resultados de classificação de seis abor-
dagens de aprendizado de métrica existente na literatura (Contrastiva,
ProxyAnchor, SoftTriple, SupCon, Triplet e NNGK) e às quatro mais
famosas arquiteturas CNNs (ResNet18, ResNet50, VGG16 e VGG19)
utilizando bases de imagens de sensoriamento remoto (AID, UCMer-
ced e RESICS45) [1].

Nesses resultados, o objetivo é encontrar a melhor combinação entre
abordagem de aprendizado de métrica e arquitetura CNNS nas dife-
rentes bases de imagens. Portanto, como pode ser observado, as melho-
res combinações (em azul) foram: ResNet18+Supcon para base AID,
VGG19+ProxyAnchor para base UCMerced e NNGK+Resnet50 na
base RESICS45. Já as piores combinações (vermelho) foram: VGG19+SupCon
para base AID, VGG19+SupCon para base UCMerced e ResNet18+Triplet
na base RESICS45.

6.1.3 Análise Geral de Eficácia

As Tabelas 6.3, 6.4 e 6.5 mostram os resultados de classificação sumari-
zados por meio de médias de acurácias entre todas as abordagens de
aprendizado de métrica (Contrastiva, ProxyAnchor, SoftTriple, Sup-
Con, Triplet e NNGK) e arquiteturas CNNs (ResNet18, ResNet50,
VGG16 e VGG19)nas três diferentes bases de imagens de sensoria-
mento remoto (AID, UCMerced e RESICS45).

Como pode ser observado, a abordagem SoftTriple consegue melho-
res resultados de acurácia média utilizando às quatro diferentes CNNs

4 https://kevinmusgrave.github.io/pytorch-metric-learning/

https://kevinmusgrave.github.io/pytorch-metric-learning/
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Tabela 6.2: Resultados de classificação (% acurácia) de seis diferentes abor-
dagens de aprendizado de métrica e quatro arquiteturas CNNs
para três diferentes bases de imagens de Sensoriamento Remoto
em um protocolo de validação cruzada de cinco rodadas. Em
destaque estão os melhores resultados para cada arquitetura em
cinza e para cada base de imagem estão em azul. Além disso,
destacam-se os piores resultados de cada arquitetura em laranja e
para cada base de imagem estão em vermelho.

CNN
Abordagens

Bases de Imagens

AID UCMerced RESICS45

ResNet18

Contrastiva [22] 82,11± 1,51 64,52± 5,08 64,50± 1,90

ProxyAnchor [31] 82,45± 0,95 65,43± 4,88 86,83± 1,22

SoftTriple [53] 84,63± 1,29 68,60± 2,85 62,43± 0,78

SupCon [29] 88,80± 1,39 68,63± 3,60 62,44± 1,43

Triplet [57] 84,13± 0,61 74,67± 3,19 57,03± 0,60

NNGK [46] 81,70± 1,15 70,64± 0,33 89,55± 0,28

ResNet50

Contrastiva [22] 76,58± 0,81 60,24± 2,73 82,75± 1,43

ProxyAnchor [31] 82,11± 5,96 71,02± 3,61 88,53± 0,62

SoftTriple [53] 84,19± 1,50 66,51± 3,40 90,75± 0,22

SupCon [29] 86,79± 2,13 76,35± 3,46 89,63± 0,60

Triplet [57] 83,07± 0,65 66,70± 6,53 91,31± 0,22

NNGK [46] 85,81± 0,74 74,81± 1,40 91,60± 0,18

VGG16

Contrastiva [22] 78,04± 2,01 58,95±14,88 78,23±2,44

ProxyAnchor [31] 86,16±0,64 74,75±3,80 89,99±0,15

SoftTriple [53] 85,48±0,55 75,59±2,57 86,44±0,25

SupCon [29] 65,29±13,44 66,90±5,02 87,81±0,75

Triplet [57] 80,70±1,69 70,40±3,43 85,43±0,29

NNGK [46] 77,19±0,82 59,41±1,21 87,19±0,31

VGG19

Contrastiva [22] 61,56±5,16 63,37±10,79 57,80 ± 4,61

ProxyAnchor [31] 86,10±1,06 77,70±4,10 82,26±0,29

SoftTriple [53] 84,96±0,86 73,73±2,41 85,66±0,30

SupCon [29] 53,12±17,74 49,89±21,69 86,09±1,07

Triplet [57] 78,99±1,77 70,94±3,16 83,87±0,76

NNGK [46] 77,87±0,85 62,33±2,86 87,90±0,37

na base AID. Já na base UCMerced, a melhor abordagem é a ProxyAn-
chor. Na base RESICS45, a abordagem NNGK consegue os melhores
resultados de acurácia média. Finalmente, a melhor arquitetura CNN
nas três bases de imagens foi a ResNet50.
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Tabela 6.3: Resultados de acurácia média (%) e desvio padrão (Std) obtidos
por cada uma das abordagens de aprendizado de métrica e arqui-
teturas CNNs utilizando a base de imagens AID. Em destaque
estão a melhor abordagem de aprendizado de métrica e a arquite-
tura CNN.

Abordagens
Arquiteturas CNN

Média Std.
ResNet18 ResNet50 VGG16 VGG19

Contrastiva [22] 82,11 76,91 78,04 61,56 74,66 9,01

ProxyAnchor [31] 82,35 82,11 86,16 86,10 84,18 2,26

SoftTriple [53] 85,40 84,19 85,48 84,96 85,01 0,59

SupCon [29] 87,37 86,79 65,29 53,12 73,14 16,84

Triplet [57] 83,74 83,07 80,70 78,99 81,62 2,19

NNGK [46] 82,23 85,81 77,19 77,87 80,78 4,03

Média 83,87 83,15 78,81 73,77

Std. 2,13 3,50 7,59 13,39

Tabela 6.4: Resultados de acurácia média (%) e desvio padrão (Std) obtidos
por cada uma das abordagens de aprendizado de métrica e ar-
quiteturas CNNs utilizando a base de imagens UCMerced. Em
destaque estão a melhor abordagem de aprendizado de métrica e
a arquitetura CNN.

Abordagens
Arquiteturas CNN

Média Std.
ResNet18 ResNet50 VGG16 VGG19

Contrastiva [22] 64,52 60,24 58,95 63,37 61,77 2,61

ProxyAnchor [31] 65,43 71,02 74,75 77,70 72,22 5,29

SoftTriple [53] 68,60 66,51 75,59 73,73 71,11 4,26

SupCon [29] 68,63 76,35 66,90 49,89 65,44 11,15

Triplet [57] 74,67 66,70 70,40 70,94 70,67 3,26

NNGK [46] 70,64 74,81 59,41 62,33 66,80 7,16

Média 68,75 69,27 67,67 66,32

std 3,67 5,99 7,28 10,00
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Tabela 6.5: Resultados de acurácia média (%) e desvio padrão (Std) obtidos
por cada uma das abordagens de aprendizado de métrica e ar-
quiteturas CNNs utilizando a base de imagens RESICS45. Em
destaque estão a melhor abordagem de aprendizado de métrica e
a arquitetura CNN.

Abordagens
Arquiteturas CNN

Média Std.
ResNet18 ResNet50 VGG16 VGG19

Contrastiva [22] 64,50 82,75 78,23 57,80 70,82 11,64

ProxyAnchor [31] 86,83 88,53 89,99 82,26 86,90 3,35

SoftTriple [53] 62,43 90,75 86,44 85,66 81,32 12,79

SupCon [29] 62,44 89,63 87,81 86,09 81,49 12,78

Triplet [57] 57,03 91,31 85,43 83,87 79,41 15,26

NNGK [46] 89,55 91,60 87,19 87,90 89,06 1,96

Média 70,46 89,09 85,85 80,60

std 13,98 3,31 4,04 11,34
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Neste apêndice estão os gráficos de cada uma das 10 rodadas de
experimentos para às quatro bases de imagens (Cifar10, CIfar100,
MNIST e Flowers17) adotadas na Seção 4.2.

7.1 curvas para base de imagens cifar10

Rodada-1

Rodada-2

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-3

Rodada-4

Rodada-5

Rodada-6

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-7

Rodada-8

Rodada-9

Rodada-10

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.

Tabela 7.1: Um estudo comparativo entre as abordagens originais NNGK e
Mixup juntamente com as abordagens propostas MbDML para
supervisão incompleta.
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7.2 curvas para base de imagens cifar100

Rodada-1

Rodada-2

Rodada-3

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-4

Rodada-5

Rodada-6

Rodada-7

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-8

Rodada-9

Rodada-10

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.

Tabela 7.2: Um estudo comparativo entre as abordagens originais NNGK e
Mixup juntamente com as abordagens propostas MbDML para
supervisão incompleta.
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7.3 curvas para base de imagens mnist

Rodada-1

Rodada-2

Rodada-3

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-4

Rodada-5

Rodada-6

Rodada-7

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-8

Rodada-9

Rodada-10

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.

Tabela 7.3: Um estudo comparativo entre as abordagens originais NNGK e
Mixup juntamente com as abordagens propostas MbDML para
supervisão incompleta.
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7.4 curvas para base de imagens flowers17

Rodada-1

Rodada-2

Rodada-3

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-4

Rodada-5

Rodada-6

Rodada-7

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.
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Rodada-8

Rodada-9

Rodada-10

(a) Acurácia no Treinamento. (b) Acurácia no Teste.

Tabela 7.4: Um estudo comparativo entre as abordagens originais NNGK e
Mixup juntamente com as abordagens propostas MbDML para
supervisão incompleta.
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