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Descrição: 
Redes neurais [1] são uma ferramenta poderosa para aplicações em diferentes problemas de 

reconhecimento de padrões, previsão, visão computacional entre outras áreas. Novos modelos de redes 

neurais são apresentados na literatura a medida que os trabalhos realizados nos mais diversos centros 

de pesquisa, incluindo os mais renomados, avançam.  

Um novo tipo de rede neural que utiliza o conceito de aprendizagem profunda [2,3] tem apresentado 

resultados extremamente satisfatórios nas diferentes tarefas de reconhecimento de padrões visuais, 

como reconhecimento de faces, categorização de objetos, reconhecimento de caracteres, entre outras. 

Contudo, tais redes neurais não se preocupam com questões relacionadas a imprecisão numérica dos 

computadores para representação de números de ponto flutuante, o que pode levar a erros na 

aprendizagem da rede neural, principalmente em regiões onde a superfície de separação é muito 

complexa e os dados estão muito próximos a ela. Além disso, existe a imprecisão contida nos próprios 

dado de entrada, que podem estar corrompidos ou representar apenas uma fração muito pequena do 

universo do qual faz parte, dificultando a capacidade de generalização da rede neural. As redes neurais 

intervalares [4] são uma alternativa a esses problemas, porém suas aplicações e sua utilização em 

conjunto com outros conceitos carecem de mais estudos.  

Este projeto propõe o estudo de redes neurais intervalares e sua aplicação em modelos de arquitetura 

profunda objetivando o desenvolvimento de um novo modelo de rede neural profunda intervalar para 

reconhecimento de padrões visuais. 

Conhecimentos necessários ao Projeto: Para este projeto, é solicitado do candidato conhecimentos 

básicos na área de programação em C/C++, Java e/ou Matlab/Scilab. Alunos provenientes das áreas de 

Engenharia, Física, Matemática, Ciência da Computação e afins não terão dificuldades em participar 

desta pesquisa. 

Para conhecer melhor o projeto: Veja a simulação de um problema semelhante no site: 

http://demonstrations.wolfram.com/NeuralNetworkForABasicTruthTable/ 
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