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improrrogável, a contar da data de defesa, desde que o pedido seja justificado, e

solicitado antecipadamente, por escrito, à Congregação da Escola Politécnica.
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segundo, gostaria de agradecer aos professores que sempre estiveram a disposição
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RESUMO

Normalmente, os dispositivos que compõem uma rede de sensores (Wireless Sen-

sor Network – WSN) t́ıpica possuem problemas com consumo de energia. Assim,

técnicas que permitam reduzir o consumo de energia dos sensores sem prejudicar o

desempenho da aplicação são sempre bem-vindas. Uma maneira eficaz de reduzir o

consumo de energia é obtida limitando a quantidade de informação transmitida pe-

los sensores, já que a maior parte da energia gasta por um sensor está na transmissão

de dados. É comum que esses dados possuam redundâncias, dadas as caracteŕısticas

do sensoriamento. Assim, uma alternativa para economia de energia é reduzir a

quantidade de informação redundante transmitida.

Recentemente, o surgimento de aplicações que transformam os dados amos-

trados em representações mais compactas através do emprego de redes neurais vem

sendo observado. Esses algoritmos de aprendizado de máquinas se mostram extre-

mamente úteis para o tratamento de dados de redes WSN, dada a capacidade de

aprender modelos não-lineares e de ajustar seus parâmetros de maneira autônoma.

Uma carência, porém, observada na literatura é o desenvolvimento de aplicações

assimétricas em que a rede neural usada para compactação dos dados é menos pro-

funda e complexa que a usada para a descompactação. Nessa direção, este traba-

lho se propõe a apresentar diferentes modelos de redes Autoencoder Assimétricas

(AAEs), sendo posśıvel melhorar a reconstrução do sinal comprimido (partindo de

um erro acima de 0.6 MSE para valores próximos de 0.2 MSE) aumentando a com-

plexidade do decodificador da AAEs. Essa configuração é interessante para as redes

WSN, pois permite distribuir os requisitos de recursos e computações de maneira

a não exigir muito dos nós sensores. Ao fazer isso, é posśıvel reduzir o consumo

individual de cada nó sensor, o que é benéfico para a rede em sua totalidade, já

que dá a liberdade de aumentar o número de nós sensores e estender o tempo de

operação da WSN como um todo.

Palavras-Chave: WSN, compressão, redes neurais, AEs assimétricos, compressão

temporal.
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ABSTRACT

Usually, devices employed on a typical wireless sensor network (WSN) experi-

ence energy consumption issues. In this direction, techniques that reduce energy

consumption without harming the task being performed by the sensors are always

welcome. An efficient way of reducing energy consumption can be attained by li-

miting the amount of data being transferred by the sensors, given that most of the

device energy is spent in this task. It is common that this data carries a lot of

redundant information, given the sensing nature. So, an alternative is to search for

a way of reducing this unnecessary information.

Recently, it is observed an emergence of data aggregation schemes for WSN

data that employ neural networks in order to transform raw sensed data into a more

compact representation. These machine learning algorithms are extremely useful, as

they are capable of learning nonlinear models to adapt to data (a common problem

in WSN) and adjust autonomously to the problem at hand. Currently, in literature,

it is observable a lack of schemes employing neural networks that are asymmetri-

cal. In this direction, this work proposes asymmetrical autoencoder (AAE) models

where the decoder is more complex than its decoder. By allowing the decoder to be

constructed with more layers that can be more complex than the ones employed in

the encoder portion, it is possible to decrease reconstruction error significantly (it

was possible to reach reconstruction errors close to 0.2 MSE that where originally

higher than 0.6 MSE). Moreover, constructing an asymmetric aggregating scheme

is desirable in WSN, as it spreads the computational and resource requirements

unevenly, which allows to lessen the sensor node burden in the aggregating task.

So, this work demonstrates various asymmetrical neural network architectures to

compress WSN data, in order to reduce the energy consumption and computational

complexity for each sensor. By doing so, it is possible to minimize the cost of the

whole WSN, as reducing the cost of a single sensor allows for the deployment of

more sensor nodes and increases the overall lifespan of the WSN.

Key-words: WSN, compression, neural networks, asymmetrical autoencoders,

temporal compression.
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3.1 aprendizado de máquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2 Redes Neurais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2.1 Redes Feedforward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2.2 Redes Convolucionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2.3 Redes Recursivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2.4 Autoencoders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2.5 Treinamento das Redes Neurais . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 Compressão Através de AAEs 20

4.1 AAEs Propostas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5 Experimentos 24

5.1 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.2 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2.1 AAEs Totalmente Conectadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.2.2 AAEs com Camadas Convolucionais . . . . . . . . . . . . . . 34

viii



5.2.3 AAEs com Pseudo-Recursão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.2.4 Comparando os Resultados dos Três Experimentos . . . . . . 42

6 Conclusões e Direções Futuras 44

ix



Lista de Figuras
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Caṕıtulo 1

Introdução

A sociedade em geral deseja há muito tempo implementar ambientes inte-

ligentes que proporcionem maior conforto ou que sejam capazes de se adaptar a

condições imprevistas de forma autônoma. Fundamental para realizar essas ambições

é o paradigma chamado Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). A IoT co-

necta dispositivos eletrônicos com a infraestrutura já presente na Internet, ofere-

cendo a esses dispositivos a capacidade de comunicação. Assim, entende-se como

uma rede IoT t́ıpica uma rede de dispositivos sensores e atuadores que possuem

a capacidade de se comunicar entre si e com a Internet [1]. Isso implica que re-

des desse tipo podem possuir desde pequenos sensores para aplicações variadas até

carros autônomos, incluindo também smartphones e outros dispositivos do dia-a-dia.

Dada a variedade e a quantidade de componentes que podem fazer parte de

uma rede IoT, um problema comum é o tratamento dos dados coletados e gerados.

Esse tratamento vai desde como combinar e interpretar esses dados até, simples-

mente, encontrar maneiras eficientes de transferir os mesmos através dos nós da

rede. Dados t́ıpicos gerados em uma rede IoT se destacam pela grande quantidade,

heterogeneidade, correlação espaço-temporal e presença de rúıdo [2]. É comum que

dispositivos de pequeno porte ou que tenham restrições de recursos façam parte de

uma rede IoT t́ıpica. Assim, qualquer proposta de tratamento desses dados deve ser

simples o bastante para não comprometerem o funcionamento dos nós da rede.

Dentre as redes mais simples que fazem parte do paradigma IoT estão as

redes de sensores (Wireless Sensor Networks – WSN). Um dos problemas princi-

pais encontrado nas WSNs está no consumo eficiente de energia. Como essas redes

1



são compostas por sensores de pequeno porte, impedir que esses dispositivos con-

sumam energia desnecessariamente é fundamental para garantir o funcionamento

adequado das WSNs. Uma maneira de fazer isso é através da redução de dados a

serem transmitidos pelo nó sensor, já que esse gasta a maior parte da sua energia

nessa operação [3]. Obviamente, as técnicas empregadas para reduzir os dados de-

vem considerar as restrições do sensor e não podem ser mais custosas do que se os

dados fossem transmitidos sem nenhum tratamento. Além disso, considerando as

particularidades dos dados gerados nas WSNs, desenvolver um sistema que permita

reduzir a informação a ser transmitida se torna ainda mais desafiador.

Este trabalho desenvolve um sistema de redução de dados de WSNs que

recorra às redes neurais para comprimir dados amostrados em um sensor. Recente-

mente, é observado uma aparição de vários trabalhos para o tratamento de dados de

redes WSN que usam redes neurais [4]. Em especial, o trabalho apresentado neste

manuscrito se difere dos demais por propor uma implementação assimétrica, onde

os custos computacionais são divididos de tal forma a não sobrecarregar os sensores

da WSN, que são os componentes mais senśıveis ao aumento na complexidade do

sistema a ser implementado. Assim, uma rápida revisão dos trabalhos relacionados

a esta proposta é apresentada.

1.1 Trabalhos Relacionados

No contexto de redução e agregação de dados de sensores, as redes Auto-

encoders (AEs) são os modelos mais comuns, dada a capacidade dessas redes de,

na ausência de sáıdas classificadas no processo de aprendizado, encontrar trans-

formações a serem aplicadas sobre o dado para extrair alguma informação relevante

desses dados. Esses conceitos ficarão mais claros no Caṕıtulo 3.

Alsheikh et al. apresenta a compatibilidade das redes AEs para a tarefa de

compressão de dados em redes WSN [5]. Os autores demonstraram que as redes AEs

simétricas com poucas camadas são capazes de se adaptar melhor a fenômenos que

apresentam não-linearidades (caso comum ao encontrado em sinais amostrados por

WSNs). Eles demonstraram ainda que as redes AEs conseguem oferecer grandes

taxas de compressão em detrimento de pequenos erros de reconstrução, quando

2



comparado a outras técnicas já em uso para a redução de dados em redes WSNs (p.

ex., Lightweight Temporal Compression [6]). Alsheik et al. demonstram ainda que

os recursos e os gastos computacionais necessários para implementar o algoritmo de

compressão no sensor eram baixos, já que é necessário armazenar poucos valores no

nó sensor, depois que a AE tivesse seus parâmetros ajustados.

Em outro trabalho, Ghosh e Grolinger empregam as redes AEs para extração

de caracteŕısticas relevantes, reduzindo a dimensionalidade do dado a ser transferido

para uma nuvem, onde deve ser processado [7]. Diferente do caso anterior, os autores

analisam AEs com diferentes profundidades, verificando como o processo de redução

de dimensionalidade afetava uma aplicação hospedada na nuvem. Foi constatado

que as AEs não afetavam a aplicação significantemente, verificando inclusive que as

camadas de reconstrução do dado não eram necessárias. Já em outro trabalho, Yu

et al. utilizam AEs em conjunto com véıculos aéreos não tripulados (VANT) para

coletar os dados de sensores próximos, enviando os dados comprimidos para uma

nuvem [8]. Diferente dos casos anteriores, a operação de compressão é feita em um

nó intermediário (a VANT), que recebe os dados dos sensores que foram agrupados

em um conjunto previamente. Outros trabalhos que recorrem a redes AE para a

redução e agregação de dados podem ser encontrados em Bochie et al. [4].

1.2 Proposta: Compressão Através de AEs As-

simétricas

Este trabalho se baseia principalmente nos resultados demonstrados por Alsheik

et al. [5], embora ideias sejam retiradas de diferentes trabalhos de compressão e

agregação de dados que usam AEs. Como será apresentado mais à frente, a bloco

de compressão das arquiteturas que serão propostas se assemelha aos encontrados

no referido trabalho. Assim, as melhoras na reconstrução do dado serão obtidas

acrescentando e modificando as camadas do bloco de decodificação das AEs. Es-

ses modelos serão referidos como Redes Autoencoder Assimétricas (Asymmetrical

Autoencoder – AAE), justamente para refletir essa assimetria na arquitetura. Man-

tendo as estruturas de codificação como as encontradas em Alsheik et al., é posśıvel

manter as vantagens de implementação sob o ponto de vista do sensor, buscando
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melhorar a reconstrução do sinal ao final da AAE através de modificações do bloco

de decodificação da rede.

A incorporação da AAE à rede WSN se baseia em dois prinćıpios. O pri-

meiro é evitar que a tarefa de compressão seja um fardo para os sensores. Como

esses são os dispositivos mais senśıveis ao aumento de complexidade da técnica de

compressão a ser implementada, é importante afastar dos mesmos a maior parte dos

custos computacionais e de implementação. Segundo, por entender que o aumento

da quantidade e complexidade das camadas é benéfico para reconstrução do dado na

sáıda das AEs, procura-se fazer isso de maneira a não ferir o primeiro prinćıpio. Atu-

almente, as propostas que recorrem aos AEs para problemas que requerem redução

de dimensionalidade em WSN não consideram as restrições das WSN. Assim, ao

adotar AAEs, é esperado reter as vantagens de utilizar as AEs para tratar os dados

da rede WSN utilizando uma abordagem mais adequada às restrições encontradas

nesse tipo de rede.

1.3 Organização do Texto

Os caṕıtulos que seguem estão organizados da seguinte forma. Primeiro,

as redes WSNs e as justificativas para a utilização das redes neurais para o tra-

tamento dos dados produzidos são apresentadas no Caṕıtulo 2. Em seguida, no

Caṕıtulo 3, os conceitos básicos para o entendimento, construção e treinamento das

redes neurais são apresentados de maneira sucinta. A proposta deste trabalho é

apresentada no Caṕıtulo 4. Nele, alguns modelos de AAEs serão propostos. A se-

guir, o Caṕıtulo 5 apresenta a metodologia adotada e os resultados encontrados. Por

fim, no Caṕıtulo 6, os resultados serão interpretados, apresentando também algumas

direções e trabalhos que podem ser derivados do trabalho desenvolvido.
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Caṕıtulo 2

Redes de Sensores e seus Dados

As WSNs são compostas por sensores espalhados por um ambiente com o fim

de monitorar um fenômeno de interesse. A transmissão dos dados produzidos nessas

redes serão o objeto de estudo deste trabalho. Embora apresentem relativa simplici-

dade quando comparadas a outras implementações posśıveis, muitos dos problemas

discutidos na apresentação do paradigma IoT são encontrados nas WSNs. Assim,

a ideia é implementar o algoritmo de compressão nos próprios sensores da rede, de

modo a reduzir a quantidade de dados a serem transmitidos. Portanto, é importante

caracterizar essas redes e os nós que a compõem, assim como justificar a escolha das

redes neurais para o problema em questão.

Um sensor t́ıpico é formado por um hardware para executar o sensoriamento

(que faz a amostragem do fenômeno), uma memória, um processador embutido,

um transmissor e uma bateria [9, 10]. É comum utilizar muitos desses dispositivos

espalhados por um ambiente. Isso é feito para obter superposições nas áreas de co-

bertura dos sensores, o que permite conseguir amostragens mais confiáveis e superar

eventuais falhas dos nós da rede. Assim, o custo individual de cada sensor é muito

importante para justificar o custo da rede como um todo [10]. Portanto, procurar

maneiras para tornar a aquisição, tratamento e transmissão das amostras de ma-

neira eficiente é importante para reduzir esse custo, o que viabiliza a implementação

de WSN cada vez maiores.
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2.1 Preocupações com Gastos de Energia

Consumir energia de maneira eficiente é uma preocupação das WSNs [9].

Como são normalmente alimentados por baterias, evitar que essas descarreguem

rapidamente é importante. Assim, diminuir o consumo dos nós sensores é essencial

para estender a vida útil dos mesmos, permitindo que esses consigam operar de

maneira adequada por mais tempo. Para a rede, isso é essencial para garantir que

a tarefa de sensoriamento seja desempenhada de maneira adequada, já que reduz

as chances de os nós da rede ficarem inoperantes, além de diminuir os custos de

implementação e manutenção da WSN como um todo. Além disso, impedir que

as baterias se descarreguem rapidamente reduz os eventuais gastos que surgiriam

da necessidade de trocas de bateria ou de nós sensores debilitados, o que pode ser

particularmente útil para sensores que estão trabalhando em locais remotos ou de

dif́ıcil acesso.

Na maioria das vezes, uma parte considerável da energia gasta pelos sensores

que compõem uma WSN está na transmissão de dados. Isso sugere ser interessante

transmitir apenas informações essenciais, limitando ao máximo o número e o tama-

nho dos dados a serem transmitidos. Nessa direção, há muito tempo é encorajado

executar algumas computações locais ao invés de transmitir dados não tratados, que

apresentam redundâncias inerentes [9].

Os dados coletados em um WSN costumam apresentar muitas redundâncias,

que podem ser exploradas por algoritmos de compressão ou outros métodos de

agregação de dados [3]. Primeiro, é comum haver correlação temporal nas amostras

coletadas por um único sensor, devido à frequência de amostragem. Na maioria

dos fenômenos, é bastante improvável que um sensor operando corretamente apre-

sente diferenças grandes entre amostras consecutivas. Por exemplo, um sensor de

temperatura dificilmente marcará 20oC e 30oC em amostras consecutivas, se este

estiver amostrando em intervalos de tempo adequados para a tarefa de interesse,

p.ex. poucos minutos para medir a temperatura ao longo do dia. Além disso, como

é comum em WSN utilizar vários sensores espalhados em uma área de interesse,

existem muitas superposições de áreas de cobertura, permitindo assim haver cor-

relações espaciais. A redundância decorrente dessas correlações também pode ser

explorada para a redução de dados a serem transmitidos pela rede. Retornando ao
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exemplo anterior, colocando dois sensores de temperatura a uma distância inferior

a um metro é bastante improvável que um marque 10oC enquanto o outro estiver

marcando 50oC.

O desenvolvimento de algoritmos de agregação e compressão de dados para

amostras de redes WSN é uma tarefa desafiadora. A necessidade de desenvolver

modelos não-lineares, para se adaptarem as caracteŕısticas inerentes a maioria des-

ses dados, torna muitos algoritmos desenvolvidos para a finalidade de eliminar as

redundâncias dos dados inapropriados para as WSNs [5]. Além disso, devido a es-

sas não-linearidades, saber de maneira antecipada a forma correta de manipular

esses dados, de modo a preparar os mesmos para que a redução da informação a

ser transmitida seja executada, não é uma tarefa simples. Recentemente, com a

popularização das técnicas de aprendizado profundo (Deep Learning), é observado

a aparição de técnicas de redução de dados de redes WSN que recorrem às redes

neurais [4].

2.2 Por que usar Redes Neurais?

As redes neurais são algoritmos de aprendizado de máquinas que perten-

cem ao paradigma chamado aprendizado de representações. Algoritmos de apren-

dizado de máquinas têm a capacidade de ajustar parâmetros e outras estruturas,

necessárias para desempenhar uma dada função, interagindo com um conjunto de

dados que representem a aplicação de interesse, como se passasse por um processo

de “aprendizado” similar ao encontrado em animais e humanos. Não por acaso,

convenciona-se utilizar termos que fazem alusão ao processo de aprendizado para se

referir as etapas de preparo e avaliação desses algoritmos. Dentro desse paradigma,

o aprendizado de representações caracteriza os algoritmos e técnicas de aprendizado

de máquina que possuem a capacidade de se adaptar aos dados sem a necessidade

de um pré-processamento dos mesmos. Assim, pode-se ver que um ponto para esco-

lher redes neurais para o tratamento de dados de redes WSN é explorar justamente

essa capacidade de autoadaptação a dados, já que isso elimina a necessidade de um

conhecimento aprofundado acerca do fenômeno que se deseja tratar. Os conceitos

sobre aprendizados de máquinas e de representação serão discutidos brevemente no
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Caṕıtulo 3.

Outro ponto a favor do uso de redes neurais para reduzir dados em redes WSN

está no fato de, após ajustados os parâmetros da rede, ter-se como resultado algumas

transformações afins (i.e., uma operação do tipo Ax+b, onde A é uma matriz, x são

as entradas e b um vetor) associadas a uma função não-linear. Assim, se o número

de camadas (e parâmetros por camada) for pequeno, tem-se como resultado uma

aplicação de redução de dados com poucos valores para serem armazenados nos nós

da rede [5]. Por exemplo, os modelos analisados nos experimentos, as arquiteturas

rasas produziam um codificador que necessitava armazenar algo em torno de 2500

parâmetros, enquanto as arquiteturas mais profundas produziam mais de 10000

parâmetros. Novamente, os conceitos associados a estrutura das redes neurais serão

discutidos mais a frente, no Caṕıtulo 3.
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Caṕıtulo 3

Conceitos Básicos de Redes

Neurais

Este caṕıtulo tem como função apresentar uma rápida revisão dos conceitos

básicos que serão importantes para o entendimento do restante do projeto. A ideia é

apresentar de maneira sucinta a base necessária para entender os modelos de AAEs

que serão propostos.

3.1 aprendizado de máquina

A ideia central do aprendizado de máquina é permitir que um programa que

será usado para uma aplicação de interesse (e.g. classificação de imagens, como no

parágrafo anterior) ajuste seus parâmetros interagindo com um conjunto de dados

que represente a tarefa de interesse. Por conta dessa maneira autônoma em que o

programa ajusta seus parâmetros é que se diz que o mesmo “aprendeu”. Assim, de

maneira mais rigorosa, entende-se que um programa está aprendendo a desempenhar

uma tarefa quando é observada uma melhora em seu desempenho à medida que esse

interage com um conjunto de amostras que representa a tarefa. Em outras palavras,

se o programa extrai do conjunto utilizado para seu aprendizado os ajustes que deve

efetuar para exercer a tarefa [11].

Por conta do paralelo que pode ser traçado com o aprendizado humano,

convenciona-se utilizar termos que fazem alusão a essa atividade para descrever o

processo de implementação de programas que pertencem ao paradigma de aprendi-
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zado de máquina. A etapa de ajuste de parâmetros é chamada treinamento, assim

como o conjunto de dados utilizados nessa etapa (no caso, conjunto de treinamento).

Dependendo se as amostras do conjunto de treinamento estão classificadas ou não,

diz-se que o aprendizado é supervisionado ou não-supervisionado, respectivamente.

As redes neurais recaem sob essas duas categorias de aprendizado, como será visto

adiante. Nesse mesmo sentido de fazer paralelos com o aprendizado humano, o

conjunto utilizado para avaliar o programa depois que o treinamento é encerrado é

chamado conjunto de teste. Outros termos utilizados neste projeto serão apresenta-

dos no decorrer do texto, quando for oportuno.

Aprendizado de Representações

Um problema dos programas de aprendizado de máquina mais primitivos é

a necessidade de um pré-processamento dos dados, para buscar uma representação

que seja adequada para o algoritmo de aprendizado que se deseja utilizar, antes de

iniciar as etapas de treino e implementação do programa. Por exemplo, para utilizar

o algoritmo de Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine – SVM) [12]

é necessário aplicar uma transformação que levem o dado para um domı́nio onde

esse seja linearmente separável, antes de aplicar esse algoritmo.

Os algoritmos que pertencem ao escopo do aprendizado de representações são,

justamente, programas de aprendizado de máquina em que o pré-processamento dos

dados é dispensável. Os programas desse paradigma são capazes de aprender as

transformações que devem ser aplicadas sobre o dado ao mesmo tempo em que

aprendem a desempenhar a tarefa de interesse [13]. Como adiantado no caṕıtulo

introdutório, as redes neurais pertencem a esse paradigma. Assim, as camadas

mais próximas da entrada aprendem as transformações necessárias para facilitar o

processamento das camadas seguintes, o que facilita o emprego dessas redes para os

mais variados tipos de dados.

3.2 Redes Neurais

As redes neurais são algoritmos de aprendizado de máquina versáteis que

vêm ganhando cada vez mais popularidade na última década, especialmente devido
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à popularização do Aprendizado Profundo (que engloba justamente as arquiteturas

mais profundas das redes neurais). Essa versatilidade é atribúıda ao fato de essas

estruturas serem aproximadores universais, propriedade demonstrada por Cybenko

no século passado [14]. Basicamente, tendo um conjunto de dados x e classificações

y, se existe alguma relação entre x e y então existe uma rede neural com uma única

camada intermediária (que fica entre as camadas de entrada e sáıda) que consegue

descrever essa relação. O problema é que tal rede pode exigir um número muito

grande de parâmetros que, felizmente, pode ser diminúıdo se adotamos arquiteturas

mais profundas [15], isso é, trocamos uma camada intermediária que poderia exi-

gir uma quantidade proibitiva de parâmetros por mais camadas intermediárias que

necessitam menos parâmetros.

Uma rede neural genérica é composta por uma unidade computacional, nor-

malmente chamado de neurônio, que combina os dados inseridos em sua entrada em

uma soma ponderada, aplicando uma transformação não-linear (que no contexto

de redes neurais é chamada função de ativação) ao resultado dessa soma. Esses

neurônios são dispostos em camadas, com as sáıdas desses neurônios se conectando

a diferentes camadas, como pode ser observado na Figura 3.1. Convenciona-se cha-

mar os valores dessas conexões de pesos, sendo esses os parâmetros que escalam

os termos na soma ponderada. Assim, pode-se interpretar cada camada da rede

como uma transformação afim Wx + b = ν seguida de uma transformação não-

linear ϕ(ν) = o, onde W é o vetor de pesos, x é a entrada da camada, b o vetor de

bias, ν a sáıda antes de aplicarmos a transformação não-linear ϕ e o é a sáıda da

camada. Assim a rede como um todo pode ser interpretada como uma sequência

dessas operações. O processo de treinamento das redes neurais procura, justamente,

ajustar esses pesos conforme a aplicação desejada.

Antes de apresentar os modelos mais comuns de redes neurais, que serão

usados nesse trabalho, é necessário apresentar mais uma nomenclatura utilizada com

as redes neurais. É comum se referir às camadas que se encontram entre a entrada

e a sáıda da rede como camadas intermediárias ou escondidas. As arquiteturas que

apresentam muitas camadas escondidas costumam ser mais dif́ıceis de treinar, já

que possuem mais parâmetros para serem ajustados. Por conta disso, uma grande

quantidade de dados para treinar redes muito profundas é comum, o que pode ser
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Figura 3.1: Uma FNN genérica. Em destaque, em azul, estão as conexões e os pesos

que chegam ao primeiro neurônio da segunda camada.

um problema dependendo da aplicação.

3.2.1 Redes Feedforward

As redes neurais feedforward (FNNs) são uma das arquiteturas mais tradi-

cionais de rede neurais. Nesse modelo, todos os neurônios se conectam a camadas

subsequentes, fazendo com que o dado se propague pela rede em uma única direção,

como o próprio nome dessa rede neural sugere. A Figura 3.1 traz uma implementação

genérica dessa rede.

A implementação mais simples de FNN são aquelas que apresentam camadas

totalmente conectadas. Um exemplo desse tipo de implementação é o Perceptron

de Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron – MLP). Em camadas totalmente

conectadas, todos os neurônios de uma camada anterior se ligam aos neurônios da

camada seguinte. A Figura 3.1 ilustra, justamente, uma FNN composta por camadas

totalmente conectadas. Mais À frente, será visto um tipo especial de FNN, mais

adequada a dados bem estruturados, chamada rede convolucional.
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SeLu e as Redes SNN

É comum a implementação de FNNs utilizando como função de ativação a

função ReLu (Rectifying Linear Unit), dada por ReLu(x) = max{0, x}. Porém, é

observado que implementações de FNNs que fazem uso dessa função costumam ser

limitadas em tamanho, i.e., normalmente não é posśıvel construir FNNs com muitas

camadas [16]. Recentemente, Klambauer et. al apresentaram uma implementação

de FNN que faz uso de uma função de ativação, derivada pelos autores, chamada

SeLu. O uso dessa função de ativação faz com que a ativação dos neurônios te-

nham média nula e variância unitária. Essa ativação permite a construção de FNNs

mais profundas, além de permitir o uso de regularizações mais restritivas (e.g. dro-

pout [17]) e acelerar o aprendizado [16].

A função SeLu é dada por

SeLu(x) = λ

x, se x > 0;

α(ex − 1) se x ≤ 0

,

onde λ ≈ 1.0507 e α ≈ 1.6733. Como será visto no Caṕıtulo 5, a função SeLu é a mais

adequada para a construção das AAEs, permitindo não só a construção de porções

de decodificação mais profundas como também superando as implementações com

ReLu com muita facilidade. Em especial, as FNNs que usam a função SeLu como

função de ativação são chamadas de Self-Normalizing Neural Networks (SNN) 1.

3.2.2 Redes Convolucionais

As redes convolucionais (Convolutional Neural Networks – CNN) são redes

que empregam a operação de convolução em pelo menos uma de suas camadas ao

invés de uma multiplicação matricial [15], que é o caso das camadas totalmente co-

nectadas, vistas na seção anterior. As camadas convolucionais são especializadas no

processamento de dados que apresentam uma estrutura inerente muito bem definida,

i.e., dados que apresentam altas correlações entre valores próximos na representação

do dado de entrada (e.g. pixeis próximos em uma imagem) [18]. Isso torna as CNNs

adequadas para o processamento de dados como imagens ou vetores de amostras

espaçados a uma taxa regular.

1Em uma tradução livre para o português, seria algo como Rede Neural Auto-Normalizante.
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O sucesso das CNNs com dados bem estruturados se dá, principalmente, pela

estrutura do chamado filtro convolucional (kernel). Esse filtro é responsável pelas

computações da camada convolucional, de maneira similar à encontrada nas FNNs,

tendo seus pesos ajustados durante o treinamento. O que torna essa estrutura es-

pecial é o fato de ter um tamanho limitado e “deslizar” sobre o dado inserido na

entrada da camada convolucional [19]. O tamanho limitado permite que poucos

valores do dado inserido participem da computação em cada etapa, permitindo as-

sim computações mais localizadas. Já a capacidade do filtro deslizar sobre o dado

permite que o mesmo conjunto de pesos seja usado em diferentes partes do dado,

o que faz com que uma mesma caracteŕıstica seja extráıda em diferentes partes do

dado (e.g. extração de bordas em uma imagem). Assim, na sáıda da camada con-

volucional, tem-se um mapa de caracteŕısticas (feature map) 2, que traz os valores

que refletem a caracteŕıstica extráıda pelo filtro. Como o filtro convolucional é es-

pecializado para a extração de uma caracteŕıstica do dado, é comum o uso de mais

de um filtro por camada convolucional.

A Figura 3.2 traz uma ilustração de como a operação convolucional descrita

no parágrafo anterior ocorre. Em especial, está ilustrada uma camada convolucional

bidimensional, com um filtro de tamanho 2 × 2, que desliza sobre a entrada com

uma taxa unitária, em ambas as dimensões. Se tivermos uma camada com n filtros,

então serão produzidos na sáıda da camada convolucional n mapas de caracteŕısticas.

Figura 3.2: Ilustração de como ocorre a computação em uma camada convolucional.

O filtro utilizado neste exemplo é de tamanho 2 × 2, que desliza com uma taxa

unitária.

2Alguns autores chamam a entrada da camada convolucional de mapa de caracteŕısticas de

entrada (input feature map) [20]
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(a) Operação de Convolução. (b) Operação de Convolução Transposta.

Figura 3.3: Ilustração de como ocorrem as operações de convolução e convolução

transposta. Para se adequar aos modelos que serão apresentados, essas operações

são ilustradas para camadas de uma única dimensão.

Como o problema desenvolvido neste trabalho se propõe a tratar amostras temporais

de um sensor simples, serão utilizadas camadas convolucionais de uma dimensão.

No caso estudado, os filtros terão apenas um grau de liberdade e têm uma de suas

dimensões fixas em 1. A Figura 3.3(a) traz uma ilustração da operação em uma

camada convolucional de uma dimensão.

Camadas de Convolução Transposta

Em implementações de AEs que usam camadas convolucionais é comum

acrescentar camadas que executam a operação convolucional no sentido contrário.

Essas são chamadas camadas de convolução transposta. Basicamente, não há muita

diferença na estrutura de uma camada para outra, i.e., rigorosamente tanto a ca-

mada convolucional quanto a convolucional transposta são compostas por um filtro

convolucional [20]. A diferença está na direção em que a operação é feita em cada

camada. Se definirmos a operação da camada convolucional como uma operação

“para frente”, então a camada de convolução transposta é igual à primeira, mas

efetuando essa operação “de trás para frente”.

A Figura 3.3 traz uma comparação entre as duas camadas convolucionais.

Note que os filtros são os mesmos e o mapa de caracteŕısticas da Figura 3.3(a) é igual

à entrada da Figura 3.3(b). Note que, ao contrário do que alguém que tem contato

com as camadas de convolução transposta pela primeira vez poderia pensar, não é

encontrado como sáıda dessa camada a mesma entrada do caso anterior. Ao leitor

interessado, uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento das camadas de
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convolução transposta pode ser encontrado em A Guide to Convolution Arithmetic

for Deep Learning, de Dumoulin e Visin [20].

3.2.3 Redes Recursivas

As redes recursivas (Recursive Neural Network – RNN) são redes em que

são permitidas conexões para neurônios da mesma ou de camadas anteriores. Isso

permite a rede aprender interdependências temporais em dados sequenciais (e.g.

sinais de voz). Embora os modelos de AAEs que serão analisados não façam uso desse

tipo de conexão em sua arquitetura, será visto que um dos modelos propostos utiliza

essa ideia para gerar uma pseudo-recursão, permitindo assim utilizar os valores de

uma amostra anterior para melhorar a reconstrução dos dados comprimidos. No

mais, por não ser escopo desse projeto, o leitor interessado nessa arquitetura pode

utilizar Goodfellow et al. [15] para se aprofundar mais nas RNNs.

3.2.4 Autoencoders

As redes Autoencoder (AEs) são fundamentais para a implementação do sis-

tema de compressão proposto. Essas redes são constrúıdas de tal maneira a repro-

duzir em sua sáıda o dado que foi inserido em sua entrada, extraindo caracteŕısticas

relevantes sobre o dado em suas camadas intermediárias. Por conta disso, essas são

redes neurais utilizadas em problemas não supervisionados, já que a rede aprende a

extrair informação de uma dado não classificado. Isso é particularmente útil para

problemas de redução de dimensionalidade e extração de caracteŕısticas. Aliando

isso à capacidade das redes neurais se adaptarem a dados que não são linearmente

separáveis, as AEs são particularmente atraentes para os problemas de compressão,

fusão e agregação de dados produzidos em redes WSN [4].

As AEs podem ser divididas entre subdimensionadas (undercomplete) ou su-

perdimensionadas (overcomplete) [21]. No primeiro caso, as camadas escondidas

apresentam menos neurônios do que as camadas de entrada e sáıda. Assim, a

operação de extração de caracteŕısticas relevantes é feita a partir da redução de

dimensionalidade, já que a própria estrutura da rede impõe que a AE aprenda ma-

neiras de transformar o dado de entrada para uma representação mais compacta.

No caso das superdimensionadas, uma função que penalize soluções triviais deve ser
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acrescentada para que alguma informação relevante seja extráıda. Isso evita, por

exemplo, que o mesmo dado seja reproduzido em todas as camadas até a sáıda. As

AAEs desenvolvidas são do tipo subdimensionadas e, já que não há possibilidade

de ambiguidade, esse termo é omitido no restante deste texto. Uma AE genérica do

tipo que será implementado neste trabalho pode ser vista na Figura 3.4.

A estrutura básica de uma AE é dividida em duas partes: um codificador e

um decodificador. Na Figura 3.4, as camadas à esquerda e à direita correspondem

ao codificador e decodificador, respectivamente. As camadas de codificação são

responsáveis por extrair as caracteŕısticas mais significativas do dado inserido na

entrada, buscando uma representação mais compacta desse dado. Já as camadas

de decodificação são responsáveis por reconstruir o sinal compactado. Se o sinal

compactado é suficiente para representar o dado inserido na entrada e as camadas

de decodificação estão ajustadas adequadamente, espera-se encontrar na sáıda da

AE uma representação fiel do sinal de entrada. É comum implementações de AEs

simétricas, onde o número e o tipo de camadas de codificação e decodificação são os

mesmos. Como será visto no Caṕıtulo 5, este trabalho propõe uma variação onde

o número de camadas (e outros parâmetros) de decodificação é maior que os de

codificação, por entender que esse é um modelo mais adequado para o problema de

compressão de dados em redes WSN.

Figura 3.4: Uma AE genérica.

17



3.2.5 Treinamento das Redes Neurais

Antes de encerrar este caṕıtulo, é importante realizar uma rápida revisão de

como as redes neurais são treinadas e alguns termos relacionados ao aprendizado de

máquina que serão utilizados no decorrer deste projeto.

Um problema comum que aparece no treinamento de qualquer algoritmo de

aprendizado de máquina é saber quando esse processo deve ser encerrado. Deixar

o programa interagir muito tempo com os dados do conjunto de treino pode fazer

com que haja sobreajuste (overfitting). O sobreajuste ocorre quando o modelo trei-

nado se adapta quase que perfeitamente às amostras de treino, mas acaba tendo

uma capacidade de generalização limitada. Nessa situação, o programa resultante

é praticamente inútil, já que ele é incapaz de tratar dados que diferem das amos-

tras de treino. Uma maneira de evitar que isso aconteça é através de um método

chamado early stopping [15] (numa tradução para o português, seria algo como pa-

rada precoce). Nesse método, uma parte das amostras de treino é separada antes

do ińıcio do treinamento (conjunto de validação), sendo utilizadas para avaliar o

desempenho do modelo treinado em instantes do treinamento. Vale ressaltar que

esse conjunto de amostras não é utilizado para ajustar os parâmetros da rede, mas

apenas para avaliar o treinamento da rede 3. Quando se nota que o desempenho

do algoritmo no conjunto de validação começa a piorar, o treinamento é encerrado,

evitando o sobreajuste. O early stopping é implementado definindo uma variável,

chamada paciência, que guarda uma quantidade de iterações em que é permitido

continuar o treino mesmo que não seja observado nenhum progresso. Quando essa

variável é superada, encerra-se o treinamento.

O método mais utilizado para treinar redes neurais utiliza a da repropagação

de erro (error backpropagation). Nesse método, os pesos da rede são ajustados uti-

lizando o método do máximo declive (gradient descent). Durante o treinamento, a

maneira para acompanhar o progresso dos ajustes dos pesos da rede é feito compa-

rando a sáıda da rede com o valor que se desejava encontrar (no caso das AEs, pode

ser utilizada uma métrica, como o erro médio quadrático (MSE), para medir a dife-

3O uso do conjunto de validação não é algo exclusivo do early stopping. Esse conjunto é

utilizado sempre em que se deseja traçar uma curva de desempenho do algoritmo ao longo de seu

treinamento.
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rença da sáıda para a entrada). Esse erro define uma direção para os quais os pesos

da camada mais externas devem ser ajustados, sendo essa informação propagada

para os neurônios das demais camadas, que definem os seus próprios gradientes [22],

isso é, os gradientes calculados em relação aos parâmetros da própria camada.

Como o método de otimização para ajustar os pesos da rede é o método do

máximo declive, algumas preocupações para garantir o melhor treinamento apare-

cem. O primeiro é o tamanho dos passos que devem ser tomados. No treinamento

de redes neurais convenciona-se escalar os gradientes calculados com um parâmetro

chamado de taxa de aprendizado (learning rate). Algumas implementações defi-

nem esse parâmetro como uma constante, mas é observado que variar a taxa de

aprendizado pode ser mais vantajoso, especialmente se seu valor decair a medida

em que o treinamento avança. Os modelos treinados neste trabalho, por exemplo,

utilizam uma poĺıtica ćıclica para definir a taxa de aprendizado, onde o valor dessa

variável oscila entre um valor máximo e mı́nimo [23], determinados antes do ińıcio

do treinamento.

Outro problema que pode ocorrer com o Método do Máximo Declive é, du-

rante o processo de otimização, a rede ficar “presa” em um mı́nimo local que não

é muito interessante ou que o tempo de convergência seja demorado. Uma maneira

de evitar ambos é permitir que os gradientes calculados anteriormente continuem

tendo influência sobre os passos seguintes. Isso pode ser feito acrescentando o 1o

e o 2o momento (ou momentos de primeira e segunda ordem) do gradiente, que

são a média e a variância não centralizada, respectivamente [24]. Esse método é

conhecido como Adam. Em especial, os modelos treinados neste trabalho utilizam

uma implementação melhorada dessa técnica chamada Nadam [25], que incorpora o

momento de Nesterov [26].
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Caṕıtulo 4

Compressão Através de AAEs

O trabalho se propõe a desenvolver um sistema de compressão temporal uti-

lizando redes AEs. Alguns trabalhos recentes demonstraram que o aumento da

profundidade da rede AE é benéfico para melhorar a reconstrução do dado na

sáıda da rede [4]. Como a implementação mais comum de AEs é realizada de ma-

neira simétrica, a implementação de modelos profundos pode ser inviável em redes

WSN, principalmente se for necessário acrescentar muitas camadas nos nós sensores.

Como visto no caṕıtulo 2, esses dispositivos apresentam restrições em hardware e

energéticas que podem limitar o número de parâmetros que podem ser armazenados

no sensor de maneira a não prejudicar o desempenho do mesmo.

Este trabalho busca contornar as restrições que limitam o tamanho e a com-

plexidade das redes AEs propondo um modelo de AE assimétrico. A ideia é seguir

uma instrução para o desenvolvimento de algoritmos de compressão de dados em

redes AEs, que sugere a implementação de sistemas de compressão que afastam dos

sensores a maior parte das exigências de implementação [27]. Assim, explorando as

caracteŕısticas das diferentes camadas que podem compor uma rede neural (vistas

no caṕıtulo 3), é proposto o desenvolvimento de redes AEs assimétricas (AAEs)

onde o bloco de decodificação pode ser composta por mais camadas ou por camadas

que são mais complexas que as do bloco de codificação.
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4.1 AAEs Propostas

Três modelos de AAEs são testados. De modo a facilitar a comparação de

todos os modelos e para restringir o problema ainda mais, todas as arquiteturas

estudas apresentam uma única camada no bloco de codificação. O primeiro modelo

proposto se assemelha com a AE proposta por Alsheik et al. [5], possuindo o mesmo

codificador. Nessa implementação, a melhora de reconstrução é obtida acrescen-

tando camadas totalmente conectadas, esperando que o aumento de capacidade do

bloco de decodificação permita que a rede aprenda um decodificador capaz de re-

construir um dado que, teoricamente, é de pior qualidade. Vale salientar que, para

este trabalho, pior qualidade é utilizado no sentido de que seria posśıvel encontrar

uma melhor compressão se mais camadas de codificação fossem acrescentadas. Isso

não reflete qualitativamente esse dado, que pode possuir uma qualidade superior se

comparado a outras técnicas de redução de dimensionalidade. Essa análise qualita-

tiva merece uma investigação mais aprofundada, que não é do escopo deste trabalho.

A Figura 4.1 traz uma ilustração genérica desse modelo de AAE, onde existe uma

única camada de codificação e o decodificador pode ter tantas camadas quanto for

desejado, limitando possivelmente até o ponto em que o aumento de complexidade

não produz uma melhora significativa na reconstrução do dado.

O segundo modelo proposto consiste em acrescentar camadas convolucionais

Figura 4.1: AAE genérica com camadas totalmente conectadas.
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Figura 4.2: AAE com camadas convolucionais.

à arquitetura anterior. Durante os primeiros experimentos, observou-se que as ca-

madas mais extremas (camadas mais próximas da entrada e sáıda da rede) apresen-

tavam pesos com alta correlação espacial. Isso era mais ou menos esperado, dada as

correlações temporais inerentes às amostras coletadas. Assim, essas camadas foram

substitúıdas por camadas convolucionais de uma dimensão (no caso da camada do

decodificador, uma camada convolucional transposta). Do ponto de vista do co-

dificador, isso implica em uma queda considerável da quantidade de parâmetros a

serem armazenados, já que se pode pensar a camada convolucional resultante como

sendo uma matriz esparsa que apresenta pesos repetidos.

De modo a respeitar as restrições impostas ao codificador, nas implementações

analisadas é utilizado apenas um filtro para compressão. Já no decodificador, foram

acrescentados mais de um filtro na camada de decodificação. Ao acrescentar filtros

na camada convolucional transposta, é esperado que mais caracteŕısticas sejam ex-

tráıdas para reconstruir o sinal comprimido. Obviamente, como é utilizado apenas

um filtro no bloco de codificação, é esperado que o número de filtros no decodifica-

dor não seja muito maior que um. Isso ocorre pois a quantidade de caracteŕısticas

que podem ser extráıdas do dado compactado é limitada. Nos casos onde mais de

um filtro é implementado na camada convolucional transposta, mais camadas total-

mente conectadas são inseridas no decodificador. Isso é feito para poder combinar

a informação extráıda pelos diferentes filtros.

A Figura 4.2 traz um esquemático da implementação de AAEs com camadas

convolucionais. Nos casos onde é utilizado apenas um filtro na camada convolucional

transposta, as camadas totalmente conectadas não estão presentes.
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Por fim, o último modelo a ser analisado é constrúıdo de tal forma que a

amostra decodificada no passo anterior é utilizada na etapa de decodificação. Para

tal, é acrescentada uma entrada adicional na última camada de decodificação do

primeiro modelo, i.e., a AAE feita com camadas totalmente conectadas. Nessa en-

trada, a sáıda da reconstrução anterior é inserida, esperando que a reconstrução

seja melhorada ao extrair informações sobre a amostra anterior. Embora essa im-

plementação possa sugerir o uso de um ciclo e, portanto, que a AAE em questão

se trataria de uma RNN, do ponto de vista da rede, essa continua sendo uma rede

FNN. A rigor, ainda se tem uma FNN, mas agora com duas entradas.

A Figura 4.3 traz uma ilustração da implementação dessa AAE, apresentando

a realimentação da sáıda. Diferente das RNNs, ao acrescentar essa realimentação,

a extração de interdependências temporais não é esperada entre as duas amostras,

mas sim que a AAE possa utilizar a sua reconstrução anterior para estabelecer um

contexto em que a nova reconstrução é feita. Criando esse contexto, não se trata a

reconstrução como um evento isolado, permitindo que a AAE tenha acesso a uma

reconstrução anterior. Por conta desses fatores e do paralelo que pode ser traçado

com as RNNs, essa realimentação será referida como pseudo-recursão. Na prática,

essa pseudo-recursão é feita inserindo um buffer no decodificador, que armazena a

sáıda da rede AAE, fornecendo esse valor para a reconstrução do passo seguinte.

Note que o decodificador final é composto pelo decodificador da AAE original mais

o buffer e as camadas subsequentes. Nos experimentos que seguem, o buffer é

inicializado com uma amostra nula.

Figura 4.3: AAE com pseudo-recursões genérica. Perceba que a realimentação da

sáıda anterior é implementada por um buffer cuja sáıda é conectada à AAE como

uma outra entrada da rede.
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Caṕıtulo 5

Experimentos

Como adiantado no Caṕıtulo 4, a ideia central do trabalho é propor modelos

de AEs que sejam assimétricos, para a compressão de dados de redes WSN. Como foi

visto, o objetivo é comprimir as amostras coletadas pelo sensor antes que essas sejam

transmitidos. Utilizando AEs assimétricas, é esperado que seja posśıvel conseguir

reconstruções mais fieis do dado amostrado sem a necessidade de aumentar os custos

para o sensor. Essa assimetria será obtida aumentando e modificando as camadas

do decodificador. Essas AEs serão coletivamente referidas como redes Autoencoder

Assimétricas (Asymmetric Autoencoder – AAE).

Os modelos propostos serão testados comprimindo amostras de temperatura.

Essas amostras são de um sensor de temperatura localizado no American River

Hydrographic Observatory (ARHO). Especificamente, são amostras coletadas por

um sensor próximo ao Lago Caples, na Califórnia, coletados de junho de 2014 até

outubro de 2017. Cada amostra está espaçada de 15 minutos. No total, o dataset

tem 115000 amostras, aproximadamente.

Com exceção de alguns modelos do primeiro experimento, todas as AAEs

utilizam a função de ativação SeLu na camada intermediária. Como será observado

no referido experimento, essa função de ativação é a mais adequada para a imple-

mentação do sistema assimétrico proposto. Para reproduzir a sáıda é utilizada a

função de ativação sigmoid. Como o contradomı́nio dessa função se encontra no

intervalo [0, 1], todas as amostras de entrada da AAE são escaladas para o intervalo

[0, 1]. Como um resultado secundário, isso traz a vantagem de limitar as sáıdas que

podem ser encontradas, dado que o sinal original poderia assumir qualquer valor,
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Figura 5.1: Disposição das camadas da AAE no contexto de compressão temporal.

por ser ilimitado. Para retornar o sinal para o seu valor original, os valores máximo

e mı́nimo são enviados junto da representação compacta.

5.1 Metodologia

Os experimentos foram feitos comprimindo dados de um sensor de tempera-

tura, onde os valores coletados são agrupados em vetores de 100 amostras. Como as

amostras são espaçadas de 15 minutos, isso implica que cada vetor de amostras com-

preende um pouco mais de um dia de sensoriamento. Esses vetores são comprimidos

para vetores de tamanho 25. No codificador, essa redução de dimensionalidade é

feita por uma transformação não-linear de um espaço de tamanho 100 para outro de

dimensão 25. No decodificador, são aplicadas sucessivas transformações, em saltos

menores, até chegar à dimensão original. Após o treinamento, a matriz de pesos e o

vetor de bias, que representam a camada de codificação, são separados do restante

da AAE. Assim, no final, tem-se um codificador de baixo custo de implementação [5]

que é armazenado no nó sensor, enquanto o decodificador é armazenado em uma

entidade de maior porte (p.ex., uma nuvem). A Figura 5.1 traz uma ilustração do

sistema proposto. Embora a figura apresente o primeiro caso, onde uma AAE com

camadas totalmente conectadas é utilizada, os demais modelos seguem a mesma

disposição.

25



Configuração do Treinamento

As AAEs são treinadas utilizando uma taxa de aprendizado que varia ci-

clicamente, com o valor máximo decaindo exponencialmente com o tempo [23], e o

método early stopping [15]. A paciência utilizada com o early stopping são 10 épocas

(epochs 1), sendo separadas 20% das amostas de treino para construir o conjunto de

validação. Além disso, o método de otimização escolhido é o Nadam, que utiliza o

Método do Máximo Declive com momento de Nesterov [25]. De modo a evitar que

os pesos fiquem presos em um mı́nimo local não muito interessante, os vetores de

100 amostras são inseridos na AAE em pacotes (batches) de 20 unidades durante o

treinamento. Isso faz com que o Método do Máximo Declive seja estocástico, permi-

tindo assim explorar melhor as soluções de pesos posśıveis. Além disso, as amostras

de treino são embaralhadas ao final de cada época. Em especial, durante o treina-

mento, a configuração da rede com melhor desempenho no conjunto de validação é

salva, sendo essa a AAE resultante do treinamento.

Organização dos Conjuntos de Treino e Teste

Dois métodos são empregados para divisão de amostras para treino e teste.

A primeira adota uma divisão mais tradicional nas aplicações de aprendizado de

máquinas, separando 80% das amostras para treino e o restante para teste. A pri-

meira maneira de dividir as amostras é utilizada apenas no primeiro experimento,

quando a construção das AAEs com funções de ativação ReLu e SeLu foram com-

paradas. Já no segundo método, as amostras até junho de 2016 foram separadas

para treino (isso corresponde a, aproximadamente, 60% das amostras), novamente

deixando o restante das amostras para teste. Essa divisão permite simular uma

situação de escassez de amostras temporais para treinamento, comum em proble-

mas que utilizam redes neurais para tratar dados temporais [28]. Neste trabalho,

essa mudança de divisão provoca uma queda de algo em torno 25% das amostras

de treino entre os dois métodos. Como um resultado secundário dessa divisão, é

posśıvel verificar a robustez dos modelos propostos, já que o aumento das amostras

de teste implica que o desempenho desses modelos está sendo avaliado para um in-

1Uma época é equivalente a uma passada por todo o conjunto de treinamento, i.e., equivale ao

modelo sendo treinado ter visto todas as amostras de treino.
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tervalo de tempo maior. Esse segundo método é utilizado em todos os cenários de

teste.

Ao invés de particionar o conjunto de treino em vetores de 100 amostras

temporais, como comentado no ińıcio desta seção, é utilizado um método de janelas

deslizantes para construir esses vetores de 100 amostras. Fazendo isso é posśıvel

aumentar consideravelmente a quantidade de valores para treinar as AAEs. Se,

por exemplo, o conjunto de treino originalmente tivesse 10000 amostras, ao adotar

uma taxa de deslize de 10 é posśıvel construir, aproximadamente, 1000 vetores de

tamanho 100 distintos ao invés de 100 vetores se o conjunto fosse particionado.

Neste trabalho são usadas 3 taxas de deslize distintas que são coprimas, isso é, as

taxas são primas entre si. Efetuando isso é posśıvel reduzir ao máximo a quantidade

de amostras repetidas (no caso, vetores de 100 amostras idênticos), o que poderia

prejudicar o treinamento das redes. Especificamente, são escolhidas taxas de deslize

iguais a 10, 17 e 23.

Implementação e Recursos Utilizados

Os códigos utilizados para os experimentos foram escritos em Python, e estão

dispońıveis no Github do autor 2. Em especial, são utilizadas as bibliotecas Numpy 3

e Tensorflow 4. Os experimentos foram realizados em um notebook Dell Inspirion

5480 com uma placa de v́ıdeo Nvidia GeForce MX150.

5.2 Resultados

Durante os testes, o erro de reconstrução de cada conjunto de 100 amostras

(número de amostras comprimido antes de cada transmissão) é avaliado utilizando

o Erro Médio Quadrático (MSE). Para tal, após o dado passar por toda a extensão

da AAE, a sáıda da AAE é escalada para o intervalo original, utilizando os valores

máximo e mı́nimo enviados junto da representação compacta. Depois de escalado,

o vetor resultante é comparado com a amostra original, utilizando o MSE. Uma

2https://github.com/MateusGilbert/nn_temp_compression

3https://numpy.org

4https://tensorflow.org
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média é tirada de todos os erros de reconstrução, permitindo encontrar uma média

do MSE esperado para cada modelo treinado. Cada modelo é treinado e avaliado

10 vezes.

5.2.1 AAEs Totalmente Conectadas

A avaliação das AAEs com camadas totalmente conectadas é dividida em

duas partes. Na primeira, as funções de ativação das camadas intermediárias são

avaliadas para definir qual é a mais adequada para implementar os modelos pro-

postos. Os resultados dessa etapa são utilizados para definir a função de ativação a

ser usada no restante dos experimentos. Além disso, essa é a única etapa a adotar

uma divisão mais tradicional de amostras para treino e teste, como foi discutido na

seção anterior. Por sua vez, a segunda etapa compara as AAEs com os modelos

simétricos, de modo a avaliar o quanto a reconstrução é afetada quando a primeira

abordagem é adotada.

Todos os modelos testados possuem uma única camada de codificação, que

provoca uma transformação não-linear de um espaço de dimensão 100 a outro de

dimensão 25. As configurações dos decodificadores das AAEs testadas são:

Índice No de Camadas Intermediárias Conf. do Decodificador

1 1 25 – 60 – 100

2 1 25 – 65 – 100

3 2 25 – 50 – 75 – 100

4 3 25 – 45 – 65 – 85 – 100

5 4 25 – 40 – 55 – 70 – 85 – 100

6 5 25 – 30 – 45 – 65 – 80 – 95 – 100

Definição da Função de Ativação: ReLu vs. SeLu

Antes de apresentar os resultados, é importante destacar que nas imple-

mentações com ReLu, entre as camadas escondidas, são inseridas camadas de batch

normalization [29]. Essas camadas fazem com que a ativação dos neurônios tenha

média nula e variância unitária, tal como as camadas das SNN. A diferença entre

as duas abordagens se dá, justamente, na eficiência, onde o uso da função SeLu é

28



Figura 5.2: Resultado para todas as configurações. Os prefixos R e S correspon-

dem aos modelos que utilizam ReLu e SeLu, respectivamente. Em vermelho, as

implementações simétricas que se deseja superar.

melhor que compor camadas com ReLu intercaladas com camadas de batch norma-

lization [16].

A Figura 5.2 traz o erro médio (média dos valores de MSE de cada recons-

trução) encontrado para cada configuração. De imediato, é fácil constatar que as

implementações com SeLu (que apresentam o prefixo S) superam as implementações

com ReLu (prefixo R). É notável que apenas a implementação com duas camadas

intermediárias (RAAE-3) consegue um desempenho melhor que a implementação

simétrica que tem como base uma SNN. Além disso, observa-se que a melhora em

desempenho com a adição de novas camadas cessa na RAAE-3, com piora consi-

derável a partir da adição de novas camadas. Esses resultados eram esperados,

concordando com os fatos apresentados por Klambauer et al. [16]. A partir desse

resultado, decide-se por implementar as demais AAEs utilizando como função de

ativação a SeLu.

Ainda analisando o gráfico apresentado na Figura 5.2, verifica-se que a im-

plementação da AAE utilizando a SeLu é bem sucedida. Todas as implementações

apresentam um erro médio abaixo de 0.6, encontrado para o modelo simétrico, com

todos apresentando um erro médio abaixo de 0.4. Acrescentando o melhor e o pior

resultado encontrado nas 10 rodadas, na Figura 5.3, pode-se verificar a consistência

dos resultados encontrados. Primeiro, pode-se ver que os valores máximo e mı́nimo

não são muito distantes, indicando que os modelos são simples de treinar (requerem
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Figura 5.3: Resultados das AAEs com SeLu, com o melhor (em verde) e pior (em

vermelho) desempenho.

poucos ajustes de hiperparâmetros). Além disso, pode-se ver que, após a imple-

mentação com três camadas intermediárias (SAAE-4) não é observada uma melhora

significativa na reconstrução. Isso fica mais evidente observando que essa foi a confi-

guração em que o melhor erro de reconstrução foi encontrado, sugerindo ser posśıvel

uma boa implementação com essa arquitetura, talvez necessitando um melhor ajuste

de hiperparâmetros.

Como nos experimentos que seguem a função ReLu não é mais utilizada, o

prefixo S é removido.

Robustez à Escassez de Amostras de Treino e ao Tempo de Operação

Como foi comentado anteriormente, treinar redes neurais para processar da-

dos temporais pode ser inviabilizado pela escassez de amostras para treino. Assim,

a fim de simular uma situação mais próxima do real, é adotada uma divisão em que

são separados 2 anos de leituras de temperatura. Essa divisão faz com que cerca

de 60% das amostras dispońıveis na base de dados utilizada seja usado para treinar

as AAEs. Assim, também é posśıvel verificar a robustez dos modelos propostos, já

que o teste irá englobar amostras que cubram um grande intervalo de tempo. Essa

análise pode ser útil para verificar se o modelo proposto funciona adequadamente

para diferentes condições ambientais ou se é necessário um reajuste dos parâmetros

da rede.
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Figura 5.4: Resultados para um cenário com um número reduzido de amostras de

treino. Todas as AEs são do tipo SNN.

A partir dos resultados, apresentados na Figura 5.4, pode-se verificar que

não só as AAEs são robustas o bastante para uma situação em que menos amos-

tras de treino são dispońıveis, mas também confirmar os resultados encontrados

anteriormente. Isso sugere que a maneira como os vetores de treino são criadas a

partir do conjunto de treino, em que são adotadas as janelas deslizantes, é suficiente

para treinar as AAEs de maneira adequada. De maneira razoavelmente esperada,

é observado que essa redução de amostras de treino tornou o treinamento mais de-

morado. Por exemplo, no cenário anterior foram necessárias, em média, 151 épocas

para treinar a AAE-5 (no caso SAAE-5), enquanto no cenário atual são necessários

337 épocas. Como o treinamento é feito de maneira offline, esse aumento consi-

derável no número de épocas não é preocupante para o sistema proposto. Claro que

esses valores podem piorar se menos amostras de treino estiverem dispońıveis ou se

o fenômeno for mais dif́ıcil de se aprender.

A Figura 5.5 traz uma seção comparando o sinal reconstrúıdo pela AAE-4 e

o sinal original. Assim, de maneira menos abstrata, pode-se verificar a compatibi-

lidade das AAEs para a tarefa de compressão desejada. Observe que, mesmo para

o pior modelo treinado, o resultado reconstrúıdo ainda é bastante fiel ao original.

Especificamente para essa arquitetura (AAE-4), um erro médio em torno de 0.25

indica que, para as 100 amostras comprimidas (que compreende um pouco mais de

1 dia de amostras), um erro de temperatura próximo de 0.5oC é encontrado. Retor-
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Figura 5.5: Seção do sinal reconstrúıdo por AAE-4. É percept́ıvel que, mesmo no

pior caso, o sinal reconstrúıdo consegue acompanhar o sinal original com grande

precisão. Adicionalmente, é acrescentada uma reconstrução de um AAE escolhido

aleatoriamente dentre os outros oito modelos restantes.

nando ao gráfico apresentado na Figura 5.4, pode-se ver que todas as AAEs oferecem

um erro inferior a 0.7o, tornando assim mais palpável a melhora na reconstrução.

Obviamente, esse erro está atrelado ao tipo de dado analisado, já que o desempenho

das AAEs também depende da complexidade do fenômeno a ser monitorado.

AAEs vs. AEs Simétricas mais Profundas

Uma dúvida que surge da implementação das AAEs é em quanto o erro de

reconstrução piora ao se fazer a opção por essas redes ao invés de utilizar AEs com

arquiteturas mais profundas. Assim, seguindo a mesma metodologia apresentada na

tabela anterior, são testadas arquiteturas simétricas com até 3 camadas de decodi-

ficação (equivalente a AAE-4). Especificamente, os modelos analisados são:

(1) 100 – 60 – 25 – 60 – 100;

(2) 100 – 65 – 25 – 65 – 100;

(3) 100 – 75 – 50 – 25 – 50 – 75 – 100;

(4) 100 – 85 – 65 – 45 – 25 – 45 – 65 – 85 – 100.
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Figura 5.6: Erro de reconstrução comparando as AAEs com as AEs com arquiteturas

simétricas mais profundas.

A partir dos resultados da Figura 5.6, nota-se que não existe uma queda sig-

nificativa em optar-se pelas AAEs em detrimento das arquiteturas simétricas. Es-

pecialmente nas arquiteturas com decodificadores mais profundos, essa queda não é

superior a 0.05 em termos de MSE (lembrando que esse é um valor médio de todas

as reconstruções). Considerando que as AEs simétricas não possuem uma arquite-

tura amigável para as implementações em redes WSN, esse resultado reforça que

as AAEs são mais adequadas para esse tipo de implementação. Especificamente,

nos modelos testados nesses experimentos, nas AAEs, os sensores necessitam ar-

mazenar 2525 parâmetros (excluindo os parâmetros necessários para implementar a

função de ativação), enquanto as arquiteturas simétricas mais profundas (listadas

anteriormente) precisam armazenar 7585, 8215, 12650 e 18295, respectivamente.

Como um resultado adicional, pode-se verificar que as AAEs conseguem um

desempenho muito próximo das AEs que possuem uma camada a menos de decodi-

ficação. Por exemplo, a AAE-3, que possui duas camadas intermediárias no bloco de

decodificação, consegue apresentar um erro de reconstrução muito próximo das ar-

quiteturas simétricas que possuem apenas uma camada escondida no decodificador.

Esse resultado sugere que, ao invés de construir uma arquitetura simétrica profunda,

que poderia ser prejudicial para a rede WSN, um desenvolvedor deve preferir por

implementar uma AAE com uma camada a mais no bloco de decodificação.

33



5.2.2 AAEs com Camadas Convolucionais

Como os experimentos focam em amostras temporais, os dados de tempe-

ratura coletados apresentam uma estrutura inerente que pode ser explorada pelas

camadas convolucionais. Analisando as matrizes de peso dos modelos treinados no

experimento anterior, pode-se ver que as camadas mais externas (as mais próximas

da entrada e da sáıda da rede) apresentam pesos bem localizados, i.e., valores muito

próximos para linhas ou colunas adjacentes. Utilizando um mapa de calor sobre as

matrizes de pesos, pode-se observar a presença de “linhas” nas matrizes de peso mais

externas, padrão que não se repete nas demais camadas. Na Figura 5.7, pode-se ver

nas duas primeiras subfiguras a presença dessas “linhas”, indicando que os neurônios

privilegiam as posições próximas (i.e., exploram a localidade) para produzir as suas

sáıdas. Por conta desse resultado, as duas camadas mais externas (as camadas mais

(a) Pesos da camada de codificação. (b) Pesos da última camada de decodificação.

(c) Pesos da primeira camada de decodi-

ficação.

(d) Pesos da penúltima camada de decodi-

ficação.

Figura 5.7: Mapa de calor das matrizes de pesos. Note que nas matrizes mais

externas (os dois gráficos do topo), é observada a presença de “linhas”.
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próximas da entrada e da sáıda) são substitúıdas por camadas convolucionais.

Em uma maneira de garantir que a sáıda do codificador utilize todas amostras

de entrada e tenha tamanho 25 na sáıda, é acrescentado preenchimento de zeros

(zero padding) [19]. Para distinguir das AAEs anteriores, os modelos dessa seção

terão o prefixo C para indicar que possuem camadas convolucionais. No demais,

os experimentos a seguir usam a mesma metodologia adotada para o cenário onde

menos amostras de treino eram dispońıveis.

Tamanho e Número de Filtros na Camada de Decodificação

Nesta etapa, são testadas CAAEs sem a presença de camadas totalmente

conectadas intermediárias, variando o tamanho dos filtros e a quantidade de fil-

tros da camada de convolução transposta. Com isso, apenas são inseridas camadas

totalmente conectadas na camada mais próxima da sáıda da AAE para combinar

os mapas de caracteŕısticas dos filtros de convolução transposta, quando existirem

mais de um. Como é desejado que o dado comprimido tenha dimensão 25, os filtros

possuem uma taxa de deslizamento igual a 4.

Os filtros convolucionais estudados nessa etapa têm tamanho 4, 10, 15 e

25, enquanto o número de filtros na camada de convolução transposta são 1, 4

e 8. De modo a facilitar a análise que se segue, essas variações de tamanho são

numeradas de 1 a 4 e as implementações com 4 e 8 filtros recebem um sub́ındice 1 a 2,

respectivamente. Assim, por exemplo, CAAE-3.2 é uma implementação que possui

8 filtros na camada de decodificação com tamanho igual a 15. Em especial, tem-se

que os modelos com filtros de tamanho 4 (CAAE-1.x) não apresentam superposição

nos cálculos, i.e., o deslize do filtro particiona a entrada da camada. Por fim, nota-se

que as arquiteturas que possuem um único filtro de convolução transposta são AEs

simétricas e, portanto, serão denotadas apenas por CAE. Abaixo estão listadas as

configurações testadas:

Rótulo Tamanho do Filtro No de Filtros

CAE-1 4 1

CAAE-1.1 4 4

CAAE-1.2 4 8

CAE-2 10 1
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Rótulo Tamanho do Filtro No de Filtros

CAAE-2.1 10 4

CAAE-2.2 10 8

CAE-3 15 1

CAAE-3.1 15 4

CAAE-3.2 15 8

CAE-4 20 1

CAAE-4.1 20 4

CAAE-4.2 20 8

Os resultados são apresentados na Figura 5.8. O primeiro resultado é a

percepção de que a utilização de filtros que apresentam sobreposição introduzem

melhora na reconstrução dos dados, mesmo que mais aparente nas CAEs (que são

simétricas) do que nas CAAEs. Nessas arquiteturas mais simples, permitir uma

suposição de 6 amostras (filtro com tamanho 10 e deslize igual a 4) provocou uma

melhora de 0.2 em termos de MSE, que implica uma melhora de, aproximadamente,

0.4oC. No caso da quantidade de filtros utilizados, é observada uma melhora signi-

ficativa quando mais de um filtro é utilizado na camada de convolução transposta.

Mesmo no modelo sem sobreposições, ao aumentar os números de filtros convolu-

cionais, foi posśıvel melhorar a reconstrução em, aproximadamente, 0.6 em termos

de MSE. Isso corrobora ainda mais pelo uso das AAEs, já que uma melhora tão

significativa é obtida somente aumentando a quantidade de filtros do decodificador.

Figura 5.8: Resultados com diferentes tamanhos e quantidade de filtros.
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Figura 5.9: Resultados das CAAEs, incluindo os melhores e piores resultados.

Um padrão interessante que pode-se observar no gráfico anterior (Figura 5.8)

é que, para as arquiteturas onde o deslize do filtro provoca sobreposições, aumentar

o número de filtros convolucionais piora a reconstrução do dado. Isso sugere que a

quantidade necessária de filtros é relativamente baixa, dado que nenhuma melhora é

observada ao aumentar a quantidade de 4 para 8 filtros. A Figura 5.9 traz em mai-

ores detalhes esse resultado. É notável que, embora os melhores modelos treinados

apresentem um erro médio muito próximo, os piores modelos que possuem 8 filtros

convolucionais (CAAE-X.2) possuem um desempenho significativamente pior. Isso

pode ser atribúıdo ao fato de a quantidade de caracteŕısticas distintas que podem ser

extráıdas da entrada da camada convolucional ser limitada. Alguns filtros treinados

podem apresentar pesos muito pequenos que se tornam inúteis para a computação

geral da camada convolucional [30] 5. Além disso, é observado que treinar os mo-

delos com 8 camadas é significativamente mais dif́ıcil, requerendo valores máximos

muito pequenos de taxa de aprendizado (quando comparados as demais AAEs) e

mais épocas para encerrar o treinamento. Por exemplo, CAAE-4.1 necessitou, em

média, cerca de 363 épocas, enquanto CAAE-4.2 precisou de aproximadamente 661

épocas.

5Uma técnica que pode ser útil para a remoção de filtros inúteis é a chamada filter pruning [30].
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Acrescentando Camadas Totalmente Conectadas às CAAEs

Nesta etapa, camadas totalmente conectadas são acrescentadas aos CAAEs,

em uma maneira de explorar os resultados encontrados com as AAEs totalmente co-

nectadas. Como foi observado na Figura 5.7, as camadas mais distantes da entrada e

da sáıda não possuem uma relação local muito acentuada, sugerindo ser posśıvel en-

contrar transformações intermediárias que não recorrem às camadas convolucionais,

para melhorar a reconstrução do dado.

A partir dos resultados anteriores, são utilizadas arquiteturas com filtros de

tamanho 20, que provoca superposições, e possuem 4 filtros na camada de convolução

transposta. Aos modelos anteriores, são acrescentadas as seguintes configurações de

camadas totalmente conectadas:

(1) 50;

(2) 40 – 50;

(3) 30 – 40 – 50;

(4) 50 – 75;

(5) 45 – 65 – 85;

(6) 40 – 55 – 70 – 85.

Seguindo a mesma convenção de nomenclatura, é acrescentado um terceiro ı́ndice

aos rótulos. Por exemplo, CAAE-4.1.3 é o modelo de CAAE do experimento ante-

rior onde são acrescentados ao decodificador três camadas totalmente conectadas,

seguindo a arquitetura acima. Aplicar os filtros convolucionais com um deslize igual

a 4 em um vetor com tamanho 50, provoca na sáıda mapa de caracteŕısticas com ta-

manho 100, quando o preenchimento por zeros é utilizado. Assim, as três primeiras

arquiteturas de camadas totalmente conectadas não apresentam excessos de valores

calculados. Porém, os saltos entre camadas são muito menores, quando comparados

às outras arquiteturas. Assim, também é posśıvel avaliar como a quantidade de

neurônios por camada influencia na reconstrução do dado na sáıda da rede.

As modificações apresentadas no parágrafo anterior exigem que a taxa de

deslizamento dos filtros seja reduzida para 2. Quando a camada convolucional
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Figura 5.10: Resultados das CAAEs com camadas intermediárias, incluindo os me-

lhores e piores resultados.

transposta era aplicada a um dado de tamanho 25, o deslize igual a 4 fazia com

que os mapas de caracteŕısticas tivessem o tamanho da amostra original (100). Se

essa configuração fosse mantida, um dado de tamanho 50, pode exemplo, sairia com

o dobro do tamanho desejado. Assim, a redução adotada evita que amostras in-

desejadas sejam “reconstrúıdas”. Obviamente, esse problema surge novamente nas

três últimas configurações analisadas. Assim, para suavizar o “salto” entre a sáıda

da camada convolucional transposta e a sáıda da AAE (que deve ter tamanho 100)

é acrescentada uma nova camada intermediária de tamanho 200 (lembrando que,

antes da sáıda da CAAE, é acrescentada uma camada totalmente conectada para

combinar os mapas de caracteŕısticas).

A Figura 5.10 traz os resultados dos experimentos. Primeiramente, é ob-

servável que houve uma piora quando se compara à CAAE original. Isso contraria

a primeira suposição apresentada. Diferente das AAEs totalmente conectadas que

inspiraram essa abordagem, a camada convolucional possui 4 canais. Portanto,

pode-se especular que o acréscimo dessas camadas à arquitetura da CAAE não seja

tão direto quanto suposto. Retornando aos resultados da Figura 5.10, restringindo

a análise apenas às CAAEs com camadas intermediárias, é observável que é posśıvel

melhorar a reconstrução aumentando o número de camadas. Com exceção das ar-

quiteturas com três camadas intermediarias totalmente conectadas, a reconstrução

melhorou progressivamente à medida que novas camadas totalmente conectadas fo-
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ram acrescentadas ao decodificador. Assim, considerando as ponderações feitas an-

teriormente, é posśıvel que aumentar o número de camadas do decodificador das

CAAEs seja interessante.

5.2.3 AAEs com Pseudo-Recursão

Outro ponto não explorado pelas arquiteturas mais simples do primeiro expe-

rimento está no fato de que aquelas AAEs não exploram as reconstruções anteriores

para recuperar o sinal comprimido. Cada reconstrução é tratada como um evento

isolado, que não leva em consideração as amostras passadas. Assim, insere-se uma

realimentação da sáıda gerada como uma entrada adicional da AAE, como proposto

anteriormente. De modo a facilitar a análise, os modelos de AAE analisados utilizam

com base a AE rasa e os modelos AAE-1 a AAE-4, vistos no primeiro experimento.

Assim, recordando, as configurações dos decodificadores pré-buffer são:

Índice No de Camadas Intermediárias Conf. do Decodificador

1 - 25 – 100

2 1 25 – 60 – 100

3 1 25 – 65 – 100

4 2 25 – 50 – 75 – 100

5 3 25 – 45 – 65 – 85 – 100

A fim de diferenciar cada arquitetura, essas AAEs receberão o prefixo PR, além da

identificação de 1 a 5 para identificar o modelo de decodificador adotado (vista na

tabela acima). Assim, PRAAE-3 é a AAE-2 do primeiro experimento com mais uma

camada totalmente conectada que cria a pseudo-recursão. Em especial, a primeira

PRAAE é a AE rasa em que a pseudo-recursão é inserida. Tanto a sáıda da AAE

original com a sáıda da AAE com pseudo-recursão utilizam a função sigmoid, en-

quanto as demais camadas utilizam a função de ativação SeLu. Neste experimento,

é acrescentada apenas uma camada para combinar a sáıda da AAE original com a

sáıda do buffer.

A Figura 5.11 compara a AE rasa e as AAEs originais (vistas no primeiro

experimento) com a nova arquitetura proposta. De imediato, pode-se observar que

permitir o uso da amostra anterior melhorou o erro de reconstrução. Pode-se perce-

ber que mesmo a arquitetura com uma camada de decodificação consegue superar
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Figura 5.11: Resultados das PRAAEs comparadas aos AAEs (do primeiro experi-

mento).

a melhor AAE analisada. Isso mostra uma melhora expressiva mesmo para a AE

rasa original. De maneira interessante, comparando apenas as PRAAEs, verifica-

se que (excluindo PRAAE-1) todas conseguiram um erro muito próximo. Obvia-

mente, a realimentação utilizada é muito básica, o que pode ter influenciado nesse

resultado. No geral, pode-se concluir que acrescentar essa realimentação é extrema-

mente benéfico para a tarefa desejada, já que, mesmo com poucas camadas na AAE,

é posśıvel melhorar a reconstrução significativamente inserindo essa simples reali-

mentação. Por fim, a t́ıtulo de completude, a Figura 5.12 compara as PRAAEs (com

Figura 5.12: Resultados das PRAAEs comparadas aos AEs mais profundos (também

do primeiro experimento).
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exceção da última arquitetura) com as arquiteturas simétricas vistas anteriormente.

É notável que todas superam confortavelmente as AEs simétricas, corroborando

para o acréscimo dessas recursões.

5.2.4 Comparando os Resultados dos Três Experimentos

Para facilitar a comparação dos resultados dos três experimentos, a Figura 5.13.

Recordando, os modelos apresentados nesta figura são

Rótulo Caracteŕısticas

AE AE raso

AE-4 AE simétrico com 3 camadas intermediárias no (co)decodificador

AAE-4 AAE com 3 camadas intermediárias no decodificador

CAE-4 AE raso, com camadas convolucionais de tamanho 20

CAAE-4.1 AAE convolucional, com 4 filtros de tamanho 20

CAAE-4.1.2 CAAE-4.1 com camadas totalmente conectadas inseridas antes da

camada convolucional transposta

PRAAE-1 AE raso original, acrescido da pseudo-recursão

PRAAE-4 AAE com 2 camadas intermediárias e pseudo-recursão

Dois resultados principais, além das vantagens do uso dos AAEs para com-

pressão em WSN, vistos anteriormente. O primeiro é o uso de múltiplos filtros na

camada convolucional (transposta) do decodificador. O melhor resultado encon-

trado ocorre, justamente, em um modelo que explora essa implementação. Utilizar

mais de um filtro para decodificação permite que caracteŕısticas diferentes sejam

extráıdas para a reconstrução do dado comprimido. O segundo é o uso da reali-

mentação da sáıda, já que é observada uma melhora significativa, mesmo com a

adição da pseudo-recursão ao AE raso.

A Figura 5.14 traz uma relação entre a quantidade de parâmetros no codi-

ficador e o erro de reconstrução de alguns modelos apresentados nos experimentos.

Essa quantidade de parâmetros leva em consideração os valores ajustados durante

o treinamento da rede, como especificado pelo Tensorflow. Assim, é posśıvel men-

surar, mesmo que não de uma maneira exata, as exigências de implementação de

cada modelo do ponto de vista do sensor. Como adiantado nos resultados anteri-

ores, pode-se verificar as vantagens da adoção das CAAEs (com múltiplos filtros)
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Figura 5.13: Comparando alguns dos modelos dos três experimentos.

e as PRAAEs. O primeiro apresenta os melhor desempenho com a necessidade

de armazenar poucos parâmetros, enquanto o segundo melhora significativamente

o erro de reconstrução sem modificar a quantidade de parâmetros armazenados no

codificador.

Figura 5.14: Comparando a relação entre quantidade de parâmetros no codificador

e erro de reconstrução.
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Direções Futuras

Uma preocupação com o desenvolvimento de aplicações para agregação de

dados em redes WSN (e em IoT) é a complexidade do esquema proposto. Dadas

as restrições energéticas e em hardware, a viabilidade de qualquer aplicação nesse

contexto está atrelada aos requisitos necessários para implementá-la. Uma aplicação

que demanda muitos recursos pode ser prejudicial para os elementos da rede WSN

ou pode tornar a implementação da aplicação inviável.

No contexto de compressão, fusão e agregação de dados em redes WSN, é en-

corajado o desenvolvimento de aplicações que não exijam muitos recursos computa-

cionais dos sensores. Nessa direção, as redes autoencoder assimétricas (Asymmetric

Autoencoders – AAEs) propostas se apresentam como uma alternativa para a com-

pressão de dados coletados por sensores, oferecendo uma reconstrução com baixas

perdas a um custo de implementação não muito alto. Em especial, no desenvolvi-

mento de sistemas de compressão que usam redes neurais, as AAEs se apresentam

como a alternativa principal quando se deseja reduzir as transmissões em dispositivos

que consomem muita energia quando devem transmitir muitos dados.

Analisando os modelos propostos neste trabalho, dois resultados principais

são observados. O primeiro deles é que a incorporação de camadas convolucionais

transpostas que possuem mais de um filtro apresentaram o melhor desempenho. Isso

sugere que o sucesso de novos modelos de AAEs deve passar pelo acréscimo dessas

camadas. Por exemplo, partindo de um erro de reconstrução de 0.6 MSE ao utilizar

a AE rasa original, foi posśıvel obter um erro de reconstrução inferior a 0.2 MSE

substituindo a camada de decodificação totalmente conectada por uma convolucional
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com 4 filtros. O outro resultado relevante observado é o sucesso da abordagem em

se aproveitar a reconstrução anterior para decodificar o sinal comprimido. Todos os

modelos analisados obtiveram um erro inferior a 0.25. Um resultado, que reforça o

sucesso da abordagem proposta, é o fato de o modelo AE simétrico mais profundo

analisado ter obtido um erro de reconstrução acima desse limiar de 0.25 MSE.

O desenvolvimento deste trabalho gerou alguns artigos. O primeiro deles,

publicado próximo à data de confecção deste texto, é um survey publicado na revista

Journal of Network and Computer Applications [4], onde os conceitos básicos que

fomentaram essa pesquisa são discutidos. Além desse, um artigo que compreende

o primeiro experimento foi submetido ao IEEE Internet of Things Journal. Esta

submissão, porém, ainda aguardava revisão no momento em que esta monografia foi

apresentada.

Trabalhos Futuros

Para direções futuras, uma investigação mais aprofundada das arquiteturas

que recorrem às camadas convolucionais transpostas é importante. Os resultados

encontrados apontam que as AAEs que fazem uso dessas camadas têm um melhor

desempenho. Porém, diferente do encontrado com as AAEs com camadas totalmente

conectadas, os experimentos feitos mostram não ser muito simples acrescentar cama-

das ao decodificador. Uma abordagem não discutida nos experimentos que podem

ser adotadas é aumentar o número de camadas convolucionais transpostas. Por

exemplo, poderiam ser empilhadas camadas desse tipo que permitissem operações

mais localizadas nos mapas de caracteŕısticas. No momento, essas sáıdas da camada

convolucional são tratadas por camadas totalmente conectadas, o que pode estar

subaproveitando os resultados desses mapas de caracteŕısticas. Outro ponto, que

pode ser aproveitado por outras AAEs, é o acréscimo de camadas que provocam

transformações entre espaços de mesmo tamanho. No momento, as camadas de de-

codificação das AAEs promovem transformações que aumentam a dimensão do dado

a cada iteração. Entretanto, existe uma variedade de soluções que podem não estar

sendo exploradas. Por fim, é interessante combinar as implementações AAEs com

camadas convolucionais com as pseudo-recursões.

Também no contexto de compressão de dados, é interessante implementar as
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AAEs no contexto da compressão espacial. Como discutido na introdução, sensores

trabalhando próximos apresentam alta correlação espacial que podem ser explora-

dos para compressão. Assim, utilizando as AAEs, essas redundâncias podem ser

exploradas para reduzir ainda mais a quantidade de dados sendo transmitidos pelos

nós da rede WSN. Ainda na compressão de dados em redes WSN, como trabalho

futuro, é interessante a busca por combinar as AAEs a outras técnicas que suavizam

a implementação de redes neurais no contexto das WSNs, como a compressão de

redes neurais e a computação aproximada [2].

Outros problemas interessantes são a utilização das AAEs para agregar di-

ferentes dados coletados por um mesmo sensor e aplicar modelos pré-treinados em

diferentes contextos. No primeiro caso, a ideia é explorar eventuais correlações que

podem surgir do sensoriamento de fenômenos que variam de maneira parecida. Por

exemplo, os dados de temperatura em uma dada região podem sofrer influência de

incidência de sol e umidade. Logo, se houver apenas um nó sensor que meça esses

fenômenos, esses dados podem ser combinados antes que sejam transmitidos. O

segundo é utilizar AAEs treinadas para sensores ou diferentes fenômenos, utilizando

técnicas de transferência de aprendizado (transfer learning) [31, 32] para transportar

esses modelos para cada situação espećıfica.

Direções para Outros Problemas

Alguns dos resultados demonstrados neste trabalho podem ser aproveitados

em outros contextos. Uma direção que pode ser explorada no contexto do trata-

mento de dados em redes WSN é o “acréscimo” de AAEs no desenvolvimento de

aplicações que recorrem às redes neurais. Se as camadas da rede neural forem di-

vididas pela rede WSN, pode ser interessante acrescentar camadas intermediárias

que provoquem redução de dimensionalidade. Os resultados apresentados nos expe-

rimentos corroboram para a versatilidade das camadas que utilizam a função SeLu.

Assim, é posśıvel acrescentar camadas que seriam inúteis fora do contexto das WSN,

cuja única função é compactar o dado para transmissões.

Fora do escopo do tratamento de dados de redes WSN, outras aplicações

podem tirar proveito dos resultados encontrados. A primeira, e mais imediata, é

a utilização das AAEs com as configurações propostas em problemas variados de
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redução de dimensionalidade. O uso mais comum de redes AEs é no contexto de

redução de dimensionalidade, onde a rede é treinada para encontrar uma repre-

sentação mais compacta de um sinal. Nesse caso, o bloco de decodificação não é

utilizada na versão final da rede, sendo removido após o treinamento. Como foi

visto, as arquiteturas com camadas de convolução transposta com mais de um filtro

apresentaram o menor erro de reconstrução. Isso pode influenciar na qualidade da

codificação, já que para que os filtros tenham sucesso na extração de caracteŕısticas

espećıficas do dado, essa informação deve estar presente no dado na sua versão mais

compacta.

As pseudo-recursões, apresentadas no último experimento, podem ser úteis

para problemas de classificação. Em alguns cenários, o contexto pode auxiliar na

tarefa de classificação. Por exemplo, se a rede estiver em um ambiente com muitos

carros, a chance de que um novo objeto a ser classificado seja um carro é maior

que a de um navio. O uso da realimentação pode permitir que a rede tenha maior

certeza sobre o dado a ser analisado. Recentemente, alguns trabalhos que usam

as BranchyNets [33] (redes neurais com ramos laterais) para produzir classificações

antecipadas, eliminando a necessidade de o dado percorrer toda a extensão da rede.

Assim, o acréscimo das pseudo-recursões aos ramos laterais podem ser benéfico para

aumentar a ocorrência dessas classificações antecipadas. Outra direção de pesquisa

está na escolha dos dados a serem realimentados. É bem provável que, para outras

aplicações, a realimentação possa utilizar as sáıdas de outras camadas para melhorar

o seu desempenho. Isso abre um grande leque de possibilidades que merecem ser

exploradas.
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