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Resumo
Este trabalho propõe a utilização de aprendizado de máquina, por indução de árvores de
decisão, em tarefas de inspeção visual automática de placas de circuito impresso montadas.
Durante o estágio de treinamento, os algoritmos indutivos aprendem a separar conjuntos,
avaliando as dependências entre as características dos exemplos e suas respectivas classes. O
resultado deste processo é um classificador que pode ser aplicado à avaliação de novos
exemplos cujas classes são desconhecidas.
Após o desenvolvimento de dois programas protótipos – um para pré-processamento das
imagens, outro para extração das características relevantes das mesmas –, foram realizados
experimentos utilizando-se um conjunto de imagens-exemplo de placas de circuito impresso
montadas composto por grupos de placas previamente classificadas nas categorias “sem
defeito” e “com defeito”. De cada imagem extraiu-se o respectivo vetor de características e,
ao cabo desse processo, aplicaram-se diferentes algoritmos indutivos ao conjunto completo de
vetores característicos.
Os resultados experimentais obtidos demonstraram que os algoritmos indutores de árvores de
decisão são adequados à geração de regras de inspeção visual automática de placas de circuito
impresso montadas. Cabe ainda destacar que as regras de classificação induzidas permitiram
obter taxas de acerto de classificação da ordem de 89%, as quais atingiram valores de 96%
quando se utilizou um critério de custo variável que veio a diminuir o peso das classificações
incorretas não críticas.

Palavras-chave: inspeção visual, visão computacional, algoritmos indutivos, árvores de
decisão, aprendizado de máquina.

Abstract
In this dissertation, it is presented an approach to use machine learning by induction of
decision trees in order to develop computer vision algorithms for automatic visual inspection
of mounted printed circuit boards.
During the training stage, the inductive algorithm learns how to differentiate classes,
evaluating dependencies between examples characteristics and their respective classes. The
result is a classifier that can be used to evaluate new examples whose classes are unknown.
Experiments have been carried out using a set of mounted printed circuit board images,
composed of subsets previously classified as ‘defective’ or ‘non defective’. Using a pair of
dedicated image processing programs – one to apply image processing algorithms, the other
to extract characteristic vectors from those preprocessed images –, sets of discriminative
characteristics have been generated from the training images. After applying those sets to
different inductive algorithms, the synthesis of specialized visual inspection decision rules is
finally accomplished and the generated rules are able to classify new printed circuit board
samples.
The experiments showed that the inducers of decision trees are, in fact, suitable to generate
rules for automatic visual inspection of mounted printed circuit boards. Among the best
performers, the generated classifiers have been achieved around 89% of average success rate,
but such a rate increased to 96% after applying a variable cost of error on the results that
diminishes the importance of non critical errors on the algorithm performance.

Key-words: visual inspection, computer vision, inductive algorithms, decision trees, machine
learning.

Abstract

Lista de Figuras
Figura 1 – Placa de circuito impresso montada........................................................................ 13
Figura 2 – Esquema de um sistema de visão computacional (retirado de
http://www.pollux.com.br/). ............................................................................................. 17
Figura 3 – Defeitos típicos encontrados em placas nuas (IPT, 2005). ..................................... 19
Figura 4 – Defeitos típicos de placas montadas (IPT, 2005).................................................... 20
Figura 5 – Árvore de decisão (adaptada de Quinlan, 1986). .................................................... 31
Figura 6 – Conversão de árvore de decisão em regras. ............................................................ 31
Figura 7 – Processo de indução de árvores de decisão............................................................. 32
Figura 8 – Árvore de Decisão da expressão (a ∧ b) ∨ (c ∧ d) (Cendrowjska, 1987). .............. 35
Figura 9 - Processo de validação cruzada................................................................................. 37
Figura 10 – Pseudo-código do ID3 (adaptado de Mitchell, 1997, por Vieira, 2005). .............. 40
Figura 11 – Estrutura do algoritmo PRISM (Bramer, 1999, adaptado por Vasconcelos, 2002).
.......................................................................................................................................... 43
Figura 12 – Esquema genérico do funcionamento da ferramenta MLC++. ............................. 45
Figura 13 – Matriz representativa de uma imagem 10x17 – onde cada retângulo corresponde a
um pixel. ........................................................................................................................... 49
Figura 14 – a) Vizinhos de um pixel ao longo das linhas e colunas b) Vizinhos ao longo das
diagonais........................................................................................................................... 49
Figura 15 – Exemplos de tons de cinza. ................................................................................... 50
Figura 16 – Algoritmo para geração de histograma. ................................................................ 50
Figura 17 – Imagem e seu respectivo histograma. ................................................................... 51
Figura 18 – Aplicação do filtro de média: a) matriz do filtro b) imagem hipotética a ser
filtrada – destaca-se, em vermelho, a região considerada c) resultado da filtragem da
imagem para o pixel central da região considerada......................................................... 53
Figura 19 – Imagens reais: original à esquerda, à direita a imagem resultado de aplicação do
filtro média. ...................................................................................................................... 53
Figura 20 - Imagem original x imagem limiarizada. ................................................................ 54
Figura 21 – Processo de limiarização local: a) imagem dividada em regiões.......................... 54
Figura 22 – Trecho de código implementado no Visual Prolog............................................... 56
Figura 23 – Imagem original x imagem limiarizada. ............................................................... 56
Figura 24 – Aplicação de um detector de bordas utilizando o protótipo Conversor................ 57
Figura 25 – Arquivo em lote com instruções para aplicação de comandos encadeados. ......... 58
Figura 26 - Resultado do encadeamento de operações sobre uma imagem – como
especificado através da figura 25 (de cima, da esquerda para a direita: imagem origem,
imagem resultado do filtro de Máximo, imagem resultado de limiarização e imagem
resultante da aplicação do Laplaciano). ........................................................................... 58
Figura 27 - Resultado do encadeamento de operações sobre uma imagem – como especificado
na figura 25, mas sem aplicar limiarização (de cima, da esquerda para a direita: imagem
origem, imagem após aplicação do filtro de Máximo, imagem após aplicação do
Laplaciano. ....................................................................................................................... 59
Figura 28 – Inclusão de parâmetros, definindo uma estrutura de faixas de tons de cinzas a ser
utilizada. ........................................................................................................................... 60
Figura 29 – Inclusão de parâmetro para composição de filtro, a ser aplicado para contar
ocorrências de três pixels brancos com inclinação à direita. ............................................ 61
Figura 30 – Imagem binária de 12x8 pixels - duas ocorrências da estrutura de três pixels
brancos com inclinação à direita. ..................................................................................... 62
Figura 31 – Lista de características a serem extraídas em determinado projeto. ..................... 62

Figura 32 – Processo de extração – varre os pixels das imagens, gerando vetores de
características.................................................................................................................... 63
Figura 33 – Subdivisões de uma imagem de 18x12 pixels em 36 sub-regiões retangulares
iguais................................................................................................................................. 64
Figura 34 – Integração entre Extrator e MLC++. .................................................................... 66
Figura 35 – Tela de treinamento e execução............................................................................ 67
Figura 36 – Resultado do treinamento e execução – taxa de acerto e árvore de decisão. ........ 67
Figura 37 – Conversão de árvore em regras. ............................................................................ 68
Figura 38 – Diagrama da metodologia aplicada....................................................................... 69
Figura 39 – Imagens de placas sem defeito, porém com ligeiras variações. ............................ 72
Figura 40 – Imagens de placas com defeito – ausência de componente e componente incorreto
. ......................................................................................................................................... 72
Figura 41 – Imagens de componente sem defeito – porém com variações de alinhamento e
luminância. ....................................................................................................................... 72
Figura 42 – Imagens de componente com defeito – ausência, inversão e desalinhamento...... 72
Figura 43 – Médias das taxas de acerto – resumo geral (tabela 6)........................................... 75
Figura 44 – Custo de erro variável - algoritmo ID3 – sem grade............................................. 78
Figura 45 – Custo de erro variável – algoritmo MC4 – sem grade. ......................................... 78

Lista de Tabelas
Tabela 1 – Exemplo de prevalência de classe. ......................................................................... 28
Tabela 2 – Ferramentas de indução de regras e árvores de decisão. ....................................... 44
Tabela 3 – Artigos que relatam uso de indução de regras e árvores de decisão...................... 46
Tabela 4 – Exemplo de seleção de intervalos para geração do histograma de tons de cinza. 52
Tabela 5 – Conjuntos preparados para os experimentos. ......................................................... 74
Tabela 6 – Médias das taxas de acerto - resumo geral. ............................................................ 74
Tabela 7 – Matriz de Confusão Consolidada – UC4 – sem grade – algoritmos ID3 e MC4 –
taxa de acerto média de 82,83%. ...................................................................................... 76
Tabela 8 – Uso de custo de erro variável (apenas experimentos sem grade). .......................... 77

Lista de equações
Equação 1 – Taxa de erro. ........................................................................................................ 27
Equação 2 – Entropia de Informação. ...................................................................................... 33
Equação 3 – Ganho de Informação. ......................................................................................... 33
Equação 4 – Freqüência de classe. ........................................................................................... 36
Equação 5 – Independência estatística. .................................................................................... 36
Equação 6 – Pontuação de atributo no N-PRISM (Bramer, 1999)........................................... 42
Equação 7 – Histograma........................................................................................................... 50
Equação 8 – Filtro de média. .................................................................................................... 52
Equação 9 – Regra para limiarização. ...................................................................................... 54
Equação 10 – Posição relativa do pixel (m,n) na grade........................................................... 64
Equação 11 – Identificação do número da área retangular da grade. ....................................... 64
Equação 12 – Taxa de acerto com custo de erro variável. ....................................................... 77

Sumário
Resumo ...................................................................................................................................... 5
Abstract ..................................................................................................................................... 6
Lista de Figuras ........................................................................................................................ 7
Lista de Tabelas ........................................................................................................................ 9
Lista de equações .................................................................................................................... 10
Sumário ................................................................................................................................... 11
1 Introdução ........................................................................................................................... 12
1.1
Motivação e objetivo ................................................................................................ 13
1.2
Metodologia e organização do trabalho.................................................................... 14
2 Inspeção de Placas de Circuito Impresso ......................................................................... 16
2.1
Inspeção de placas nuas............................................................................................ 18
2.2
Inspeção de placas montadas.................................................................................... 20
3 Aprendizado de Máquina .................................................................................................. 23
3.1
Paradigmas de aprendizado ...................................................................................... 24
3.2
Aprendizado supervisionado .................................................................................... 25
3.3
Indução de regras e árvores de decisão .................................................................... 29
3.3.1
Indução de árvores de decisão .......................................................................... 30
3.3.1.1 Seleção de atributos ...................................................................................... 33
3.3.1.2 Fragilidades na indução de árvores de decisão............................................. 34
3.3.1.3 Validação ...................................................................................................... 36
3.3.1.4 Custo do erro ................................................................................................ 38
3.3.1.5 Algoritmos de indução de árvores de decisão .............................................. 39
3.3.2
Indução de regras.............................................................................................. 41
3.3.2.1 Algoritmo N-PRISM .................................................................................... 42
3.3.3
Árvores versus regras ....................................................................................... 43
3.3.4
Ferramentas disponíveis ................................................................................... 44
3.3.4.1 A ferramenta MLC++................................................................................... 44
3.3.5
Aplicação de Métodos Indutivos ...................................................................... 45
3.4
Síntese....................................................................................................................... 47
4 Inspeção visual aplicando aprendizado de máquina....................................................... 48
4.1
Conceitos fundamentais em processamento de imagens.......................................... 48
4.1.1
Imagem ............................................................................................................. 48
4.1.2
Histograma de tons de cinza............................................................................. 50
4.1.3
Aplicação de filtros espaciais ........................................................................... 52
4.1.4
Segmentação..................................................................................................... 53
4.1.5
Extração de características e classificação de imagens .................................... 55
4.2
Inspecionando placas de circuito impresso montadas .............................................. 55
4.2.1
Protótipo Conversor ......................................................................................... 56
4.2.2
O protótipo Extrator ......................................................................................... 60
4.2.2.1 Extração de características................................................................................ 63
4.2.2.2 Treinamento dos algoritmos e geração de árvores de decisão: integração entre
Extrator e MLC++ ........................................................................................................... 65
4.2.3
Resumo da metodologia aplicada ..................................................................... 68
5 Resultados experimentais .................................................................................................. 71
5.1 Discussão dos resultados ................................................................................................ 75
5.1.2 Caracterização do tipo de defeito e a aplicação de custo de erro variável ............. 76
6 Conclusões e Recomendações ............................................................................................ 80
6.1 Contribuições.................................................................................................................. 81

6.2 Trabalhos futuros............................................................................................................ 82
Referências .............................................................................................................................. 83
Referências Web ..................................................................................................................... 86
Apêndice A - Protótipo Conversor......................................................................................... 88
Apêndice B – Protótipo Extrator .......................................................................................... 97
Apêndice C – Características extraídas das imagens ........................................................ 113
Apêndice D – Matrizes de confusão consolidadas e suas respectivas taxas de acerto.... 115
Anexo A – Ferramenta MLC++ .......................................................................................... 120

12

Capítulo 1
Introdução
A crescente necessidade de se automatizar um grande número de tarefas rotineiras realizadas
pelo ser humano, e que requerem o emprego de percepção sensorial, elaboração de linhas de
raciocínio e capacidade de generalização, tem motivado o desenvolvimento de sistemas
computacionais inteligentes.
Dentre as tarefas dessa categoria, destaca-se a inspeção visual – etapa comum a muitos
processos industriais em que o controle de qualidade do objeto avaliado é realizado por meio
de observação de determinadas características visuais que o mesmo apresenta. Embora
executada de forma quase que inconsciente pelo inspetor humano, essa missão apresenta
grande complexidade do ponto de vista computacional, uma vez que lida com problemas de
reconhecimento de padrões, cuja solução não é obtida mediante a aplicação de algoritmos
tradicionais 1.
Apesar de sua grande importância, a inspeção visual realizada por inspetores humanos
apresenta acentuado decaimento temporal de eficiência. Conforme apontado por Morganti et
al. (1996) e Hilton et al. (1994), erros de identificação da ordem de 50% são bastante
freqüentes em ambientes industriais de inspeção visual. Além do interesse de aumentar a
1

Ou seja, algoritmos que produzem resultados determinísticos quando se aplica uma seqüência estática e
determinística de operações a um certo conjunto de dados de entrada.
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confiabilidade na inspeção, há também o aspecto de redução de custo e maior agilidade na
execução de tarefas.
Apesar de existirem sistemas comerciais de visão computacional que resolvem grande parte
dos problemas de inspeção visual automática, os mesmos representam custo excessivo para a
maioria das empresas de pequeno e médio porte. Além disso, os detalhes técnicos dessas
soluções obviamente são mantidos como segredos industriais, sendo impossível utilizar tal
conhecimento para o desenvolvimento de soluções abertas e de baixo custo.

1.1 Motivação e objetivo
A principal motivação deste trabalho é contribuir para a construção de uma ferramenta de
inspeção visual automática que possa ser utilizada pela indústria de placas de circuito
impresso de pequeno e médio porte, que permita identificar se uma placa de circuito impresso
montada (PCB – Printed Circuit Board; vide figura 1) apresenta ou não algum tipo de defeito
observável visualmente.

Figura 1 – Placa de circuito impresso montada.

O presente trabalho insere-se em um projeto de pesquisa intitulado “Sistema Computacional
Embarcado de Inspeção Visual de Placas de Circuito Impresso” (IPT, 2005), e que vem sendo
realizado pelo IPT desde 2006 – com patrocínio da FINEP2. No projeto referido busca-se
desenvolver um equipamento dedicado à inspeção visual automática de placas de circuito

2

Financiadora de Estudos e Projetos - http://www.finep.gov.br/.
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impresso, utilizando software de visão computacional embarcado em processador DSP3, e
habilitado à execução das seguintes missões:


“Leitura do arquivo de tarefas de inspeção;



Captura e processamento básico de imagens através de um ‘scanner’ de inspeção;



Aplicação de algoritmos de visão computacional para identificação de defeitos em
placas SMD4 de circuito impresso nuas;



Aplicação de algoritmos de visão computacional para identificação de defeitos em
placas SMD de circuito impresso montadas;



Geração de relatório de defeitos.”

A presente dissertação, em particular, focaliza o tópico “Aplicação de algoritmos de visão
computacional para identificação de defeitos em placas SMD de circuito impresso
montadas”, e tem como objetivo primário verificar a viabilidade de se utilizar a técnica de
aprendizado de máquina5 para classificar placas de circuito impresso montadas em duas
categorias: “sem defeito” e “com defeito”.

1.2 Metodologia e organização do trabalho
Embora variados métodos computacionais possam ser aplicados na execução da inspeção
automática de placas montadas (vide capítulo 2), este trabalho propõe a utilização de
algoritmos de aprendizado de máquina para a geração de algoritmos estáticos de inspeção.
Em linhas gerais, a metodologia utilizada abrange os seguintes passos:
a. Obter um conjunto de imagens-exemplo monocromáticas, parte dos quais compostos
por placas montadas “com defeito” e “sem defeito”, e rotular cada imagem com sua
respectiva classe;
b. Eleger possíveis características que possam distinguir as imagens de placas “com
defeito” das imagens “sem defeito”;
c. Extrair as características eleitas das imagens-exemplo, aplicando-lhes algoritmos de
processamento de imagens;
d. Submeter as características extraídas a algoritmos de aprendizado de máquina;
e. Avaliar e discutir resultados.

3

Digital Signal Processing.
Surface-Mount Devices.
5
Basicamente, são programas que aprendem por meio de exemplos – vide capítulo 3.
4
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Essas etapas são apropriadamente discutidas ao longo do trabalho, de acordo com a
organização que se apresenta a seguir.
No capítulo 2, intitulado “Inspeção de placas de circuito impresso”, apresenta-se uma
introdução sobre inspeção visual de placas de circuito impresso, procurando-se destacar os
métodos computacionais mais comumente utilizados.
No capítulo 3, denominado “Aprendizado de máquina”, abordam-se os conceitos
fundamentais de aprendizado de máquina, com ênfase em métodos indutivos de
aprendizagem.
No capítulo 4, sob título “Inspeção visual aplicando aprendizado de máquina”, apresentam-se
alguns conceitos de visão computacional essenciais à resolução do problema de inspeção
visual automática focalizado, a metodologia utilizada para aplicar técnicas de aprendizado de
máquina na inspeção visual de placas de circuito impresso e as ferramentas de software
desenvolvidas.
No capítulo 5, chamado “Resultados experimentais”, descrevem-se os resultados obtidos
mediante a aplicação do método proposto e do uso das ferramentas desenvolvidas.
Por fim, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões finais e as sugestões de trabalhos futuros.
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Capítulo 2
Inspeção de Placas de Circuito Impresso
Processos de inspeção são aplicados para garantir a qualidade na produção de um artefato. No
caso particular de placas de circuito impresso, via de regra a inspeção se realiza ao longo de
três etapas distintas (Hutchins, 1997, apud Doro, 2004):


Inspeção na entrada: são inspecionadas as partes que comporão a placa montada, a
saber: placa nua, insumos (pasta de solda, adesivo, fluxo) e componentes (transistores,
capacitores, chips). Esta etapa é importante para distinguir problemas associados aos
componentes de origem dos problemas oriundos do processo de montagem;



Inspeção durante o processo de montagem: realizada principalmente após a conclusão
das seguintes etapas: aplicação da pasta de solda, inserção dos componentes e saída do
forno de refusão6;



6

Inspeção na saída: efetuada quando a placa já está montada.

Passos baseados no processo SMT – Surface Mount Technology -, que consiste na soldagem dos componentes
diretamente na superfície da placa, diferente do que ocorre no processo TH – Through-hole technology, onde há
a necessidade de que a placa seja perfurada.
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Seres humanos são especialmente bem dotados para a execução de tarefas de inspeção:
elaboram e utilizam regras heurísticas, reconhecem padrões com facilidade e são capazes de
lidar com situações imprevistas. No entanto, essas mesmas habilidades que em momentos de
pico proporcionam uma eficiência de 80-90% na identificação de defeitos, sofrem rápido
decaimento em resultado da fadiga visual, distração e tédio, atingindo níveis de 40-60%
(Hilton et al., 1994), inaceitáveis para o sistema de controle de qualidade da indústria. Este
cenário desfavorável gera a necessidade de que sejam desenvolvidos processos de inspeção
mais confiáveis.
De modo geral, as técnicas de inspeção automática de placas de circuito impresso podem ser
divididas em duas classes: métodos elétricos com contato e não elétricos e sem contato.
Muito embora diversos problemas sejam detectados pelos testes elétricos, estes não são
suficientes para impedir que produtos defeituosos ainda passem despercebidos. É o caso, por
exemplo, dos defeitos relacionados à espessura de trilhas e excesso de solda, que podem
causar falhas na placa mas não são detectados pelos métodos elétricos. Aliam-se a isso a
dificuldade e o alto custo para se realizar este tipo de teste (Morganti et al., 1996).
A inspeção baseada em métodos não elétrico e sem contato é realizada mediante a captura e
posterior análise de imagens e se utiliza, basicamente, dos seguintes recursos (Morganti et al.,
1996):


Dispositivo óptico para captura de imagens;



Hardware de aquisição de imagens;



Fontes de iluminação;



Algoritmos de visão computacional para emular as funções de avaliação.

Figura 2 – Esquema de um sistema de visão computacional (retirado de http://www.pollux.com.br/).
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O dispositivo óptico (tipicamente uma câmera CCD - Charge-Coupled Device - de área ou de
linha) coleta imagens - que podem ser pré-processadas por algoritmos simples embarcados no
hardware de aquisição de imagens. Na captura das imagens, o controle das fontes de
iluminação é fundamental para se garantir a maior uniformidade possível nos níveis de
luminância, tendo em vista que variações da iluminação geram ruídos que podem dificultar
significativamente as etapas posteriores de processamento das imagens. Os algoritmos de
visão computacional implementam os processos responsáveis pela avaliação da imagem que
permitem verificar se a placa de circuito impresso está montada de acordo com os padrões de
qualidade pré-estabelecidos.
Na inspeção visual automática procura-se detectar os mesmos tipos de defeitos normalmente
abordados pela inspeção humana. No caso de inspeção de placas nuas, a detecção de ausência
de trilhas e furos, curto-circuitos e interrupções, por exemplo, são tarefas passíveis de serem
implementadas por meio de algoritmos de visão computacional. Nos sistemas de inspeção de
placas montadas, por outro lado, procura-se desenvolver algoritmos capazes de identificar
deformidades nas áreas de solda, bem como ausência e inversão de componentes.
Para inspecionar placas multi-camada costuma-se utilizar fontes de raios-X: a radiação
emitida atinge a placa de circuito impresso e é parcialmente absorvida pelos diferentes
componentes que a constituem, chegando ao detector onde a imagem é formada. Utilizandose uma única fonte de raios-X obtêm-se imagens 2D, mas quando os feixes de raios X são
aplicados segundo diferentes ângulos podem-se obter modelos tridimensionais, algo que é
implementado, por exemplo, pela técnica de laminografia (Sankaran, Kalukin & Kraft, 1998).
Sistemas de inspeção de placas de circuito impresso podem ainda utilizar imagens nãoópticas, capturadas, por exemplo, com auxílio de ultrassonografia e termografia (Rooks,
Benhabib & Smith, 1995).
Processos de inspeção visual automática de placas de circuito impresso nuas e montadas
requerem algoritmos de visão computacional bastante distintos, conforme apresentados nos
próximos itens deste capítulo.

2.1 Inspeção de placas nuas
Nesse caso, a inspeção consiste em se identificar defeitos estruturais ou dimensionais das
trilhas, tais como: interrupções, curtos-circuitos, presença de metal espúrio e violação de
tolerância dimensional (vide figura 3).
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Figura 3 – Defeitos típicos encontrados em placas nuas (IPT, 2005).

Os métodos de inspeção visual de placas nuas podem ser divididos em duas grandes
categorias: baseados em comparação e baseados em regras.
Dentre os métodos comparativos, encontram-se uma vasta gama de algoritmos, desde os
muito simples e pouco tolerantes a falhas até alguns que apresentam elevado grau de
complexidade e, conseqüentemente, maior robustez à presença de ruídos.
Nessa classe de métodos compara-se a imagem da placa ideal (‘golden template’) com a
imagem da placa a ser avaliada; as discrepâncias resultantes dessa comparação seriam os
defeitos.
Uma outra maneira comparativa e relativamente simples de se identificar eventuais
discrepâncias entre a imagem-referência e a imagem avaliada consiste em se aplicar a técnica
de template matching (Ballard & Brown, 1982), mediante a qual se submete a imagem em
avaliação a operações de convolução com templates apropriados, de modo a que se salientem
os eventuais defeitos que possam estar presentes na imagem. Esse método, no entanto, vem a
falhar quando existem pequenas variações causadas por diferenças de iluminação e outros
ruídos. Alternativamente, pode-se implementar uma versão bem mais robusta dessa classe de
inspeção, em que a comparação se baseia nos grafos representativos dos circuitos impressos,
obtidos mediante a aplicação de uma seqüência de algoritmos de processamento às imagens
referência e teste.
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Os métodos baseados em regras utilizam, em geral, algoritmos de morfologia matemática
(Serra, 1982) para eliminar pequenas variações que poderiam ser apontadas erroneamente
como defeitos, e, também, para realizar operações de medição e de inspeção de tolerâncias.

2.2 Inspeção de placas montadas
Os defeitos de placas montadas (foco deste trabalho) podem ser divididos nas seguintes
categorias: defeitos de componentes ou placas, defeitos de inserção e defeitos nas terminações
(Doro, 2004). Dentre os problemas mais comuns de inserção de componentes vale destacar:
ausência, inversão ou desalinhamento de componentes e imperfeições na soldagem. Através
da figura 4, pode-se perceber que placas montadas apresentam imagens contendo uma grande
variedade de padrões menos regulares que os apresentados pelas placas nuas – o que torna o
seu processo de inspeção visual automática bastante complexo.

Figura 4 – Defeitos típicos de placas montadas (IPT, 2005).
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A inspeção de uma placa montada é realizada em duas etapas: inspeção de componentes e
inspeção de solda (Hilton et al., 1994). Em cada uma destas etapas a inspeção pode ser
realizada utilizando-se imagens 2D, capturadas por câmeras ou scanners, ou 3D, aplicando-se
luz estruturada ou iluminação com ângulo de incidência controlado.
A inspeção de componentes utilizando imagens 2D (foco deste trabalho), é normalmente
realizada aplicando-se um conjunto de algoritmos de processamento e análise de imagens que
procuram identificar os defeitos da placa a partir de comparações com uma imagemreferência.
A técnica mais elementar para se identificar diferenças entre imagens – image subtraction –,
consiste em se confrontar a imagem avaliada com uma imagem-referência, pixel a pixel,
gerando-se como resultado a diferença entre as duas imagens; a presença de artefatos de
dimensões apreciáveis na imagem-diferença seriam indícios de defeitos.
Por causa das limitações inerentes às técnicas de comparação pixel a pixel, têm se
desenvolvido métodos que procuram extrair informações de mais alto nível da imagem. Neste
caso não são extraídos diretamente valores de tons de cinza dos pixels da imagem, mas sim
dados estatísticos desses valores (Cootes et al., 1995; Teoh & Mital, 1995). Nessa abordagem
há uma forte tolerância a ruídos, possibilitando que se opere com considerável variação de
luminosidade na aquisição das imagens.
Cootes et al. (1995), por exemplo, verificam a presença de determinado componente em uma
imagem, e se tal componente se encontra dentro de certa tolerância em relação à posição e
orientação ideais. Para tanto, calculam estatísticas relacionadas aos tons de cinza de imagensreferência, as quais são posteriormente confrontadas com as estatísticas extraídas da imagem a
ser inspecionada. Esses autores concluem que o método aplicado apresenta maior robustez
que os métodos clássicos de comparação pixel a pixel (mesmo que estes considerem margens
de tolerância), por permitir uma considerável variação nos tons de cinza entre a imagemreferência e as imagens posteriormente avaliadas.
Abordagens utilizando técnicas de inteligência artificial também têm sido aplicadas na
inspeção visual de placas montadas de circuito impresso. Mashohor, Evans & Arslan (2004;
2005) realizam a inspeção utilizando algoritmos genéticos para a identificação dos parâmetros
da transformação-afim que promove o alinhamento ótimo das imagens referência e teste,
após o quê um simples método de comparação de imagens pixel a pixel é aplicado para a
detecção de defeitos.
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Embora caiba destacar o trabalho de Piccard et al. (1997), que mostra a viabilidade de se
utilizar aprendizado de máquina na inspeção visual de componentes industriais, não foram
identificadas na literatura aplicações de métodos indutivos à síntese de algoritmos de inspeção
visual automática de placas de circuito impresso.
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Capítulo 3
Aprendizado de Máquina
Existem diferentes abordagens para o desenvolvimento de sistemas inteligentes, mas
atualmente observa-se uma tendência em se aplicar esforços na geração de sistemas que
possam aprender. Assim, ao invés de se desenvolver um sistema computacional capaz de
combinar, por meio de um motor de inferência, peças de conhecimento previamente
identificadas – característica essencial dos sistemas especialistas – pode-se, alternativamente,
construir um sistema inteligente dotado de recursos para a tomada de decisões baseadas em
um conjunto de soluções previamente utilizadas para se resolver uma certa categoria de
problemas.
No contexto da Inteligência Artificial, aprendizado de máquina é a disciplina que estuda essa
classe de sistemas, para o quê se requer a pesquisa e o desenvolvimento de algoritmos de
classificação capazes de aprimorar seu desempenho à medida que são aplicados a conjuntos
de exemplos progressivamente mais numerosos. Como um tal comportamento emula, de certo
modo, a habilidade humana de aquisição de perícia por meio da experiência, a expressão
aprendizado de máquina encontra sua natural justificação.
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Neste capítulo apresentam-se conceitos sobre aprendizado de máquina, com especial ênfase
às técnicas de indução de regras e árvores de decisão.

3.1 Paradigmas de aprendizado
A disponibilidade de um algoritmo de aprendizado, de exemplos previamente classificados e
de exemplos a serem classificados, caracteriza uma situação de aprendizado supervisionado,
em que o algoritmo treinado com os exemplos disponíveis permite construir um classificador
capaz de determinar a classe de novos exemplos cujas classes são desconhecidas.
No aprendizado não-supervisionado, por outro lado, o algoritmo analisa exemplos não
classificados,

tentando

identificar diferenças

entre exemplos

e

separando-os

em

agrupamentos; depois, tais agrupamentos têm que ser analisados para identificar seus
significados no contexto do problema (Monard & Baranauskas, 2003a: p.91).
De acordo com Monard & Baranauskas (2003a: p.93-94), os seguintes paradigmas são
utilizados em aprendizado de máquina, cada qual com características distintas, vantagens e
desvantagens:
Simbólico: baseia-se na construção de representações simbólicas a partir da análise
de exemplos e contra-exemplos. Indução de regras e árvores de decisão – tópicos
detalhados adiante – são dessa categoria.
Estatístico: neste paradigma são utilizados modelos estatísticos para se obter uma
aproximação do conceito induzido. O Aprendizado Bayesiano é um dos principais
métodos dessa categoria.
Baseado em Exemplos7: nesta classe de aprendizagem, exemplos disponíveis a priori
são previamente catalogados na memória do computador para serem utilizados como
referência na classificação de novos exemplos, os quais assumem a classe do exemplo
mais similar constante na memória. Dentre as técnicas mais conhecidas cabe destaque
para Vizinhos Mais Próximos (nearest neighbor) e Raciocínio Baseado em Casos
(RBC).
Conexionista: emulação simplificada da rede neural biológica, as Redes Neurais
Artificiais são um modelo matemático que utiliza unidades de processamento
(neurônios artificiais) interconectadas, que trocam mensagens entre si de forma a
7

Também referido na literatura como Instance Based Learning.
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produzirem um processo de aprendizado e generalização. Embora as Redes Neurais
Artificiais sejam um paradigma do tipo caixa-preta8, esforços têm sido realizados para
se explicitar, na forma de regras, o conhecimento incorporado nas conexões.
Evolutivo: paradigma inspirado na teoria evolucionista darwiniana, o Aprendizado
Evolutivo baseia-se em um conjunto (população) de classificadores que competem
entre si para fazer uma predição. Os classificadores mais bem sucedidos são mantidos
e submetidos a variações (crossover e mutação), enquanto os de menor desempenho
são descartados (seleção natural). Neste paradigma incluem-se Algoritmos Genéticos,
Estratégias de Evolução e Programação Genética (Carvalho, Braga & Ludermir,
2003).

3.2 Aprendizado supervisionado
No aprendizado supervisionado há um arcabouço para permitir que o sistema aprenda através
de exemplos. Um exemplo - também chamado de caso, registro ou dado – é o objeto de
estudo a ser rotulado, e pode ser descrito por uma tupla (vetor) de valores de atributos. Por sua
vez, os atributos são características do exemplo. Uma determinada combinação de atributos
leva o exemplo a pertencer a uma determinada classe, que é simplesmente um atributo
especial do exemplo.
Admita-se que o objeto em estudo seja uma carteira de clientes de determinada empresa. O
departamento de vendas precisa saber diferenciar os bons dos maus pagadores - o que
comumente se chama de avaliação de risco. Assim, o cliente “José da Silva” é um exemplo
que tem os seguintes atributos: idade, profissão, renda mensal e tempo de trabalho. “José da
Silva” pode se encaixar em uma das possíveis classes: “bom pagador” ou “mau pagador”. Se
for efetuada uma avaliação dos atributos dos clientes “maus pagadores” talvez se possa
identificar quais desses atributos são mais freqüentes nesta classe de clientes do que na dos
“bons pagadores”. Por exemplo, uma hipótese seria a de que clientes jovens com faixa etária
ao redor dos 18 anos perdem o emprego com mais freqüência – talvez por ainda não terem
certa estabilidade emocional - e por isso oferecem maior risco de se tornarem inadimplentes.
É possível fazer este tipo de associação estudando-se os dados existentes e tentando-se
correlacionar causas e efeitos.

8

Neste tipo de sistema não há informação explícita, tais como regras, para o entendimento do processo de
aprendizado.
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Nesse caso, um sistema de aprendizado supervisionado tenta prever se um novo cliente, do
qual se dispõe apenas da ficha cadastral, será um bom ou mau pagador. É claro que se trata de
aplicar uma generalização, mas uma generalização que possa evitar perdas financeiras.
O sistema aprende por meio de indução, ou seja, um processo de associação entre os atributos
dos clientes e certos índices que influenciam para que os mesmos pertençam a esta ou aquela
classe. Para isso é utilizado um algoritmo chamado de indutor, o qual analisa um conjunto
de exemplos – os clientes “José da Silva”, “Maria de Souza”, “Manoel Carlos” e outros – de
que a empresa já dispõe em seu cadastro, avalia os atributos de tais clientes relacionando-os
com as classes. O resultado da aprendizagem do indutor é denominado classificador ou
hipótese  consistindo basicamente de um conjunto de regras que serão utilizadas na
previsão da classe dos novos exemplos.
No processo de aprendizagem tipicamente se utilizam dois conjuntos de exemplos. O
primeiro, chamado de conjunto de treinamento, é utilizado para treinar o algoritmo indutor,
gerando, como resultado, um classificador. Para o caso de classificação de clientes, poder-seia, por exemplo, obter o seguinte classificador:
Se idade em torno de 18 anos então
Classe = mau pagador

O segundo conjunto, chamado de conjunto de execução, é composto de exemplos que serão
utilizados para verificar se a regra induzida realmente pode ser generalizada. Confronta-se a
regra induzida contra os exemplos do conjunto de execução a fim de se avaliar o grau de
confiabilidade da regra. Se, por exemplo, ao aplicar-se a regra ilustrada acima aos clientes do
conjunto de execução, verificar-se que a maioria dos clientes maus pagadores têm muito mais
do que 18 anos, conclui-se que o classificador não é confiável.
Para se avaliar a confiabilidade do classificador induzido, calcula-se sua taxa de erro e sua
precisão. Se a aplicação do classificador produz como resultado, por exemplo, que um certo
cliente “Felipe Souza”, com 17 anos, é um mau pagador, mas, por outro lado, o histórico de
compras de “Felipe Souza”, registradas na empresa, indica que ele é um bom pagador, podese concluir que o classificador cometeu um erro, que deverá ser adicionado ao total de erros.
A razão entre o número de erros cometidos e o número de casos testados, fornece a taxa de
erro do algoritmo (vide equação 1).
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TaxaErro =

NCI * 100
NCT

Equação 1 – Taxa de erro.
Onde

NCI = Número de classificações incorretas
NCT = Número de casos testados

Em suma, o conjunto de execução é utilizado para se avaliar a habilidade do classificador em
rotular corretamente exemplos cujas classes são desconhecidas.
Para que se obtenha um classificador confiável, além de uma baixa percentagem de erro, é
necessário garantir que os conjuntos de treinamento e de execução contenham exemplos que
sejam realmente representativos.
O fato de um classificador rotular corretamente os exemplos de treinamento não implica que
os futuros exemplos o serão. Portanto, pode-se ter um classificador bom para os exemplos de
treinamento, mas com baixo desempenho para os novos exemplos. Neste caso, diz-se que
houve um ajuste excessivo (overfitting), ou, em outras palavras, que a hipótese é
excessivamente ajustada ao conjunto de treinamento, de modo que o classificador obtido é
tendencioso.
Em contrapartida, dá-se o nome de ajuste fraco (underfitting) quando um classificador tem
um baixo desempenho tanto com os exemplos de treinamento quanto com os novos exemplos.
Neste caso a hipótese foi pouco ajustada ao conjunto de treinamento, o que pode ter várias
causas: conjunto de treinamento pouco representativo, existência de atributos pouco
relevantes ou ainda classificador de tamanho muito pequeno.
Uma dificuldade adicional para obtenção de um bom classificador é a presença de ruído nos
dados utilizados no treinamento. Diversas são as fontes de ruído: falhas no processo de
aquisição dos exemplos, erros na rotulação prévia dos exemplos de treinamento, existência de
classes diferentes com atributos de mesmo valor, falta de valores de atributos ou mesmo
atributos com valores incorretos.
Para que haja adequada representatividade dos exemplos de treinamento e execução, deve-se
evitar, além do ruído, o efeito de prevalência de classe, que consiste em um
desbalanceamento na distribuição de exemplos nas classes.
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Classe

Quantidade de Exemplos

Cliente bom pagador

90

Cliente mau pagador

10

Tabela 1 – Exemplo de prevalência de classe.

Na tabela 1 tem-se uma classe que abrange 90% dos exemplos. Um classificador simplório
pode tender a classificar a maioria dos exemplos como “bom pagador”, o que pode não ser
interessante, visto que a classe “mau pagador”, que é minoritária, pode ser ainda mais
freqüente. Ou seja, neste caso, mesmo que a taxa de erro seja pequena, o classificador pode
não ser satisfatório no tratamento da classe “mau pagador”.
Para se evitar a prevalência de classe, é necessário manter equilíbrio na organização dos
conjuntos de exemplos. Por outro lado, os problemas de ruído e ajuste excessivo podem ser
minimizados com auxílio do recurso denominado poda, que tem por objetivo melhorar o
desempenho do classificador. Para se aplicar a pré-poda retiram-se alguns exemplos de
treinamento, de modo a forçar o classificador a não classificar todos os exemplos
corretamente e, assim, obter-se maior generalização. A pós-poda é aplicada após a indução do
classificador. Nesse caso, a hipótese é forçosamente generalizada, utilizando-se, por exemplo,
corte de ramos de uma árvore de decisão. Isto pode ser desejável quando o ramo em questão,
por exemplo, ao mesmo tempo que classifica corretamente alguns exemplos de uma classe,
deixa de classificar corretamente um número maior ainda de outros exemplos de outras
classes.
Aparentemente, a poda é uma ação contra-intuitiva, uma vez que pode ocasionar perda de
alguma informação e, possivelmente, aumento da taxa de erro; todavia, esse recurso promove
maior generalização da árvore e das regras, melhorando o seu desempenho no conjunto de
execução e no mundo real, reduzindo o tamanho da árvore e facilitando sua interpretação.
Além do erro e precisão, outras características importantes de um classificador são a
completude e a consistência. Um classificador é completo quando consegue classificar todos
os exemplos, e consistente se a classificação efetuada é correta.
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3.3 Indução de regras e árvores de decisão
Tanto a indução de regras quanto a indução de árvores de decisão constituem-se métodos de
aprendizado supervisionado do tipo simbólico.
Na indução de regras o classificador gerado é representado por um conjunto de regras de
decisão com cláusulas IF/THEN/ELSE. Já as árvores de decisão têm uma estrutura
hierárquica representada por uma árvore invertida, ou seja, com a raiz para cima, de onde
estruturas se ramificam formando ramos que, por sua vez, contêm nós, cada qual
representando uma regra.
Quando um algoritmo indutor gera um classificador, ele obrigatoriamente deve utilizar uma
notação que o represente. Existem diferentes formas de representar o resultado da indução,
portanto, diferentes notações podem ser utilizadas para implementar sistemas de aprendizado
de máquina simbólico (Monard & Baranauskas, 2003b: p. 117-118).
O cálculo proposicional também chamado de lógica de ordem zero  utiliza estruturas de
constantes Booleanas que representam atributos individuais, como no exemplo9 a seguir:
Ceu_Nublado ^ Umidade_Alta -> Alta_Probabilidade_de_Chuva
A lógica de atributos é equivalente ao cálculo proposicional, com a diferença de que, no lugar
de constantes Booleanas são utilizadas variáveis. Por exemplo:
Céu(Nublado) ^ Umidade(Alta) -> Probabilidade_de_Chuva(Alta)
ou seja, as variáveis podem assumir diferentes valores, proporcionando maior flexibilidade.
A lógica de primeira ordem permite operar com objetos e predicados que representam
características de objetos ou relações entre eles. Via de regra, as assertivas em lógica de
primeira ordem são descritas por meio de cláusulas de Horn – contendo um teorema e suas
pré-condições, tal como no exemplo a seguir descrito com a sintaxe da linguagem Prolog10:
PlacaSemDefeito(X) :- TrilhasOK(X), ComponentesOK(X).

9

O símblo “^” indica a conjunção “E” (“and”); e o símbolo “->” indica a implicação da expressão que está à
esquerda.
10
PROLOG (Programmation on Logique) é uma linguagem de programação amplamente utilizada em
aplicações de Inteligência Artificial.
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3.3.1 Indução de árvores de decisão
Uma árvore de decisão é composta por nós e ramos. O nó inicial é a raiz, de onde partem
ramificações que podem conter outros nós; cada nó representa uma decisão, com exceção do
último nó, que faz referência à classe à qual o subconjunto de exemplos pertence.
A indução de árvores de decisão é comumente aplicada com os seguintes propósitos (Murthy,
1998):



Descrição: para gerar um sumário, através da transformação de um determinado
volume de dados em um volume mais compacto que preserve as características
essenciais do volume original;



Classificação: para descobrir dados que sejam úteis à separação dos objetos em
classes, fornecendo informações para posterior avaliação e interpretação do seu
significado no contexto do objeto de estudo;



Generalização: para relacionar variáveis independentes e dependentes com o propósito
de predizer o valor futuro de uma variável dependente.

Para alcançar um propósito, espera-se que uma árvore de decisão atinja os seguintes objetivos
(Safavian & Landgrebe, 1991):



Classificar corretamente o máximo de exemplos do conjunto de treinamento;



Alcançar generalização, mediante utilização dos exemplos de treinamento, a fim de
classificar novos exemplos não rotulados com a maior acerto possível;



Melhorar seu desempenho mediante a adição de mais exemplos ao conjunto de
treinamento;



Ter a estrutura mais simples quanto possível.

Supondo, por exemplo, que se construa uma árvore para representar a seguinte situação:
“deve-se sair ou não para participar de uma atividade esportiva?” – representada pela figura 5
(adaptada de Quinlan, 1986). Nesse caso, poder-se afirmar que:



Os retângulos representam os atributos: “Tempo”, “Umidade” e “Existência de
Vento”;



Os ramos associam os atributos a seus possíveis valores: “Ensolarado”, “Nublado”,
“Chuvoso”, “Alta”, “Normal”, “Há”, “Não Há”;
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As elipses estão associadas às classes “Sim” e “Não”, utilizadas para rotular o objeto
em estudo: “deve-se praticar atividade esportiva?”.
Tempo

Ensolarado

Nublado

Umidade

Alta

Não

Chuvoso

Há vento?

Sim

Há

Normal

Sim

Não Há

Não

Sim

Figura 5 – Árvore de decisão (adaptada de Quinlan, 1986).

Para tomar a decisão basta realizar a travessia da árvore de acordo com os valores das
variáveis consideradas. É interessante observar que esta árvore pode ser transformada em um
conjunto de regras, conforme se indica na figura 6.
SE Tempo = Ensolarado E Umidade = Alta
Praticar_Atividade_Esportiva = Não
FIM SE
SE Tempo = Ensolarado E Umidade = Normal
Praticar_Atividade_Esportiva = Sim
FIM SE
SE Tempo = Nublado
Praticar Atividade Esportiva = Sim
FIM SE
SE Tempo = Chuvoso E Há_Vento = Há
Praticar Atividade Esportiva = Não
FIM SE
SE Tempo = Chuvoso E Há_Vento = Não_Há
Praticar Atividade Esportiva = Sim
FIM SE
Figura 6 – Conversão de árvore de decisão em regras.
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A indução de árvores de decisão é o processo pelo qual a árvore de decisão é construída a
partir dos dados do assim chamado conjunto de treinamento, que contém exemplos
previamente rotulados.
A figura 7 representa o processo de indução de árvores de decisão no aprendizado
supervisionado. O algoritmo indutor opera sobre o conjunto de treinamento com exemplos
previamente classificados; daí é gerado um classificador que será utilizado para predizer as
classes do conjunto de execução.

Algoritmo
Indutor

Conjunto de
Treinamento

Classificador
(ou Hipótese)
Árvore de Decisão

Conjunto de
Execução

Figura 7 – Processo de indução de árvores de decisão.

O conjunto de execução indicará se o classificador obtido está apto ou não a ser utilizado em
exemplos do mundo real. O desempenho do classificador é baseado no número de acertos e
erros obtidos na tarefa de classificação de exemplos do conjunto de execução.
Algoritmos de indução de árvores de decisão são da família TDIDT (Top-Down Indution of
Decision Trees). Este tipo de algoritmo utiliza a estratégia dividir-e-conquistar, particionando
um problema em sub-problemas menores. Em linhas gerais, essa categoria de algoritmo
apresenta os seguintes passos:
1. Seleciona-se um atributo como sendo o nó da raiz; os valores dos atributos constituem
as ramificações que partem deste nó;
2. Para cada subconjunto de exemplos dos ramos o processo é repetido enquanto houver
exemplos de diferentes classes;
3. Se o subconjunto tiver apenas exemplos de uma mesma classe, ao invés de gerar nova
ramificação é criado um nó indicando a classe do subconjunto.
Conforme pode-se observar, o primeiro passo indicado anteriormente faz menção à seleção de
atributo, que é um dos pontos-chave de um algoritmo de aprendizado.
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3.3.1.1 Seleção de atributos
Em cada iteração do algoritmo de indução é necessário escolher o atributo que será utilizado
para rotular o nó atual da árvore. Este é um ponto importante, pois influencia diretamente a
estrutura final da árvore. Alguns critérios para a seleção de atributos são apresentados a seguir
(Monard & Baranauskas, 2003b: p. 122):



Seleção aleatória: escolhe-se o atributo ao acaso. Este tipo de critério pode gerar uma
árvore maior que a necessária. Além disso, o referido atributo pode não ter muita
representatividade ou mesmo nenhuma relação com os demais atributos (variável
independente);



Menos valores: utiliza-se o atributo com a menor quantidade de valores;



Mais valores: utiliza-se o atributo com a maior quantidade de valores;



Ganho de informação: seleciona-se o atributo que gerará o menor número de subárvores. Para isso é necessário diminuir a entropia da informação – parâmetro que
mede o grau de desorganização dos dados (Shannon & Weaver, 1949) – a qual é
representada pela seguinte fórmula:
c

E(S) =

Σ - pi log2 pi
i=1

Equação 2 – Entropia de Informação.
onde

S = conjunto de treinamento
c = número de classes
pi = proporção de exemplos em S que pertencem a classe i

O ganho de informação corresponde à expectativa de redução da entropia, e é dado
por:

Equação 3 – Ganho de Informação.
onde

Values(A) = conjunto de todos os possíveis valores de A
Sv = subconjunto de S cujo A tem valor v
Sv = tamanho de Sv
S= tamanho de S
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É válido destacar que a medida de ganho de informação tende a priorizar atributos
com maior número de valores possíveis. Isso ocorre porque tais atributos apresentam
um ganho de informação maior, uma vez que quando são tomados como um nó de
árvore abarcam um maior número de exemplos sob si, diminuindo, com isso, a
desorganização dos dados. Esta situação nem sempre é desejável, já que um atributo
deste tipo nem sempre será útil na distinção das classes. Isto ocorre, por exemplo, com
atributos como código do cliente, CPNJ, número de pedido, data de compra, e
similares.
Razão de ganho (Quinlan, 1993): a razão de ganho é uma variação da medida de



ganho de informação, com a única diferença de que procura contornar a tendência de
escolha de atributos com maior número de valores, aplicando uma penalização a este
tipo de atributo.

3.3.1.2 Fragilidades na indução de árvores de decisão
Na indução de árvores existem alguns pontos delicados que podem aumentar a fragilidade do
processo. É importante destacar tais pontos para que, na medida do possível, seja aplicado
tratamento adequado a cada situação.
É comum que no conjunto de treinamento e execução existam exemplos com atributos de
valores desconhecidos. Essa categoria de exemplos não deve ser ignorada, uma vez que é
freqüente encontrá-la em problemas do mundo real. Nesses casos, é possível adotar as
seguintes abordagens:



Tratamento por exclusão: o valor ausente do atributo não é levado em consideração e
o ramo selecionado será o mais provável entre os ramos já existentes, considerandose apenas os atributos com valores;



Introdução de valor desconhecido: associa-se ao atributo com valor ausente um
símbolo (por exemplo: “?”) especial identificando-o como tendo valor desconhecido
e faz-se com que seja criado um ramo para este valor.

As árvores de decisão expressam regras disjuntas, ou seja, cada ramo ou caminho da árvore
leva a uma regra diferente. Por este motivo, muitas vezes são criados ramos com estruturas
quase idênticas, que dão origem à replicação de sub-árvores, aumentando a complexidade da
árvore global.
Um exemplo elementar de sub-árvore replicada é descrito por Cendrowjska (1987):
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Se a = 3 ∧ b = 3 então assuma classe x
Se c = 3 ∧ d = 3 então assuma classe x
Essa situação pode ser representada pela figura 8, onde as sub-árvores gêmeas são destacadas
com um retângulo tracejado.

Figura 8 – Árvore de Decisão da expressão (a ∧ b) ∨ (c ∧ d) (Cendrowjska, 1987).

Uma das vantagens de se utilizar árvores de decisão está no fato de as mesmas possuírem uma
representação visual que facilita a compreensão do processo indutivo. Porém, apesar de ser
possível criar mecanismos e facilidades para a navegação nos ramos de uma árvore, essa
vantagem é comprometida quando as árvores apresentam estruturas muito grandes – o que se
deve muitas vezes à necessidade de se replicar sub-árvores.
Sendo o algoritmo de indução do tipo iterativo, também há que se considerar uma importante
questão: quando se encerra o processo de criação de ramos? Ou seja, qual é o critério de
parada?
Existem diferentes limiares de variáveis utilizados como critério de parada, dentre os quais
cabe destacar:
•

Informação mútua: neste caso, o algoritmo não adiciona ramos ao nó que está sendo
avaliado caso o ganho de informação seja inferior a um certo valor x definido a priori.
Esse processo fará com que seja gerada uma árvore menor.

•

Independência estatística (ou qui-quadrado): proposta de Quinlan (1986) baseada
no teste do qui-quadrado – o teste de independência estatística tenta determinar o
intervalo de confiança com que se rejeita a hipótese de que um atributo seja
independente de uma determinada classe.
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Considere-se para tanto um conjunto de treinamento t, onde existe um atributo A que
permite a partição t1, t2...tn. As classes P e N têm as freqüências p e n no conjunto de
treinamento e pi e ni na partição ti . Daí têm-se as freqüências esperadas para p’i e n’i
dadas por:

Equação 4 – Freqüência de classe.

O teste de independência estatística é dado por:

Equação 5 – Independência estatística.

que é aproximadamente o teste qui-quadrado com n – 1 graus de liberdade.

3.3.1.3 Validação
Quando se utiliza um algoritmo de aprendizado de máquina é fundamental que se faça uma
avaliação de seu desempenho, para o quê diferentes aspectos do modelo de aprendizado
devem ser considerados. Dentre os mais importantes pode-se citar (Han & Kamber, 2001):



Velocidade: ou seja, o custo computacional para se utilizar o modelo;



Escalabilidade: medida da eficiência de se operar com grandes massas de dados;



Robustez: habilidade de se fazer previsões corretas mesmo com ruído e valores
desconhecidos. Trata do uso posterior do modelo, ou seja, do desempenho da solução
com exemplos do mundo real;



Interpretabilidade: nível de compreensão sobre o funcionamento do modelo;



Precisão: refere-se à taxa de erros e acertos na predição de exemplos. A precisão será
o referencial para se decidir se é viável aplicar a solução ao mundo real.
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Existem diferentes métodos para se avaliar o aspecto precisão (Monard & Baranauskas,
2003a; p.109-111). Dentre estas técnicas há a de re-substituição, onde o mesmo conjunto de
treinamento é utilizado como conjunto de execução. Este método fornece uma taxa de erros
muito otimista, sendo preferível a utilização de uma técnica em que os exemplos do conjunto
de execução sejam diferentes dos do conjunto de treinamento.
Na técnica de validação holdout há uma seleção aleatória de exemplos independentes do
conjunto de treinamento para o conjunto de execução. Normalmente, são utilizados ⅔ dos
exemplos para o conjunto de treinamento e o restante para o conjunto de execução.
A validação cruzada (cross-validation) é uma técnica de validação onde um conjunto L de
exemplos é dividido em partes iguais: L1, L2, L3.. Lk (onde, usualmente, k = 10). Os exemplos
de L - Lk são utilizados como conjuntos independentes de treinamento e o conjunto Lk é
utilizado como conjunto de execução. Treinamentos e testes são realizados k vezes, onde, a
cada iteração, um dos subconjuntos é utilizado para teste, enquanto os subconjuntos restantes
são utilizados para o treinamento (Safavian & Landgrebe, 1991). A taxa de erro será a média
das taxas de erro das iterações.
O processo de validação cruzada é ilustrado através da figura 9.

Conjunto de treinamento

Conjunto de Teste

Figura 9 - Processo de validação cruzada.

A técnica de validação cruzada ainda apresenta duas variantes: a estratificada (stratified
cross-validation) e a tira-um (leave-one-out). A estratificada é um tipo de validação cruzada
onde também são gerados conjuntos mutuamente exclusivos, com a diferença de que cada
conjunto terá uma proporção de exemplos de acordo com a distribuição de classes do
conjunto geral. Por exemplo: no caso de um conjunto completo onde as classes “Componente
Normal” e “Componente Defeituoso” têm, respectivamente, 70% e 30%, cada subconjunto
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mutuamente exclusivo terá essa mesma proporção de classes. Na validação cruzada tira-um
para um conjunto n de exemplos haverá n iterações. A cada iteração um exemplo é retirado do
conjunto de exemplos para testar o classificador e os exemplos restantes (n – 1) são utilizados
para treinar o classificador. A taxa de erro é o resultado da soma dos erros em cada teste
dividido por n. Deve-se considerar que o custo computacional da validação tira-um é muito
alto, sendo utilizado apenas para casos com amostras pequenas; por outro lado, a taxa de erro
obtida tende à taxa de erro verdadeira.

3.3.1.4 Custo do erro
Uma classificação efetuada pode se enquadrar nas seguintes situações:



Verdadeiro Positivo: quando o exemplo é apontado como sendo de uma classe x, e
realmente pertence a esta classe;



Falso Positivo: quando o exemplo é indicado como sendo de uma classe x, mas na
verdade não pertence a esta classe;



Verdadeiro Negativo: quando um exemplo é identificado como não sendo de uma
classe x, e realmente não pertence a esta classe;



Falso Negativo: quando um exemplo é apontado como não sendo de uma classe x,
mas na verdade pertence a esta classe.

É importante observar que para medir o desempenho de um classificador, a simples avaliação
da taxa de erro, como relação entre acertos e erros de classificação, pode não ser apropriada.
Dependendo do tipo de problema o erro pode ser mais crítico para uma determinada classe.
Supondo que o objeto de estudo seja o diagnóstico de uma doença, e a classe x - mencionada
anteriormente - seja a de “doente”, logo, o tipo de classificação mais crítica é a de “falso
negativo”, uma vez que neste caso o paciente doente será indicado como são. Já no caso de
“falso positivo”, em que o paciente saudável é diagnosticado como doente, o problema é
contornável, uma vez que é possível fazer exames complementares e contra-provas.
No caso de uma placa de circuito impresso, a situação é análoga ao do diagnóstico médico. Se
x é classe de placa defeituosa, então o erro mais crítico é o de “falso negativo”, pois neste
caso a placa defeituosa é indicada como sendo uma placa normal.
Tendo em conta as possibilidades expostas, eventualmente é interessante aplicar um fator de
custo de erro variável, para se obter uma melhor avaliação do classificador.
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3.3.1.5 Algoritmos de indução de árvores de decisão
O algoritmo ID3 (Iterative Dichotomizer 3) foi proposto por Quinlan (1986). Embora não
tenha sido o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina, foi o precursor de alguns dos
principais algoritmos utilizados até hoje. Este algoritmo é iterativo e utiliza o conceito de
ganho de informação para escolher o atributo que será utilizado para nomear o nó atual da
árvore e gerar ramificações. Desta forma não há bactracking, ou seja, não há retrocesso a nós
anteriores para reavaliar a escolha, o que aumenta o risco de se encontrar um ótimo local.
O ID3 foi o primeiro a utilizar o conceito de janelamento, que consiste em se escolher
aleatoriamente uma fração dos exemplos para iniciar o treinamento. Feito isto, os dados
restantes são rotulados pelo classificador obtido que, se tiver sucesso nas classificações, é
considerado o classificador final; caso contrário, alguns exemplos incorretamente
classificados são adicionados ao conjunto inicial de treinamento, repetindo-se o processo até
que o classificador rotule todos os exemplos corretamente.
Este recurso tinha como principal propósito permitir a implementação do algoritmo em
equipamentos com limitada quantidade de memória. Por esse motivo, apenas uma parte dos
dados era utilizada por vez.
A estrutura do ID3, em pseudocódigo, é representada pela figura 10.

ID3 (Exemplos, Atributo_Alvo, Atributos)
{Exemplos é o conjunto de treinamento. Atributo_Alvo pode ser o atributo de classe
“Jogar Tênis”), ou qualquer outro atributo que participa da definição das

instâncias

treinamento. Atributos é a lista de atributos existentes no conjunto de treinamento)}
Se todos os Exemplos possuem o valor de Atributo_Alvo = sim
Então retorne um nó com o rótulo = sim
Se todos os Exemplos possuem o valor de Atributo_Alvo = não
Então retorne um nó com o rótulo = não
Se Atributos está vazio
Então retorne um nó com o rótulo = valor de Atributo_alvo mais comum em Exemplos
Senão
A <- o atributo pertencente a Atributos que melhor classifica Exemplos

(por

exemplo
de
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Crie um nó raiz -> A
Para cada possível valor, Ai, de A
Crie um novo ramo a partir do nó com o rótulo = Ai
Seja Exemplos_ai o subconjunto de Exemplos que têm o atributo A = Ai
Se Exemplos_Ai está vazio
Então adicione ao ramo em questão um nó com o rótulo = valor de
Atributo_alvo mais comum em exemplos.
Senão adicione ao novo ramo a seguinte árvore
ID3(Exemplos_ Ai, Atributo_alvo, Atributos-{A})
Retorne Nó
Figura 10 – Pseudo-código do ID3 (adaptado de Mitchell, 1997, por Vieira, 2005).

As principais vantagens do ID3 são a simplicidade de implementação, o fácil entendimento do
seu mecanismo de funcionamento e a geração de árvores de decisão com menor profundidade.
Dentre suas limitações cabe destacar as seguintes:



tendência a produzir árvores de maior largura, por utilizar a medida de ganho de
informação;



maior probabilidade de ocorrência de ajuste excessivo, pelo fato de a árvore
normalmente se ajustar bastante aos dados;



capacidade de tratar apenas valores discretos.

Também criado por Quinlan (1993), o algoritmo C4.5 é o resultado de uma evolução do ID3,
apresentando, entre outros benefícios, mecanismo de combate ao ajuste excessivo, estratégia
de poda baseada no erro visando à geração de árvores menores, tratamento de atributos
contínuos, valores ausentes e dados com ruído.
Para a seleção de atributos, o C4.5 utiliza os critérios de ganho de informação e razão de
ganho. O tratamento de valores desconhecidos é realizado pelo método de pesagem do
desconhecimento.
No caso de um atributo com valor desconhecido, o algoritmo estima o grau de
desconhecimento da forma seguinte: atribui-se peso a cada exemplo de um determinado ramo.
Quando o valor do atributo é conhecido o peso é igual a 1; caso contrário, é dado pelo valor
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da probabilidade desse ramo. A probabilidade de cada ramo é calculada pela soma dos pesos
dos exemplos com atributos conhecidos do ramo, dividida pela soma dos pesos de todos os
exemplos com valor conhecido para o atributo testado.
Quinlan já havia proposto o conceito de janela para o ID3 (Quinlan, 1986), mas para o C4.5 o
conceito foi

consideravelmente melhorado. Uma das principais diferenças entre o

janelamento do ID3 e do C4.5 é que neste último a fração do conjunto de treinamento
utilizada para iniciar o treinamento não é escolhida de forma totalmente aleatória, e sim
considerando-se uma distribuição de classes uniforme. Por exemplo: se para um conjunto de
treinamento existem as classes A, B e C, com as proporções respectivas em 20%, 30% e 50%,
os exemplos da fração utilizados para iniciar o treinamento serão 20% da classe A, 30% da
classe B e 50% da classe C.
Outra característica do C4.5 é que metade dos exemplos classificados incorretamente são
adicionados à fração utilizada para reiniciar o treinamento, contra apenas alguns exemplos
que eram adicionados no caso do ID3. Essa característica do C4.5 permite uma convergência
mais rápida que a obtida pelo ID3.
Finalmente, o C4.5, considerando a possibilidade de ruído nos dados, pode terminar sua
execução mesmo antes de conseguir classificar todos os exemplos corretamente, caso
identifique

que não há maior acerto na classificação mesmo adicionando-se exemplos

classificados incorretamente à fração inicial de treinamento.
A poda baseada no erro não necessita de um conjunto independente para avaliação, ou seja, é
utilizado o próprio conjunto de treinamento. Este processo consiste em verificar se é possível
diminuir a taxa de erro aplicando-se uma poda em determinada sub-árvore.

3.3.2 Indução de regras
Toda árvore de decisão pode ser expressa através de regras, porém essas serão mutuamente
exclusivas. Quando se realiza indução de regras pode-se conseguir um certo “relaxamento”
no princípio de exclusividade mútua, embora isto requeira procedimento

relativamente

complexo.
A indução de regras é realizada por algoritmos que utilizam a estratégia separar-e-conquistar
(também conhecida como covering) do tipo bottom-up (direcionada das classes para os
atributos).
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Em linhas gerais, a estratégia separar-e-conquistar consiste em:
1. Induzir uma regra que satisfaça parte dos exemplos de treinamento e remover os
exemplos satisfeitos por essa regra;
2. Recursivamente induzir outras regras que satisfaçam outros exemplos até que não
reste exemplo algum a ser satisfeito.

3.3.2.1 Algoritmo N-PRISM
O N-PRISM, criado por Bramer (1999), é uma melhoria do algoritmo PRISM (proposto por
Cendrowjska, 1987). Derivado do ID3, este algoritmo gera apenas regras afirmativas, ou seja,
não são geradas regras de negação (IF NOT). Para avaliação de atributos candidatos, cada
atributo recebe uma pontuação baseada na seguinte fórmula:
P=

t
t+n

Equação 6 – Pontuação de atributo no N-PRISM (Bramer, 1999).
onde:

t = número de exemplos em que o atributo tem valor
n = número de exemplos em que o atributo não tem valor

A pontuação (equação 6) é utilizada para avaliar as regras geradas quanto a sua pureza, por
exemplo, a porcentagem de exemplos positivos entre os exemplos cobertos pela regra. Esta
medida atingirá seu valor ótimo quando nenhum exemplo negativo for aplicado pela regra
(Vasconcelos, 2002).
O algoritmo é iterativo, parando somente quando todos os exemplos estiverem cobertos por
uma regra, ou seja, no fim as regras geradas cobrirão todos os exemplos que foram utilizados
durante o treinamento.
Além disso, o conjunto de treinamento é totalmente recuperado a cada iteração, com a
intenção de identificar regras que formem novos subconjuntos (procedimento que implica
maior esforço computacional).
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Para cada classe c de 1 a n, inclusive:
(1) Calcule a probabilidade de ocorrência da classe c para cada par atributo-valor.
(2) Selecione o par atributo-valor com a probabilidade máxima de ocorrência e crie um subconjunto a partir
do conjunto de treinamento tomado como entrada compreendendo todas as instâncias que contenha o par
selecionado (para todas as classes).
(3) Repita os passos 1 e 2 para este subconjunto até o momento em que ele apresente apenas instâncias da
classe c. A regra induzida é então a conjunção de todos os pares atributo-valor selecionados na criação deste
subconjunto homogêneo.
(4) Remova todas as instâncias, que satisfaçam a regra formada, do conjunto de treinamento.
Repita a seqüência de passos de 1 a 4 até que todas as instâncias da classe c tenham sido removidas.
Figura 11 – Estrutura do algoritmo PRISM (Bramer, 1999, adaptado por Vasconcelos, 2002).

Pelo fato de existir ao menos uma regra para todos os exemplos, há uma certa tendência ao
ajuste excessivo. A principal vantagem da geração de regras está no fácil entendimento de sua
estrutura.

3.3.3 Árvores versus regras
Bramer (1999) apresenta um estudo onde conclui que o N-PRISM tem a capacidade de gerar
menos regras que os algoritmos TDIDT, com uma exatidão equivalente. Porém, a indução de
regras exige um esforço computacional maior, além do que, no próprio estudo de Bramer, fica
evidente que o número de exemplos não classificados é consideravelmente maior no NPRISM. De qualquer forma, o trabalho de Bramer demonstra que a indução de regras
realizada por este algoritmo é, no mínimo, equivalente à família TDIDT em termos de êxito
na classificação correta dos exemplos.
As árvores de decisão têm um desempenho melhor no que diz respeito a esforço
computacional e velocidade de processamento. Tanto árvores como regras têm uma boa
interpretabilidade, que é comprometida, em ambos os casos, quando a árvore é muito grande
ou há um excessivo número de regras.
Em resumo, os estudos até o momento não indicam que a indução de regras apresenta melhor
desempenho que a indução de árvores de decisão, e é pouco provável que seja desenvolvido
um indutor de regras que apresente desempenho e velocidade equivalentes a um indutor de
árvores (Monard & Baranauskas, 2003b: p. 135).
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3.3.4 Ferramentas disponíveis
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos, tanto no âmbito privado como em universidades,
com o intuito de se criarem ferramentas que possibilitem a execução e utilização de
algoritmos de aprendizagem de máquina. Estes trabalhos, muitas vezes, fornecem, inclusive,
bases de exemplos relacionadas aos mais diversos tipos de problemas. A tabela 2 faz menção
a algumas dessas ferramentas.
Tabela 2 – Ferramentas de indução de regras e árvores de decisão.

Nome
CART

Indução por
Algoritmos
Árvores de Decisão CART

Clementine Árvores de Decisão C&R Tree

Desenvolvido por/Referência
Salford Systems
(CART, 2007)
SPSS
(Clementine, 2007)

Weka

Árvores de
Decisão, Regras

CART, C4.5, M5’ e PRISM Universidade de Waikato
(Weka, 2007)

RT

Árvores de Decisão CART e Árvores de
Regressão Locais

Luis Torgo
(RT, 2007)

MLC++

Árvores de
Decisão, Regras,
Métodos
Estatísticos

Universidade de Stanford
(Kohavi, Sommerfield & Dougherty,
1996)

ID3, MC4, Árvores de
Aprendizagem por Reforço,
Tabela de Decisão, Árvores
Binárias, entre outros.

3.3.4.1 A ferramenta MLC++
MLC++ (Machine Learning in C++) foi um projeto iniciado na Universidade de Stanford, em
1993 (Kohavi, Sommerfield & Dougherty, 1996), cujos softwares desenvolvidos são
atualmente distribuídos pela Silicon Graphics (Silicon, 2007). Partindo do princípio de que
não há um algoritmo perfeito que resolva todo tipo de problema e que, ao contrário, diferentes
problemas exigem tipos de algoritmos diferentes, o propósito do projeto foi o de oferecer um
ambiente com suporte a um conjunto de algoritmos previamente desenvolvidos e testados, que
pudessem ser executados e comparados com certa facilidade.
Além dos algoritmos de indução de árvores de decisão, tais como ID3, C4.5, árvores de
decisão de aprendizado por reforço (Lazy Decision Trees), o pacote fornece algoritmos de
aprendizagem de máquina baseados em outras técnicas, como:
(Nearest-neighbor) e métodos ‘bayesianos’ (Naive-Bayes).

Vizinho Mais Próximo
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O MLC++ ainda proporciona integração com outras aplicações para visualização das
informações geradas em gráficos, utilizando o padrão de Diagramas Lógicos Genéricos (GLD
– General Logic Diagrams; Michalski, 1978) e dotty (Gansner & North, 2000). Esta
integração permite, por exemplo, que a árvore de decisão gerada por um algoritmo seja
representada através de uma figura, facilitando assim seu entendimento.
Em linhas gerais, o pacote MLC++ fornece um conjunto de programas executáveis que
esperam receber como dados de entrada um conjunto de arquivos em formato determinado.
Então, o usuário escolhe o tipo de algoritmo a ser utilizado e o pacote produz uma saída (em
tela ou arquivo) com o resultado do processamento (ver figura 12).
Árvore de decisão , taxa de
erro e outras informações

Arquivos formatados com:
especificação das Classes e
Atributos, conjuntos de
treinamento e execução.
Arquivo a
Arquivo b

xxxxxxxxxxxx

Algoritmo
da
ferramenta
MLC++

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Arquivo c

Figura 12 – Esquema genérico do funcionamento da ferramenta MLC++.

O MLC++ apresenta facilidade no manejo de diferentes tipos de algoritmos indutivos e, além
disso, possui código aberto e não exige gastos para o desenvolvimento de implementações
com fins acadêmicos. Para mais detalhes sobre o funcionamento da MLC++, vide o Anexo A.

3.3.5 Aplicação de Métodos Indutivos
Alvos de intensa pesquisa, a indução de regras e as árvores de decisão têm sido amplamente
utilizadas nos mais variados tipos de problema do mundo real. A tabela 3 faz referência a
alguns destes trabalhos.
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Tabela 3 – Artigos que relatam uso de indução de regras e árvores de decisão.

Referência

Tipo

(Espósito, Malerba &
Lisi, 2000)

Árvores/Regras Processamento de
Documentos.

Processamento inteligente de
documentos através do uso de
árvores de decisão e regras de
primeira ordem.

(Kretschmann,
Fleischmann &
Apweiler, 2001)

Regras

Bioinformática,
Análise de
Proteínas.

Geração de anotações através da
análise de dados de proteínas.

(Oliveira et al., 2002)

Árvores

Classificação de
Classificação de imagens coletadas
imagens da Internet. na web em duas categorias:
imagens fotográficas e gráficas
(logotipos e desenhos).

(Vasconcelos, 2002)

Regras

Geologia,
Exploração de
Poços de Petróleo.

Geração de regras através de bases
de dados geológicas, para auxilio na
descoberta de poços petrolíferos.

(Cortson-Oliver &
Gamon, 2003)

Árvores

Lingüística,
Tradução.

Identificação de erros de tradução
Inglês-Alemão utilizando árvores
de decisão.

(Wang et al., 2003)

Árvores/Regras Bioinformática,
Sequenciamento de
Proteínas.

Classificação de famílias de
proteínas utilizando regras e árvores
de decisão.

(Zhou & Ziang, 2003)

Regras

Diagnóstico
Médico.

Diagnóstico de hepatite, diabetes e
câncer utilizando redes neurais e
indução de regras.

(Chen et al., 2004)

Árvores

Computação,
Internet.

Diagnóstico de falhas em sites da
Internet.

(Jalba, Wilkinson &
Roerdink, 2004)

Árvores

Segmentação e
Segmentação de imagens para
Análise de Imagens, classificação de algas.
Microscopia.

(Mackie & McCane,
2004)

Árvores

Análise de Imagens, Reconhecimento de gestos,
Reconhecimento de analisando a presença/ausência de
Gestos.
dedos de uma mão em uma cena.

(McDonald & Sheehan, Árvores
2004)

Área

Diagnóstico
Médico.

Breve Descrição

Segmentação de imagens de
ventrículos.
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Referência

Tipo

Área

Breve Descrição

(Wilking & Rofer,
2005)

Árvores

Visão
Computacional,
Robótica.

Utilização de árvores de decisão
para análise de imagens em tempo
real e controle remoto de robôs.

3.4 Síntese
Métodos indutivos, englobando as técnicas de indução de regras e de árvores de decisão, têm
se mostrado técnicas viáveis para resolver problemas do mundo real, com muitos trabalhos a
respeito e intensa pesquisa voltada ao refinamento dos algoritmos. São indicados como
ferramentas de resolução de problemas complexos, que requerem o uso de habilidades
tipicamente humanas, como reconhecimento de padrões e construção de linhas de raciocínio.
No aprendizado de máquina, os exemplos utilizados como conjunto de treinamento devem
ser escolhidos com critério apurado, pois devem representar fielmente os exemplos do mundo
real  não em termos de quantidade, mas sim de características. Para isso, é aconselhável que
sejam desconsiderados atributos não relevantes, que não facilitem a distinção entre as classes
que são objeto do estudo.
Outro ponto crítico é a seleção de atributos, que traz reflexos imediatos na estrutura da árvore
ou no número de regras. Os critérios de seleção de atributos devem ser avaliados para que se
possa identificar o que apresenta melhor desempenho para a resolução do problema em foco.
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Capítulo 4
Inspeção visual aplicando aprendizado
de máquina
Neste capítulo realiza-se uma breve revisão de alguns conceitos de processamento de
imagens, os quais foram utilizados para implementar a metodologia proposta para inspeção
visual de placas montadas de circuito impresso.
Para ilustrar adequadamente os aspectos então abordados, são apresentados, em seguida, os
dois programas-protótipo utilizados na execução dos testes iniciais e no estudo de viabilidade
do uso de aprendizado de máquina para essa categoria de problemas.

4.1

Conceitos fundamentais em processamento de imagens

4.1.1 Imagem
Uma imagem contínua (analógica) pode ser representada por uma função de duas variáveis
f(x,y), onde x e y representam coordenadas espaciais e o valor de f num determinado ponto
(x,y) corresponde à sua intensidade luminosa.
Por outro lado, a versão digital da respectiva imagem pode ser representada por uma matriz
m x n de pixels, conforme ilustrado na figura 13.
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n

m

Figura 13 – Matriz representativa de uma imagem 10x17 – onde cada retângulo corresponde a um pixel.

Nesta forma de representação, a distribuição de pixels ao longo das linhas e colunas pode
estar associada a uma grade retangular ou hexagonal. No primeiro caso, que, aliás, é o mais
freqüente, pode-se admitir que cada pixel tenha apenas quatro pixels vizinhos (vizinhança 4)
ou, então, oito pixels vizinhos (vizinhança 8) (vide figura 14).

v2
v1

X
v4

(a)

v1
v3

v2
X
v4

v3

(b)

Figura 14 – a) Vizinhos de um pixel ao longo das linhas e colunas

b) Vizinhos ao longo das diagonais.

Via de regra, imagens digitais coloridas são armazenadas no padrão RGB - Red, Green and
Blue -, onde estas três cores primárias, assumindo diferentes níveis de intensidade, são
combinadas para a formação das demais cores. Admitindo-se que a informação de cor de cada
componente RGB seja armazenada em 1 byte de memória, uma imagem RGB será
representada por uma matriz de tríades de bytes, onde cada um deles irá corresponder a
valores de intensidade da respectiva cor primária variáveis no intervalo [0...255].
Tratando-se de uma imagem monocromática, as componentes primárias R, G e B têm o
mesmo peso na formação da cor, de modo que a informação de um determinado pixel poderá
ser descrita por qualquer uma delas. Utilizando-se 1 byte para o armazenamento da
informação de um pixel, obtêm-se imagens com até 256 tons de cinza, variando entre o preto
(0) e o branco (255) (vide figura 15).
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Figura 15 – Exemplos de tons de cinza.

4.1.2 Histograma de tons de cinza
Um histograma de tons de cinza é o resultado de uma operação aplicada à imagem a fim de se
obter a freqüência de ocorrência de cada um dos n tons de cinza na mesma. Trata-se de uma
propriedade vetorial que apresenta grande potencial de síntese, favorecendo a rápida
identificação de características qualitativas importantes da imagem.
Para uma imagem monocromática, o histograma de tons de cinza é calculado a partir da
expressão a seguir:
p(k ) = nk
Equação 7 – Histograma.
onde

k = tom de cinza
nk = número de pixels da imagem que têm o tom de cinza k

Considerando que cada pixel pode ter um valor entre 0 e 255, a obtenção do histograma
consiste em analisar todos os bytes da matriz imagem, acumulando-se o número de pixels
referente a cada tom de cinza (vide pseudocódigo da figura 16).
Inicio
definir h[255]
h[] = 0

{define um vetor com 255 posições}

{zera todas as posições do vetor}

Para cada valor f(m,n) faça
h[f(m,n)] =

h[f(m,n)] + 1

Fim-para
Fim
Figura 16 – Algoritmo para geração de histograma.
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É importante destacar que o histograma de tons de cinza é invariante a operações de rotação e
translação da imagem, o que o torna bastante útil para a caracterização de imagens de placas
de circuito impresso, já que são inevitáveis as discrepâncias posicionais entre as imagens
referência e teste utilizadas no processo de identificação de defeitos.

h

0
(a) Imagem em tons de cinza

255
(b) Histograma de tons de cinza da imagem a

Figura 17 – Imagem e seu respectivo histograma.

Analisando-se o histograma de tons de cinza de uma imagem, poder-se-á concluir, por
exemplo, que a imagem contém diversos objetos com tons de cinza aproximadamente iguais
destacando-se de um fundo homogêneo  caso de um histograma bi-modal, com duas
grandes concentrações de pixels claros e escuros; ou, então, que a imagem é
predominantemente escura e de baixo contraste  caso de um histograma com uma grande
concentração de pixels em torno de um baixo valor de tom de cinza. Em suma: mediante a
análise da forma do histograma de tons de cinza identificam-se diversas características
qualitativas da imagem.
Vale notar que, eventualmente, pode não ser interessante considerar todos os 256 tons de
cinza para a geração do histograma. Em lugar disso, pode-se adotar faixas de variação de tons
de cinza – uniformes ou não –, e utilizá-las para acumular o número pixels pertinentes às
mesmas. A tabela 4 apresenta uma distribuição para um histograma que considera 5 faixas de
tons de cinza.
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Tabela 4 – Exemplo de seleção de intervalos para geração do histograma de tons de cinza.

Faixa

Intervalo de Tom de Cinza

1a.

de 0 a 51

a

2.

de 52 a 103

a

3.

de 104 a 155

a

4.

de 156 a 206

a

de 207 a 255

5.

4.1.3 Aplicação de filtros espaciais
Certas características de uma imagem podem ser destacadas ou atenuadas por meio da
aplicação de filtros espaciais - funções matemáticas que modificam a composição espectral de
uma imagem mediante a aplicação de uma particular operação de convolução.
Graficamente, um filtro pode ser representado por uma matriz retangular m x n de valores
reais, que se comporta como uma “janela” deslizante sobre a imagem, modificando a
intensidade do pixel coincidente com o pixel central do filtro em função das intensidades dos
pixels vizinhos àquele e dos “pesos” associados às posições (i,j) do filtro.
A aplicação de um filtro a uma imagem pode ter diversos objetivos, como, por exemplo,
eliminar determinados tipos de ruído ou destacar as bordas11.
É importante salientar que a aplicação de um filtro à imagem muitas vezes produz efeitos
colaterais indesejáveis. Por exemplo, ao se aplicar um filtro Média a uma imagem com o
propósito de se atenuar a presença de ruídos, em geral se introduz na mesma um certo grau de
desfocalização.
O processo de filtragem de uma imagem por um filtro de média é ilustrado na figura 18 e a
fórmula para o cálculo dos novos valores dos pixels é dada pela equação 8:

f ( m, n) + f ( m − 1, n − 1) + f (m − 1, n) + f (m − 1, n + 1) + f (m, n − 1) +
g (m, n) =

f ( m, n + 1) + f (m + 1, n − 1) + f (m + 1, n) + f (m + 1, n + 1)
9
Equação 8 – Filtro de média.

11

Correspondentes ao gradiente de tons de cinza da imagem.
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(a)

(b)

(c)

Figura 18 – Aplicação do filtro de média: a) matriz do filtro b) imagem hipotética a ser filtrada – destacase, em vermelho, a região considerada c) resultado da filtragem da imagem para o pixel central da região
considerada.

Figura 19 – Imagens reais: original à esquerda, à direita a imagem resultado de aplicação do filtro média.

4.1.4 Segmentação
A segmentação é um processo aplicado à imagem com o intuito de dividi-la em regiões
correspondentes aos objetos de interesse.
Uma das etapas essenciais do processo de segmentação é a de limiarização ou binarização:
transforma-se uma imagem colorida ou monocromática em uma imagem contendo apenas
pixels pretos e brancos – chamada de imagem limiarizada ou binarizada (vide figura 20).
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Figura 20 - Imagem original x imagem limiarizada.

Para tanto, percorre-se a imagem pixel a pixel, aplicando a seguinte regra de decisão:

g (m, n) = 0

se f(m, n) < L

g (m, n) = 255 se f(m, n) >= L
Equação 9 – Regra para limiarização.
onde 0 (preto) corresponderá ao fundo, e 255 (branco) corresponderá ao objeto de interesse

A equação 9 descreve um processo de limiarização global, já que um único valor de L (limiar
para a tomada de decisão) é utilizado para toda a imagem. Tal procedimento é, em geral,
adequado quando os objetos de interesse apresentam forte contraste com o background. Em
situações onde isso não ocorre, podem-se utilizar algoritmos de limiarização baseados em
valores variáveis de limiar L(i,j), estes variando em função de certas características locais
identificadas nas vizinhanças da posição (i,j) considerada (vide figura 21)
L1

f1

f1

f2

L2

f2

f3

f4
...

(a)

(b)

Figura 21 – Processo de limiarização local: a) imagem dividada em regiões
b) limiar por região da imagem (L).
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4.1.5 Extração de características e classificação de imagens
Após a aplicação da cadeia de algoritmos de suavização e segmentação, o próximo passo
consiste em se extrair características representativas da imagem que possibilitem classificá-la
segundo os critérios de interesse para o domínio do problema. Para a composição do assim
chamado vetor de características da imagem, podem ser incluídas diferentes propriedades da
mesma, sejam elas escalares ou vetoriais, globais ou locais. Por exemplo: pode-se construir
um vetor de características composto por: p11 = tom de cinza médio da imagem (propriedade
escalar e global), p21 a p2n = freqüências de ocorrência dos tons de cinza contidos nos n
intervalos do histograma de tons de cinza da imagem (propriedade vetorial e global), p31 a
p3qxr = gradiente de tons de cinza médio de cada uma de suas m = q x r regiões retangulares,
supondo-a subdividida em uma grade de q x r sub-imagens retangulares (propriedade local e
vetorial).
No processo de classificação os algoritmos de reconhecimento de padrões utilizarão as
informações sintetizadas nos vetores de características da imagem para inferirem a sua
classificação, relativamente ao conjunto de classes do problema.

4.2

Inspecionando placas de circuito impresso montadas

Conforme exposto no capítulo 2, a comparação direta, pixel a pixel, entre imagem-referência e
imagem-teste apresenta muitas limitações, principalmente no caso de inspeção de placas de
circuito impresso montadas. Entretanto, essas dificuldades podem ser minoradas se a
comparação for realizada entre os vetores de características das imagens referência e teste,
para o quê é necessário que se identifiquem os atributos das imagens que sejam efetivamente
úteis para distinguir placas defeituosas das placas sem defeito.
Para que essa tarefa seja adequadamente realizada, é necessário analisar visualmente
diferentes imagens do domínio do problema, procurando-se identificar nas mesmas certos
padrões que possam ser utilizados como discriminantes.
Com o propósito de se construir um vetor de características adequado para sintetizar aspectos
visuais relevantes de imagens de placas de circuito impresso montadas, foram desenvolvidos
dois sistemas protótipos – os programas Conversor e Extrator. Tais ferramentas são descritas
nas próximas subseções.
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4.2.1 Protótipo Conversor
Considerando-se que o foco deste trabalho é o desenvolvimento de uma aplicação de visão
computacional que incorpore métodos de inteligência artificial, optou-se por se construir o
Conversor na linguagem Prolog – no caso, o Visual Prolog (2007) –, que, além de todos os
recursos de inferência lógica definidos para essa linguagem, possui também um conjunto de
cláusulas especializadas na manipulação de objetos gráficos. Tal escolha possibilitará, no
futuro, a construção de um sistema especialista em detecção de defeitos de placas montadas
utilizando uma base de conhecimento descrita por cláusulas que descrevam as peças de
conhecimento explicitadas pelo algoritmo indutivo (vide figura 22).
task_win_eh(_Win,e_Menu(id_Processo_Converter_color_para_binaria,_ShiftCtlAlt),0):-!,
% CONVERTE IMAGEM PARA BINARIA
JanelaAtiva = win_GetActiveWindow(),

% pega a janela ativa

janela(JanelaAtiva, NomeArquivo, _),

% pega o nome do arquivo da janela ativa

nomeNovaJanela(NomeNovaJanela),

% cria o nome para a nova janela

converterPara(2, NomeArquivo, NomeNovaJanela), % converte a imagem para binária
abrirJanela(_Win, NomeNovaJanela),

% cria nova janela com a imagem convertida

!.

Figura 22 – Trecho de código implementado no Visual Prolog.

O objetivo inicial do Conversor é o de prover recursos para a aplicação de diferentes
algoritmos clássicos de processamento de imagens. Um possível algoritmo que, por sinal, é
bastante utilizado neste trabalho, é o de limiarização, o qual converte uma imagem
originalmente colorida ou em tons de cinza em uma imagem binária, contendo apenas pixels
pretos e brancos (vide figura 23).

Figura 23 – Imagem original x imagem limiarizada.
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Os algoritmos de processamento de imagens constituem-se em instrumentos essenciais para a
exposição de características relevantes da imagem ou para a atenuação de aspectos da mesma
que não devam ser considerados. Na figura 23, por exemplo, nota-se que a aplicação do
operador de limiarização fez com que os componentes montados na placa fossem destacados;
em contrapartida, os artefatos específicos do circuito impresso  orifícios e trilhas  foram
completamente eliminados.
O Conversor, utilizando a versão de demonstração da biblioteca Imaging Toolkit (MCM
Design, 2007), implementa as seguintes categorias de funções de processamento de imagens:



Conversão de tipos de imagens: de RGB para monocromática; de monocromática
para binária; de RGB (32 bits) para colorida com 16 bits;



Filtros de suavização de imagens: Média, Mediana e Gaussiano (Russ, 1994);



Detectores de bordas: Sobel, Prewit, Laplaciano, Line Mask Horizontal, Line Mask
Vertical (Russ, 1994);



Filtros diversos: Passa Alta, Máximo, Mínimo, Máx Mín, Mosaico (Russ, 1994);



Algoritmos de limiarização.

Figura 24 – Aplicação de um detector de bordas utilizando o protótipo Conversor.
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A ferramenta também permite que se defina um arquivo com instruções a serem processadas
em lote. Ou seja, é possível aplicar uma seqüência de operações encadeadas sobre uma
imagem, utilizando diferentes processos de conversão e aplicação de filtros. Os comandos são
executados seqüencialmente, avaliando as expressões da direita para a esquerda.
A MAXIMO 'c02_02'
B BINARIA A
C LAPLACIANO B
Figura 25 – Arquivo em lote com instruções para aplicação de comandos encadeados.

Na figura 25 apresenta-se um exemplo de arquivo com instruções seqüenciais. Neste caso a
imagem “c02_02” (a extensão “bmp” é omitida) é submetida a uma operação de filtragem
com um filtro de Máximo, gerando-se uma imagem A que, depois de limiarizada (imagem B),
é submetida ao operador Laplaciano. O resultado deste processamento pode ser observado na
figura 26.

Figura 26 - Resultado do encadeamento de operações sobre uma imagem – como especificado através da
figura 25 (de cima, da esquerda para a direita: imagem origem, imagem resultado do filtro de Máximo,
imagem resultado de limiarização e imagem resultante da aplicação do Laplaciano).
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Em contrapartida, na figura 27 eliminou-se da cadeia de operações indicada acima a etapa de
limiarização, razão pela qual o aspecto visual da imagem resultante foi bastante distinto do da
figura 26.

Figura 27 - Resultado do encadeamento de operações sobre uma imagem – como especificado na figura 25,
mas sem aplicar limiarização (de cima, da esquerda para a direita: imagem origem, imagem após
aplicação do filtro de Máximo, imagem após aplicação do Laplaciano.

Em suma, o Conversor possibilita a aplicação de diferentes métodos de filtragem e de
limiarização da imagem, encadeados ou não, de modo a prepará-la para as operações
subseqüentes de análise e extração de características de interesse para o processo de
classificação.
Mais detalhes da ferramenta Conversor (com todas as telas disponíveis) são apresentados no
Apêndice A.
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4.2.2 O protótipo Extrator
O segundo sistema protótipo, denominado Extrator, é o responsável pela extração de
características da imagem que, posteriormente, irão compor o conjunto de atributos que serão
utilizados no treinamento dos algoritmos indutores.
Este protótipo foi construído na linguagem Delphi (2007), uma vez que o mesmo realiza
cálculos numéricos para extração de características das imagens – algo que seria difícil de
implementar na linguagem Prolog, que é essencialmente simbólica.
Em linhas gerais, o Extrator aplica à imagem pré-processada um conjunto de algoritmos
especializados no cálculo de certas propriedades previamente selecionadas pelo usuário.
O protótipo foi desenvolvido para permitir que se indique, através de parametrização, quais
características devem ser extraídas das imagens. Por exemplo, é possível gerar o histograma a
partir de faixas definidas pelo usuário (vide figura 28).

Figura 28 – Inclusão de parâmetros, definindo uma estrutura de faixas de tons de cinzas a ser utilizada.
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Adicionalmente, é possível configurar máscaras (na forma de matrizes retangulares) para a
extração de características locais da imagem (vide figura 29). Para tanto, utilizam-se campos
de edição de texto livre para cada uma das linhas da matriz; nesses campos são editados os
valores (de 0 a 255) de seus elementos, separando-os por traços (“-“) de forma a organizá-los
em colunas. Na figura 29, por exemplo, define-se uma máscara que tem por objetivo
identificar na imagem seqüências de três pixels brancos ao longo de uma diagonal e fazendo
fronteira com no mínimo três pixels pretos à esquerda.

Figura 29 – Inclusão de parâmetro para composição de filtro, a ser aplicado para contar ocorrências de
três pixels brancos com inclinação à direita.

A figura 30 apresenta uma imagem binária de 8 x 12 pixels., onde os pixels marcados com
asterisco (“*”) coincidem com a matriz definida na figura 28, perfazendo um total de duas
ocorrências desta estrutura na imagem.
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000-000-255
000-255
255

Figura 30 – Imagem binária de 12x8 pixels - duas ocorrências da estrutura de três pixels brancos com
inclinação à direita.

Inicialmente as definições das faixas de tons de cinza, bem como das máscaras, não estão
associadas diretamente com a aplicação destes parâmetros às imagens objeto de análise. É
necessário, portanto, associar os parâmetros previamente realizadas com um certo projeto.
Essa forma de interface permite que se criem diversos projetos, cada qual utilizando
diferentes vetores de características, o que em muito facilita a realização de experimentos para
avaliação de características relevantes das imagens. Para tanto, basta incluir no cadastro do
projeto os seguintes dados: nome do projeto, diretório onde se encontram as imagens objeto
dos algoritmos de extração de características, diretório destino para geração dos arquivostexto contendo os vetores de características, elementos componentes do vetor de
características. O resultado da criação do projeto é um conjunto de características que serão
extraídas das imagens objeto de análise (vide figura 31).

Figura 31 – Lista de características a serem extraídas em determinado projeto.
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4.2.2.1 Extração de características
Após a definição do projeto, basta aplicar o processo de extração de características
previamente configurado pelo usuário (figura 32), o qual irá associar a cada imagem o seu
correspondente vetor de características. Este, por sua vez, é a seguir gravado em arquivo no
padrão esperado pela ferramenta MLC++ (vide Anexo A).

Extrações já
realizadas

Figura 32 – Processo de extração – varre os pixels das imagens, gerando vetores de características.

Ao aplicar-se um processo de extração, tem-se a opção de se extrair as características
acumulando–se valores por sub-regiões da imagem (vide elipse destacando a opção “Utilizar
Grade” da figura 32). Quando esta opção é utilizada, as imagens são subdivididas em 36 áreas
retangulares idênticas – ou seja, numa grade de 6x6 (vide figura 33). A posição relativa à
grade retangular (prm,prn) de um particular pixel p(m,n) situado sobre a linha m e a coluna n
da imagem é dada por:
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 m * nl 
prm = 

 li 

 n * nc 
prn = 

 ci 

Equação 10 – Posição relativa do pixel (m,n) na grade12.
onde

m = linha do pixel considerado
n = coluna do pixel considerado
nl = número de linhas da grade
nc = número de colunas da grade
li = número total de linhas da imagem
ci = número total de colunas da imagem

Utilizando-se as coordenadas (prm,prn) relativas à grade do pixel p(m,n) da imagem, obtémse o número Q do retângulo onde o mesmo se localiza, da forma seguinte:

Q = prm * nl + prn − nc
Equação 11 – Identificação do número da área retangular da grade.
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Figura 33 – Subdivisões de uma imagem de 18x12 pixels em 36 sub-regiões retangulares iguais.

Deve-se ponderar que se forem efetivamente consideradas as 36 sub-regiões para se gerar o
vetor de características das imagens, a quantidade total de características a serem calculadas
deverá ser multiplicada por 36.

12

O símbolo  indica arredondamento para cima.
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Futuramente poder-se-á implementar uma interface que permita ao usuário definir grades
retangulares com diferentes números de linhas e colunas e, também, selecionar as regiões de
interesse da imagem nessa grade, mediante a ativação e desativação de quaisquer retângulos
da mesma. Em sua versão atual, porém, o Extrator combina grupos determinados de
retângulos, gerando o vetor de características associado a três sub-regiões irregulares da
imagem. Assim, cada característica c, anteriormente escolhida para extração, será substituída
pelas características cr1, cr2, cr3 (onde r1, r2 e r3 correspondem às regiões indicadas na legenda
da figura 33).
Vale notar que, em uma placa de circuito impresso, o simples deslocamento (vertical ou
horizontal) de um componente pode não afetar quaisquer valores de características quando
estas têm o caráter global. Portanto, o recurso de se subdividir a imagem em regiões (e,
portanto, permitir o cálculo de características locais) é útil, por exemplo, para a identificação
de defeitos de desalinhamento – uma vez que um componente deslocado possivelmente
invadirá uma sub-região vizinha, ocasionando, assim, alterações no vetor de características.

4.2.2.2 Treinamento dos algoritmos e geração de árvores de decisão: integração
entre Extrator e MLC++
Após a sintetização das imagens por meio de seus vetores de características, realiza-se o
processo de execução do algoritmo indutivo. Neste processo, os arquivos-texto contendo os
vetores de características das imagens são submetidos à ferramenta MLC++, para o quê é
necessário que se definam alguns argumentos requeridos pela mesma (como, por exemplo, o
nome do particular algoritmo indutivo a ser utilizado). Concluída a execução do algoritmo, a
ferramenta MLC++ gera as seguintes informações: taxa de erro alcançada pelo algoritmo
escolhido, árvore de decisão (classificador) induzida e matriz de confusão (ou seja, tabela
descrevendo a relação das classificações corretas e incorretas), as quais são armazenadas em
um arquivo texto. Finalmente, o Extrator lê o arquivo texto gerado pela ferramenta MLC++,
interpreta as informações desse arquivo e armazena as mesmas em sua base de dados
(construída com a versão freeware do MySQL Server 5.013).
O processo anteriormente descrito é representado pela figura 34.

13

Banco de dados relacional livre de custos: http://www.mysql.com/.
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Algoritmo a ser utilizado;
características das imagens (arquivos texto)
MLC++

Extrator
Árvore gerada, taxa de erro (arquivos texto)

Base de dados
do Extrator

Figura 34 – Integração entre Extrator e MLC++.

Além do algoritmo escolhido, existem outros parâmetros importantes a serem informados à
ferramenta MLC++, a saber:



Porcentagem de exemplos para o conjunto de treinamento;



Porcentagem de exemplos para o conjunto de execução;



Distribuição dos exemplos: no caso de se utilizar amostragem

aleatória, os

exemplos são separados aleatoriamente, apenas respeitando-se o percentual
definido para o número de exemplos a compor os conjuntos de treinamento e
execução. Por outro lado, utilizando-se amostragem aleatória uniforme, além de se
respeitar o percentual de exemplos dos conjuntos, deve-se distribuir os exemplos
entre conjunto de treinamento e de execução de forma a se manter o
balanceamento de classes. Por exemplo, se houver um total de 100 exemplos, dos
quais 20% da classe a, 30% da b e 50% da c, e se se estabelecer que 70% dos
exemplos são para o treinamento e 30% para execução, obtém-se a seguinte
distribuição de exemplos:

 conjunto de treinamento: 70 exemplos, sendo 14 da classe a, 21 da classe b
e 35 da classe c;

 conjunto de execução: 30 exemplos, sendo 6 da classe a, 9 da classe b e 15
da classe c.
A interface de execução, apresentando os parâmetros mencionados, é representada pela figura
35.
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Figura 35 – Tela de treinamento e execução.

Uma vez que um processo de execução tenha sido realizado, é possível consultar, através da
interface do próprio Extrator, a taxa de acerto obtida pelo algoritmo e a árvore de decisão
gerada (figura 36).

Árvore de
Decisão.

Resultado da
Execução – taxa
de acerto.

Figura 36 – Resultado do treinamento e execução – taxa de acerto e árvore de decisão.
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Outro importante recurso do Extrator é o de gerar regras a partir da árvore de decisão
construída pelo algoritmo indutivo, bastando, para isso, que se acione o botão “Árvore em
regras” (vide figura 37).

Figura 37 – Conversão de árvore em regras.

4.2.3 Resumo da metodologia aplicada
Em linhas gerais, e fazendo-se um resumo do exposto até o momento, adotou-se o
procedimento abaixo para a realização dos experimentos (vide figura 38):
a) Obteve-se um conjunto de imagens-exemplo monocromáticas de sub-regiões de placas
montadas, composto por imagens previamente classificadas em categorias ‘com
defeito’ e ‘sem defeito’;
b) Aplicando-se ao conjunto de imagens-exemplo uma cadeia de algoritmos de
processamento de imagens implementados no protótipo Conversor, foram geradas
versões limiarizadas das mesmas;
c) Elegeram-se algumas características dessas últimas imagens que visualmente pareciam
distinguir as imagens das placas com defeito daquelas sem defeito;
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d) Aplicando-se o protótipo Extrator, foram extraídas as características eleitas, onde,
para cada imagem-exemplo e sua respectiva imagem limiarizada, gerou-se um vetor
de características composto de atributos vetoriais e escalares. Esses vetores foram
gravados em arquivo texto, cada qual ocupando um registro (linha) no mesmo. Os
registros deste arquivo foram divididos em dois subconjuntos: S1, com registros para
composição do conjunto de treinamento, e S2, com registros separados para compor o
conjunto de execução;
e) Utilizando-se a ferramenta MLC++, aplicou-se ao subconjunto de registros S1 os
algoritmos de aprendizado de máquina ID3 (Quinlan, 1986) e MC4 (Kohavi,
Sommerfield & Dougherty, 1996) – sendo este último um algoritmo variante do C4.5
(Quinlan, 1993), gerando-se, como resultado, os classificadores correspondentes. É
importante aqui observar que cada um destes algoritmos procurou, de acordo com seus
próprios critérios, identificar quais características eram relevantes para o processo de
classificação, razão pela qual as árvores de decisão induzidas pelos mesmos
apresentaram diferentes topologias e características;
f) Na seqüência, o subconjunto de registros S2 foi submetido aos classificadores gerados
no passo “e”, de forma a avaliar a taxa de acerto de cada algoritmo;
g) Os resultados dos algoritmos foram, então, apresentados e comparados.

Figura 38 – Diagrama da metodologia aplicada.
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Nos experimentos realizados, o protótipo Extrator foi parametrizado para avaliar as imagens
de placas de circuito impresso montadas, extraindo um total de 22 características, conforme
descrição a seguir (para mais detalhes, vide o Apêndice C):



Da imagem monocromática com 255 tons de cinza:

 Histograma de tons de cinza, considerando 10 faixas uniformes.


Das imagens de bordas limiarizadas:

 Quantidade de ocorrências de três pixels brancos em seqüência:
o na horizontal;
o na vertical.
 Total de bordas a 0°, a 45°, a 90°, a 135°, a 180° e 270°;
 Total de quinas: superior esquerda, inferior esquerda, superior direita e inferior
direita.
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Capítulo 5
Resultados experimentais
Para a realização dos experimentos foram utilizadas 175 imagens-exemplo de sub-regiões de
placas montadas de circuito impresso - 85 delas separadas para compor o conjunto de imagens
de placas sem defeito e 90 para compor o conjunto de placas com defeito. Nas imagens de
placas sem defeito foram adicionados ruídos artificiais, como: salt and pepper noise14,
variações uniformes nos tons de cinza e pequenos deslocamentos verticais ou horizontais da
imagem. As imagens de placas com defeito foram geradas de forma artificial, criando-se, por
meio de edição, exemplos para “ausência de componente”, “componente incorreto”,
“inversão” e “desalinhamento”; a essas imagens geradas artificialmente também foram
acrescentados os mesmos tipos de ruídos impostos às imagens de placas sem defeito (vide
figuras 39, 40, 41 e 42).

14

Ruído caracterizado pelo espalhamento aleatório de pixels pretos e brancos.
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Figura 39 – Imagens de placas sem defeito, porém com ligeiras variações.

Figura 40 – Imagens de placas com defeito – ausência de componente e componente incorreto .

Figura 41 – Imagens de componente sem defeito – porém com variações de alinhamento e luminância.

Figura 42 – Imagens de componente com defeito – ausência, inversão e desalinhamento.
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Das imagens utilizadas nos experimentos, 100 foram compostas de sub-regiões de imagens de
placas de circuito impresso montadas que apresentavam um considerável número de
componentes (a figura 39, por exemplo, apresenta cerca de 19 componentes). Em
contrapartida, 75 das imagens utilizadas foram compostas de sub-regiões de imagens
demarcando um componente específico (figura 41). Esta última categoria de exemplos foi
analisada com o propósito de se verificar se o método também poderia ser utilizado para
realizar a inspeção local – em tal caso seria suficiente associar à imagem global da placa um
arquivo de projeto descrevendo a posição das sub-imagens retangulares envoltórias dos
diversos componentes, de modo que a identificação dos defeitos estaria automaticamente
vinculada à sua localização no sistema de coordenadas da placa.
Com o objetivo de se avaliar o comportamento dos algoritmos indutivos frente a diferentes
combinações de fatores característicos do domínio do problema, cada experimento utilizou: a)
diferentes algoritmos indutivos; b) diferentes conjuntos de características; c) diferentes
composições dos conjuntos de treinamento e execução.
Para atender ao planejamento dos experimentos previstos as 175 imagens-exemplo originais
foram preparadas a fim de se formarem 10 novos conjuntos de imagens (conforme indicado
na tabela 5).
Foram realizados 400 experimentos utilizando-se os vetores de características extraídas das
imagens-exemplo. Para cada execução do processo adotou-se o padrão de se separarem 70%
dos exemplos para treinamento e 30% para execução, caracterizando-se, à primeira vista, um
caso de simples validação por holdout. Porém, além disso, para cada um dos conjuntos de
imagens preparadas (tabela 5) cada algoritmo indutor foi executado 10 vezes, e em cada
execução aplicou-se uma distribuição aleatória dos exemplos entre os conjuntos de
treinamento e execução – onde a taxa de acerto final de cada algoritmo resultou da média das
taxas de acerto obtidas nas 10 execuções. Dessa forma, o processo de validação utilizado nos
experimentos caracterizou-se como uma média de holdouts.
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Tabela 5 – Conjuntos preparados para os experimentos.

Tipo de imagem

Conjunto Imagens

Previamente
classificadas como

Contendo apenas um
componente

UC1

originais e limiarizadas

{sem defeito,
com defeito}

UC2
UC3
UC4

limiarizadas
de bordas limiarizadas15
originais e limiarizadas

UC5

limiarizadas

VC1

originais e limiarizadas

VC2
VC3

limiarizadas
de bordas limiarizadas15

VC4
VC5

originais e limiarizadas
limiarizadas

Contendo vários
componentes

{componente ausente,
desalinhamento ou
inversão,
componente incorreto,
sem defeito}

{sem defeito,
com defeito}

{componente ausente,
desalinhamento,
componente incorreto,
sem defeito}

Na tabela 6, apresenta-se o resumo geral dos resultados obtidos, e na figura 43 os mesmos
resultados em forma de gráfico.
Tabela 6 – Médias das taxas de acerto - resumo geral.
Conjunto
UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
VC1
VC2
VC3
VC4
VC5

Sem grade
ID3
MC4
90,95%
91,43%
89,52%
89,05%
70,00%
71,36%
76,96%
88,70%
67,83%
68,70%
87,00%
80,33%
85,33%
83,00%
78,00%
78,00%
68,97%
72,41%
72,41%
71,72%

Com Grade
ID3
MC4
88,10%
84,76%
89,05%
90,48%
82,61%
77,51%
74,35%
73,91%
77,39%
76,96%
77,67%
81,33%
79,67%
79,33%
76,67%
80,00%
69,31%
74,14%
75,52%
70,00%

A seqüência de operações encadeadas para se chegar nesta imagem foi: Original ← Mosaico ← Limiarização
← Laplaciano.
15
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Figura 43 – Médias das taxas de acerto – resumo geral (tabela 6)

5.1 Discussão dos resultados
Entre os experimentos realizados com o conjunto de imagens contendo vários componentes, o
de melhor desempenho foi o que utilizou o vetor de características composto do histograma
da imagem original juntamente com características das imagens limiarizadas, sem utilização
do recurso de grade e com exemplos previamente rotulados em apenas duas classes (VC1).
Tal experimento obteve taxa média de acerto de 87% com o algoritmo ID3. Em contrapartida,
a pior taxa de acerto – 68,97% – para este conjunto de imagens resultou de um experimento
que utilizou exatamente os mesmo critérios, diferindo apenas pelo fato de que neste caso os
exemplos foram previamente rotulados em quatro classes possíveis, dando indicação do tipo
de defeito encontrado (VC4).
Tratando-se das imagens com apenas um componente, a maior taxa de acerto, de 91,43% com
o algoritmo MC4, foi também alcançada pelo experimento que utilizou o vetor de
características composto do histograma da imagem original juntamente com características
das imagens limiarizadas, sem utilização do recurso de grade e com exemplos previamente
rotulados em duas classes (UC1). Já a pior taxa de acerto, diferente do que ocorre para o
experimento de imagens com vários componentes, se deu para o experimento que utilizou
vetor de características apenas das imagens limiarizadas, sem uso da grade e com exemplos
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rotulados em quatro classes, apresentando taxa de acerto de 67,83% com o algoritmo ID3
(UC5).
Os experimentos que utilizaram o recurso da grade obtiveram taxas inferiores em
praticamente todos os casos, frente às taxas alcançadas pelos experimentos que não utilizaram
grade. As únicas exceções se deram nos experimentos com imagens contendo apenas um
componente, e que utilizaram vetores de características de imagens limiarizadas, onde o uso
da grade melhorou sensivelmente as taxas de acerto dos conjuntos UC3 e UC5.

5.1.2 Caracterização do tipo de defeito e a aplicação de custo de erro variável
Comparativamente, os experimentos realizados com os conjuntos formados por imagens
previamente rotuladas em 4 classes distintas (conjuntos VC4, VC5, UC4 e UC5),
apresentaram taxas de acerto consideravelmente inferiores àqueles realizados sobre conjuntos
formados por imagens rotuladas em apenas 2 classes (conjuntos VC1, VC2, VC3, UC1, UC3
e UC3).
Porém, deve-se levar em conta que a rotulação de exemplos nas 4 classes diminuiu
consideravelmente o número de amostras por classe, o que conseqüentemente dificulta o
aprendizado dos algoritmos, uma vez que tais algoritmos esperam um conjunto de amostras
que caracterizem de forma mais completa possível uma determinada classe. Além disso, é
possível que diferentes tipos de defeito resultem em variações similares no vetor de
características (neste cenário, é necessário identificar novas características, cujos valores
sejam suficientemente dissimilares entre classes).
Analisando-se os dados tabela 7, a matriz de confusão consolidada do conjunto UC4, e
considerando-se apenas os experimentos que não utilizaram grade, nota-se que em apenas 24
das classificações incorretas – de um total de 79 – uma imagem de placa com defeito foi
apontada como ‘sem defeito’ (é importante notar que as 460 classificações consolidadas na
tabela 7 são resultado de 10 execuções do algoritmo ID3 e 10 execuções do algoritmo MC4,
cada qual trabalhando com conjuntos de treinamento distintos contendo 23 exemplos cada).
Tabela 7 – Matriz de Confusão Consolidada – UC4 – sem grade – algoritmos ID3 e MC4 – taxa de acerto
média de 82,83%.
(a) (b) (c) (d)
70 28 0
2
17 50 2 11
0 0 49 11
0 1 7 212

classificado como
(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Presença Indesejada
(d): class Sem defeito
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Dado que os falsos positivos da classe d (exemplos das classe a, b e c sendo apontados como
sendo da classe d) são efetivamente as classificações incorretas que trazem maior prejuízo –
não sendo possível realizar uma contra-prova –, é interessante aplicar um fator de custo de
erro variável, conforme equação 13.
  (CIC * Pcic ) + (CINC * Pcinc ) 

TaxaAcerto = 100 −  
 * 100 
TC



Equação 12 – Taxa de acerto com custo de erro variável.
onde

CIC = classificações incorretas críticas (no caso da tabela 7: falsos positivos da classe d)
Pcic = peso para CIC (número racional de 0 a 1).
CINC = classificações incorretas não críticas (no caso da tabela 7: falsos positivos das classes a, b e c)
Pcinc = peso para CINC (número racional de 0 a 1)
TC = total de classificações

Por exemplo, se para a tabela 7 aplicar-se Pcic = 1 e Pcinc = 0,5 a taxa de acerto passa de
82,83% para 88,80%, e com Pcic = 1 e Pcinc = 0 a taxa de acerto chega a 94,78%.
Considerando-se que dois classificadores podem ter a mesma taxa de acerto, mas
apresentarem desempenhos distintos na classificação de uma classe crítica, a tabela 8 e as
figuras 44 e 45 apresentam as taxas de acerto recalculadas dos conjuntos UC1, UC4, VC1 e
VC4 (apenas dos experimentos que não utilizaram grade), aplicando-se custo de erro variável.
Tabela 8 – Uso de custo de erro variável (apenas experimentos sem grade).
Custo não variável Custo Variável (i)
Pcic = 1 e Pcinc = 1 Pcic = 1 e Pcinc = 0,5
Conjunto
UC1
UC4
VC1
VC4

ID3
90,95%
76,96%
87,00%
68,97%

MC4
91,43%
88,70%
80,33%
72,41%

ID3
92,62%
84,13%
90,67%
79,48%

MC4
91,90%
93,48%
84,50%
83,45%

Custo Variável (ii) Custo Variável (iii)
Pcic = 1 e Pcinc = 0,3 Pcic = 1 e Pcinc = 0
ID3
93,29%
87,00%
92,13%
83,69%

MC4
92,10%
95,39%
86,17%
87,86%

ID3
94,29%
91,30%
94,33%
90,00%

MC4
92,38%
98,26%
88,67%
94,48%

Para o grupo de imagens de apenas um único componente, com a aplicação de custo de erro
variável o melhor desempenho deixa de ser o do algoritmo MC4 no conjunto UC1, passando a
ser do mesmo algoritmo no grupo UC4 – aplicando-se Pcinc = 0 até Pcinc = 0,5.
Já no grupo de imagens contendo vários componentes, se se considerar Pcinc = 0, os algoritmos
ID3 para o conjunto VC1 e MC4 para o conjunto VC4 apresentam taxas de acerto muito
próximas. Mas aplicando-se Pcinc = 0,3 ou Pcinc = 0,5 o algoritmo ID3 volta a manter a melhor
taxa de acerto com o conjunto VC1. Em linhas gerais, independentemente de se utilizar custo
de erro variável, o algoritmo ID3 obteve taxas melhores para os conjuntos de imagens
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previamente rotuladas com apenas duas classes (UC1 e VC1); já para os conjuntos de
imagens rotuladas em 4 classes (UC4 e VC4), o algoritmo MC4 obteve as melhores taxas.

Figura 44 – Custo de erro variável - algoritmo ID3 – sem grade.

Figura 45 – Custo de erro variável – algoritmo MC4 – sem grade.
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Por fim, ao aplicar-se Pcinc = 0, as melhores taxas passam a ser do algoritmo MC4, para os
conjuntos UC4 e VC4, alcançando, respectivamente, taxas médias de acerto de 98,26% e
94,48% - o que resulta em uma taxa média geral de 96,37%.

80

Capítulo 6
Conclusões e Recomendações
Em problemas de inspeção visual automática, métodos de comparação pixel a pixel entre as
imagens referência e teste são processos consideravelmente limitados. Por esta razão, têm-se
desenvolvido métodos que confrontam informações estatísticas relevantes extraídas das
imagens-referência e teste, os quais, além de apresentarem muito maior tolerância a ruído,
requerem, em geral, menor esforço computacional.
Este trabalho realizou experimentos destinados a verificar a viabilidade de utilizar-se
aprendizado de máquina, por meio da indução de árvores de decisão, na inspeção visual
automática de placas de circuito impresso montadas. Para tanto, foram construídos dois
sistemas protótipos – um responsável por aplicar filtros e conversões de tipo de imagens,
outro com a tarefa de extrair características das imagens e submeter as informações à
ferramenta MLC++, composta de programas que implementam diferentes algoritmos
indutivos.
Os resultados experimentais obtidos demonstraram que os algoritmos indutores de árvores de
decisão são, de fato, adequados à geração de regras de inspeção visual automática de placas
de circuito impresso montadas.
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Admitindo-se duas únicas classes – “com defeito” e “sem defeito” – e utilizando-se imagensexemplo com considerável nível de ruído, os classificadores obtiveram taxa média de acerto
de 91,43% (algoritmo MC4) para o caso de sub-regiões com apenas um componente e 87%
(algoritmo ID3) para sub-regiões apresentando vários componentes.
Admitindo-se 4 classes distintas – “ausência de componente”, “desalinhamento ou inversão”,
“componente incorreto” e “sem defeito” – as taxas de acerto foram inferiores. Porém, ao
aplicar-se um custo de erro variável, diminuindo-se o peso da penalização das classificações
incorretas não críticas (de peso 1 para 0), as taxas de acerto obtidas pelo algoritmo MC4
chegaram a 98,26% para imagens contendo apenas um componente e 94,48% para imagens
contendo vários componentes - resultando em uma taxa média geral de 96,37%.
Cabe destacar que os melhores classificadores foram obtidos quando se utilizou vetores de
características compostos de valores do histograma de tons de cinza em conjunto com valores
de características das imagens limiarizadas.
Sem a utilização de custo de erro variável, comparativamente, na maioria dos experimentos
não houve grande diferença entre o desempenho dos algoritmos MC4 e ID3, ambos, na média,
obtendo taxas de acerto parecidas. Porém, foi possível observar um ligeiro melhor
desempenho do algoritmo MC4 para imagens contendo apenas um componente, e do ID3 para
as imagens contendo vários componentes. Em contrapartida, com a utilização de custo de erro
variável as melhores taxas tendem a ser do algoritmo MC4.

6.1 Contribuições
Entre os resultados desta dissertação, deve-se destacar:



que os experimentos realizados indicaram que aprendizado de máquina por indução
de árvores de decisão é uma técnica passível de ser aplicada ao problema de inspeção
visual de placas de circuito impressas montadas;



que se pode utilizar o método para inspecionar desde sub-regiões de imagens
compostas de variados componentes como sub-regiões onde se encontra apenas um
componente, o que propicia a imediata localização do defeito;



os protótipos Conversor e Extrator (este último integrado à ferramenta MLC++),
constituindo um ambiente favorável à aplicação de métodos de processamento de
imagens, extração de vetores de características e execução de algoritmos indutivos, os
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quais, em seu conjunto, propiciam a síntese de algoritmos de inspeção visual
automática de placas de circuito impresso montadas.

6.2 Trabalhos futuros
Com o intuito de que o presente trabalho possa contribuir para o desenvolvimento de uma
ferramenta industrial de inspeção visual automática de placas de circuito impresso montadas,
sugere-se:



que sejam realizados novos experimentos com os protótipos desenvolvidos, bem
como utilizadas novas características das imagens, a fim de se alcançar taxas de
acerto ainda melhores;



que se desenvolva uma ferramenta capaz de associar uma imagem de placa de
circuito impresso a seu arquivo de projeto, possibilitando que as regiões envoltórias
de seus componentes sejam devidamente identificadas de modo a se sintetizarem,
para cada uma delas, diferentes algoritmos de inspeção visual automática;



que os algoritmos sintetizados pelos algoritmos indutivos sejam adequadamente
representados em uma base de conhecimento passível de ser utilizada em processos
de inspeção visual automática de placas de circuito impresso.
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Apêndice A - Protótipo Conversor
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Figura a.1 – Estrutura do protótipo Conversor - lista de predicados utilizados na construção da
ferramenta.

90

Figura a.2 – Tela principal.

Figura a.3 – Menu “Arquivo”.
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Figura a.4 – Menu “Processo”.

Figura a.5 – Menu “Processo”, sub-menu “Converter”.
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Figura a.6 – Menu “Processo”, sub-menu “Filtro”.

Figura a.7 – Menu “Arquivo”, opção “Novo arquivo batch”: permite incluir instruções para aplicar filtros
e conversões encadeadas.

93

Figura a.8 – Menu “Arquivo”, opção “Abrir arquivo batch”.

Figura a.9 – Menu “Arquivo”, opção “Executar arquivo batch”.
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Figura a.10 – Menu “Arquivo”, opção “Abrir imagem” (i).

Figura a.11 – Menu “Arquivo”, opção “Abrir imagem” (ii).
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Figura a.12 – Aplicando filtro Mosaico (i).

Figura a.13 – Aplicando filtro Mosaico (ii).
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Figura a.14 – Menu “Arquivo”, opção “Configurações”: permite indicar o diretório onde se encontram as
imagens a serem processadas.
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Apêndice B – Protótipo Extrator
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O protótipo Extrator, sendo uma ferramenta desenvolvida em Delphi (uma linguagem
orientada a objetos), foi modelado utilizando notação UML (Unified Modeling Language),
cujos recursos permitem representar a estrutura estática dos programas, através de diagramas
de classes, e o comportamento dinâmico, através de diagramas de seqüência.
A seguir, são apresentadas figuras dos referidos diagramas.
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Figura b.1 – Diagrama de classes (i).
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Figura b.2 – Diagrama de classes (ii).
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TbFaixasTonsdes_FxT ons: TStringField
TbFaixasTonsdt_criacao: T DateTimeField
TbFaixasTonsItem: TTable
TbFaixasTonsnm_arqaplic: TStringField
TbFiltros: T Table
TbFiltroscod_filtro: TIntegerField
TbFiltrosdes_defin: TMemoField
TbFiltrosdes_filtro: TStringField
TbFiltrosdes_obs: T MemoField
TbFiltrosnm_arqaplic: TStringField
TbFiltrosnm_atrib: TStringField
TbProjeto: TT able
TbProjetocod_proj: TIntegerField
TbProjetodes_dirorig: TStringField
TbProjetodes_dirtrab: TStringField
TbProjetodes_obs: TMemoField
TbProjetodes_proj: TStringField
TbProjetodt_criacao: TDateTimeField

+

ProximoCodigoExecucao(integer) : integer

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ActionList1: TActionList
Algoritmos1: TMenuItem
Classes1: TMenuItem
Configurao1: T MenuItem
Converter1: TMenuItem
CriarAlterar1: T MenuItem
EditCopy1: T EditCopy
EditCut1: TEditCut
EditPaste1: TEditPaste
Extrao1: T MenuItem
FaixasTons1: T MenuItem
FileClose1: T WindowClose
FileExit1: TAction
FileNew1: TAction
FileOpen1: T Action
FileSave1: T Action
FileSaveAs1: T Action
Filtros1: T MenuItem
Help1: TMenuItem
HelpAbout1: TAction
HelpAboutItem: T MenuItem
ImageList1: TImageList
MainMenu1: TMainMenu
OpenDialog: TOpenDialog
Projeto1: TMenuItem
Relatrios1: T MenuItem
ResumodeProjeto1: TMenuItem
Sair1: T MenuItem
StatusBar: TStatusBar
ToolBar2: TToolBar
ToolButton1: T ToolButton
ToolButton10: TT oolButton
ToolButton11: TT oolButton
ToolButton2: T ToolButton
ToolButton3: T ToolButton
ToolButton4: T ToolButton
ToolButton5: T ToolButton
ToolButton6: T ToolButton
ToolButton7: T ToolButton
ToolButton8: T ToolButton
ToolButton9: T ToolButton
Window1: TMenuItem
WindowArrangeAll1: TWindowArrange
WindowArrangeItem: T MenuItem
WindowCascade1: T WindowCascade
WindowCascadeItem: T MenuItem
WindowMinimizeAll1: TWindowMinimizeAll
WindowMinimizeItem: TMenuItem
WindowTileHorizontal1: T WindowTileHorizontal
WindowTileItem: TMenuItem
WindowTileItem2: T MenuItem
WindowTileVertical1: T WindowTileVertical
XPManifest1: T XPManifest

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Algoritmos1Click(T Object)
Classes1Click(TObject)
Converter1Click(TObject)
CreateMDIChild(string)
CriarAlterar1Click(TObject)
Extrao1Click(TObject)
FaixasTons1Click(TObject)
FileExit1Execute(T Object)
FileNew1Execute(TObject)
FileOpen1Execute(T Object)
Filtros1Click(T Object)
HelpAbout1Execute(TObject)
ResumodeProjeto1Click(TObject)
Sair1Click(TObject)

Figura b.3 – Diagrama de classes (iii).
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cd extrator
TObject
TExecucao

TForm
TTIExecucao
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

btnCancelar: T BitBtn
btnProcessar: T BitBtn
DBAlgoritmo: T DBLookupComboBox
dbCodigoExecucao: TDBEdit
dbCodigoExtracao: TDBEdit
dbCodigoProjeto: T DBEdit
dbPercExecucao: T DBEdit
dbPercTreina: TDBEdit
dbQtdeExec: T DBEdit
dbQtdeTreina: TDBEdit
dbRadioDistribuicao: TDBRadioGroup
dbTotalExemplos: T DBEdit
edNomeProjeto: TEdit
Label1: TLabel
Label10: T Label
Label11: T Label
Label17: T Label
Label2: TLabel
Label3: TLabel
Label6: TLabel
Label8: TLabel
Label9: TLabel
oExecucao: TExecucao
Panel1: TPanel

+
+
+
+
+

BitBtn1Click(TObject)
btnProcessarClick(TObject)
dbPercExecucaoExit(TObject)
FormClose(TCloseAction*, TObject)
FormCreate(TObject)

+
+
+
+
+
+
+
+
-oExecucao +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DistribuicaoUniforme: boolean
extracao: integer
m_TResultadoExecucao: TResultadoExecucao
pAlgoritmo: String
pArquivoExecucao: String
pArquivoOrigem: String
pCodigoExecucao: Integer
pDiretorioPacote: String
pDiretorioT rabalho: String
pDistribuicaoExemplos: String
PercentualT reinamento: integer
projeto: integer
pT ipoValidacao: String
TotalItens: integer
TotalItensT reinamento: integer
calculaDistExemplos()
Carregar() : Boolean
ChamarInducer() : Boolean
ConjuntoDoExemplo(string) : string
GetAlgoritmo() : String
GetArquivoOrigem() : String
GetCodigoExecucao() : Integer
GetDiretorioPacote() : String
GetDiretorioTrabalho() : String
GetDistribuicaoExemplos() : String
GetTipoValidacao() : String
incluirclasse(string)
incrementarQtdeExeClasse(string)
InterpretarArquivo() : Boolean
letranumero(string) : integer
limpavetores()
Persistir() : Boolean
PrepararArquivos() : boolean
Processar() : Boolean
SetAlgoritmo(String)
SetArquivoOrigem(String)
SetCodigoExecucao(Integer)
SetDiretorioPacote(String)
SetDiretorioTrabalho(String)
SetDistribuicaoExemplos(String)
SetTipoValidacao(String)

Figura b.4 – Diagrama de classes (iv).
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sd extrator
TTIExecucao

TExecucao

Actor1

FormCreate(Sender)

InformaParametros

btnProcessarClick(Sender)
Create
Boolean= Carregar()

boolean= PrepararArquivos()

OrganizarRandomico

BuscaCaracteristicasArmazenadas

EmbaralharRegistros

calculaDistExemplos()

Para cada registro

DirecionarParaArquivoT reinamentoOuExecucao

Boolean= ChamarInducer()

SetarParametros

GerarArquivoBatch

ExecutarBatchChamarInducer

Boolean= InterpretarArquivo()

Para cada Linha do Arquivo

AvaliaLinha

GravaResultadoExecucao

Retorno

ExecucaoCompleta

(from Functional Requirements)

Figura b.5 – Diagrama de seqüência (i): representando o processo de execução do algoritmo indutivo.
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sd Extracao
T TIExtracao

T Extrator

Actor1

FormCreate(Sender)

BitBtn1Click(Sender)

Create()

Boolean= Extrair()

boolean= MontarAtributosFaixas(pLinhaCabecalho)

boolean= MontarAtributosFiltros(pLinhaCabecalho)

Para cada imagem

incluirClasse(varquivo)

CarregarImagem

Para cada Pixel

CalcularQuadrante

SetAcumularValorAtributoFaixa(pvalorAtributo,pT onCinza,pNomeArquivo,pquadrante)

Boolean= AplicarFiltros(nomeSufixoArquivo,pValorAtributo,X,Y,pquadrante)

GravaVetorCaracteristicas

GeraArquivoDefAtributos()

GeraArquivoDefUtilizadas()
Retorno

AtualizaListaExtracoes()

AtualizaListaExecucoes()

ExtracaoCompleta

(from Functional Requirements)

Figura b.6 – Diagrama de seqüência (ii): representando o processo de extração de características de um
conjunto de imagens.
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cd Schema1
tbFxTons

tbProj FxTons
tbProj eto
column
*PK cod_proj: INTEGER
des_proj: CHAR(30)
des_obs: TEXT
des_dirorig: CHAR(100)
des_dirtrab: CHAR(100)
dt_criacao: DAT ET IME

column
*PK cod_proj: INT EGER
*PK cod_fxtons: T INYINT
nm_arqaplic: CHAR(15)
0..*

tbFxTonsItem

column
*PK cod_fxtons: INTEGER
des_FxTons: CHAR(30)
nm_arqaplic: CHAR(15)
1
dt_criacao: DAT ETIME

PK
+
PK_tbProjFxT ons(INT EGER, TINYINT )

PK
+
PK_tbFxT ons(INT EGER)

column
*PK cod_FxTons: INTEGER
*PK cod_FxTonsItem: INTEGER
*
num_FxInicial: INT EGER
1..* *
num_FxFinal: INTEGER
nm_atrib: CHAR(15)
PK
+
PK_tbFxT onsItem(INTEGER, Integer)

PK
+
PK_tbProjeto(INTEGER)

1..*

1..*
0..*

tbExec

tbFiltro

tbProj Filtro
column
*PK cod_exec: Integer
*
cod_proj: Integer
cod_alg: Integer
tp_valid: CHAR(20)
flg_distrib: CHAR(1)
num_insttotal: Integer
num_conjcross: INTEGER
perc_instexec: INTEGER
perc_insttrei: INT EGER
num_insttrei: Integer
num_instexec: Integer
num_idOK: Integer
num_idNOK: Integer
pc_acerto: Double
pc_erro: Double
cod_execorigem: Integer
cod_extracao: INTEGER
dt_inicial: DateT ime
dt_final: DateTime
des_matriz: T EXT
des_arvore: T EXT
des_errosclassif: T EXT

PK
+
PK_tbProjFiltro(INT EGER, Integer)

1

tbItemExtracao

tbExtracao

PK
+
PK_tbExtracao(INTEGER, INTEGER)

column
*PK cod_alg: INT EGER
des_alg: CHAR(40)
des_literal: CHAR(20)
PK
+
PK_tbAlgoritmo(INT EGER)

0..*

column
*PK cod_proj: INT EGER
*PK cod_extracao: INTEGER
dt_extracao: DAT ET IME
num_registros: INTEGER
nm_arqdata: CHAR(30)
nm_arqdef: CHAR(30)

PK
+
PK_tbFiltro(INT EGER)

tbAlgoritmo

PK
+
PK_tbExec(Integer)
0..*

column
*PK cod_filtro: INT EGER
des_filtro: CHAR(30)
1
nm_atrib: CHAR(15)
des_defin: TEXT
des_obs: T EXT

column
*PK cod_projeto: INTEGER
*PK cod_filtro: INTEGER
nm_arqaplic: CHAR(15)

1..*

column
*PK cod_proj: INT EGER
*PK cod_extracao: INT EGER
*PK cod_seq: INTEGER
cod_seqanterior: INT EGER
in_cabecalho: CHAR(1)
cod_clas: CHAR(2)
des_registro: VARCHAR(255)
cod_ordem: INTEGER

tbClasse

0..*

column
*PK cod_clas: CHAR(2)
des_clas: CHAR(20)
des_compl: TEXT
PK
+
PK_tbClasse(NCHAR)

PK
+
PK_tbArqExtracao(INT EGER, INTEGER, INT EGER)

Figura b.7 – Diagrama do modelo de dados relacional (banco de dados construído em MySQL Server 5.0).
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Figura b.8 – Tela principal.

Figura b.9 – Cadastro de faixas de tons de cinza.
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Figura b.10 – Cadastro de filtros contadores.

Figura b.11 – Cadastro de algoritmos.
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Figura b.12 – Cadastro de classes.

Figura b.13 – Cadastro de projeto (i).
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Figura b.14 – Cadastro de projeto (ii) – escolha de faixas de tons de cinza.

Figura b.15 – Cadastro de projeto (iii) – escolha dos filtros contadores.
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Figura b.16 – Cadastro de projeto (iv) – lista de atributos considerados para o projeto.

Figura b.17 – Conversão/aplicação de algoritmos em lote – chama funções da ferramenta Conversor, a fim
de aplicar um algoritmo sobre um conjunto de imagens (neste caso não é possível encadear a aplicação de
algoritmos, como ocorre com a ferramenta Conversor).
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Figura b.18 – Extração de características.

Figura b.19 – Execução de algoritmo indutor.
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Figura b.20 – Árvore de decisão gerada.

Figura b.21 – Matriz de confusão obtida.
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Figura b.22 – Opção “Relatórios” - permite realizar consultas na base de dados do Extrator, utilizando
comandos SQL.

Figura b.23 – Sobre a ferramenta Extrator.
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Apêndice C – Características extraídas das imagens
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Através do protótipo Extrator, foram extraídas características das imagens limiarizadas
conforme matrizes apresentadas na figura c.1.
000 000 255

255 xxx

000 255 xxx

000 255 xxx

255 255 255

255 xxx

xxx

000 000 255

xxx xxx

(a) Borda à 45º

(b) Borda à 135º

xxx 255 xxx

000 000 000

000 255 xxx

xxx 255 xxx

255 255 255

000 255 xxx

xxx 255 xxx

xxx xxx

xxx

000 255 xxx

(e) Borda à 0º

(f) Borda à 90º

xxx

xxx 255 000

000 000 000

255 255 255

xxx 255 000

000 255 255

000 000 000

xxx 255 000

000 255 255

(g) Borda à 180º

(h) Borda à 270º

000 255 255

255 255 000

000 000 000

000 255 255

255 255 000

255 255 000

000 000 000

000 000 000

255 255 000

(j) Quina inferior
esquerda

(k) Quina inferior
direita

(d) Três pixels brancos na vertical

xxx xxx

xxx

xxx xxx

xxx

xxx

(c) Três pixels brancos na horizontal

(i) Quina superior
esquerda

(l) Quina superior
direita

Figura c.1 – Matrizes para extração de características das imagens limiarizadas.

Das imagens em tons de cinza, foram gerados histogramas considerando dez faixas
uniformes, conforme tabela c.1.
Faixa
a.

1
2a .
3a .
4a .
5a .
6a .
7a .
8a .
9a .
10a.

Intervalo de Tons de Cinza
de 0 a 25
de 26 a 51
de 52 a 77
de 78 a 103
de 104 a 129
de 130 a 155
de 156 a 181
de 182 a 206
de 207 a 232
de 233 a 255

Tabela c.1 – Histograma de dez faixas uniformes.
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Apêndice D – Matrizes de confusão consolidadas e suas respectivas taxas
de acerto
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Tabela d.1 – Matrizes de confusão consolidadas (i).

Conjunto

Algoritmo

Taxa
Acerto
(%)

(a) (b) <-- classificado como

UC1

Grade
Com
Grade

ID3

88,10

88
11

14 (a): class Com Defeito
97 (b): class Sem Defeito

UC1

Com
Grade

MC4

84,76

89
11

21 (a): class Com Defeito
89 (b): class Sem Defeito

UC1

Sem
Grade

ID3

90,95

86 12 (a): class Com Defeito
7 105 (b): class Sem Defeito

UC1

Sem
Grade

MC4

91,43

99
2

16 (a): class Com Defeito
93 (b): class Sem Defeito

UC2

Com
Grade

ID3

89,05

94
9

14 (a): class Com Defeito
93 (b): class Sem Defeito

UC2

Com
Grade

MC4

90,48

97
1

19 (a): class Com Defeito
93 (b): class Sem Defeito

UC2

Sem
Grade

ID3

89,52

83 14 (a): class Com Defeito
8 105 (b): class Sem Defeito

UC2

Sem
Grade

MC4

89,05

95
12

11 (a): class Com Defeito
92 (b): class Sem Defeito

UC3

Com
Grade

ID3

82,61

98
19

21 (a): class Com Defeito
92 (b): class Sem Defeito

UC3

Com
Grade

MC4

77,51

94
18

32 (a): class Com Defeito
78 (b): class Sem Defeito

UC3

Sem
Grade

ID3

70,00

93
36

33 (a): class Com Defeito
68 (b): class Sem Defeito

UC3

Sem
Grade

MC4

71,36

79
27

36 (a): class Com Defeito
78 (b): class Sem Defeito
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Conjunto

Algoritmo

Taxa
Acerto
(%)

VC1

Grade
Com
Grade

(a) (b) <-- classificado como

ID3

77,67

117 35 (a): class Com Defeito
32 116 (b): class Sem Defeito

VC1

Com
Grade

MC4

81,33

114 34 (a): class Com Defeito
22 130 (b): class Sem Defeito

VC1

Sem
Grade

ID3

87,00

118 17 (a): class Com Defeito
22 143 (b): class Sem Defeito

VC1

Sem
Grade

MC4

80,33

120 34 (a): class Com Defeito
25 121 (b): class Sem Defeito

VC2

Com
Grade

ID3

79,67

107 34 (a): class Com Defeito
27 132 (b): class Sem Defeito

VC2

Com
Grade

MC4

79,33

115 41 (a): class Com Defeito
21 123 (b): class Sem Defeito

VC2

Sem
Grade

ID3

85,33

116 22 (a): class Com Defeito
22 140 (b): class Sem Defeito

VC2

Sem
Grade

MC4

83,00

115 43 (a): class Com Defeito
8 134 (b): class Sem Defeito

VC3

Com
Grade

ID3

76,67

110 44 (a): class Com Defeito
26 120 (b): class Sem Defeito

VC3

Com
Grade

MC4

80,00

115 40 (a): class Com Defeito
20 125 (b): class Sem Defeito

VC3

Sem
Grade

ID3

78,00

100 45 (a): class Com Defeito
21 134 (b): class Sem Defeito

VC3

Sem
Grade

MC4

78,00

105 49 (a): class Com Defeito
17 129 (b): class Sem Defeito
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Tabela d.2 – Matrizes de confusão consolidadas (ii).

Conjunto Grade
Com
UC4
Grade

Taxa
Acerto
Algoritmo (%)

(a) (b) (c) (d) <-- classificado como

ID3

74,35

39
12
0
3

5
13
8
5

0
6
6
9
19
3
2 100

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC4

Com
Grade

MC4

73,91

36
13
1
4

9
18
6
2

0
5
17
5

5
4
6
99

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC4

Sem
Grade

ID3

76,96

33
8
0
0

15
19
0
1

0
2
2 11
23
7
7 102

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC4

Sem
Grade

MC4

88,70

37
9
0
0

13
31
0
0

0
0
0
0
26
4
0 110

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC5

Com
Grade

ID3

77,39

39
8
1
1

1
19
6
8

0 10
7
6
20
3
1 100

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC5

Com
Grade

MC4

76,96

40
11
0
2

5
14
3
6

0
5
12
3
22
5
1 101

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC5

Sem
Grade

ID3

67,83

25
27
2
1

18
8
1
3

0
7
1
4
21
6
4 102

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

UC5

Sem
Grade

MC4

68,70

28
20
0
6

16
12
3
5

0
2
22
3

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento/Inversão
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

6
6
5
96
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Conjunto Grade
Com
VC4
Grade

Taxa
Acerto
Algoritmo (%)

(a) (b) (c) (d) <-- classificado como

ID3

69,31

82
7
6
12

2
9
4
7

6 10
12 12
1
9
2 109

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC4

Com
Grade

MC4

74,14

84
8
6
4

5
13
3
12

2
9
6 13
6
5
2 112

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC4

Sem
Grade

ID3

68,97

76
16
5
12

10
12
7
6

1 13
1 11
3
5
3 109

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC4

Sem
Grade

MC4

72,41

82
17
6
7

10
11
11
6

1
7
6
6
0
3
0 117

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC5

Com
Grade

ID3

75,52

85
5
5
6

4
17
3
8

1 10
5 13
2 10
1 115

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC5

Com
Grade

MC4

70,00

83
7
5
8

4
7
7
10

0 13
1 25
4
4
3 109

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC5

Sem
Grade

ID3

72,41

84
12
4
10

8
10
10
8

0
8
3 15
4
2
0 112

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito

VC5

Sem
Grade

MC4

71,72

82
13
7
8

4
8
8
7

4 10
4 15
3
2
0 115

(a): class Ausência
(b): class Desalinhamento
(c): class Componente Incorreto
(d): class Sem Defeito
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Anexo A – Ferramenta MLC++
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A ferramenta MLC++ é composta de um conjunto de programas que possibilitam a realização
de experimentos utilizando aprendizado de máquina. Dentre estes programas, o protótipo
Extrator utilizou o “Indutor.exe”, que é responsável por executar diferentes algoritmos
indutivos, gerando os respectivos classificadores e taxas de erro. Para tanto, o “Indutor.exe”
espera que lhe estejam disponíveis os seguintes arquivos-texto:



<nome_arquivo>.names – contém a definição das possíveis classes dos exemplos e
dos atributos (vide figura a.1);



<nome_arquivo>.all – contém os vetores de características de todos os exemplos (vide
figura d.2);



<nome_arquivo>.data – contém os vetores de características dos exemplos do
conjunto de treinamento;



<nome_arquivo>.test – contém os vetores de características dos exemplos do conjunto
de execução.

Figura a.1 – Arquivo-texto com extensão “names”.
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Figura a.2 – Trecho do arquivo-texto com extensão “all” (arquivos-texto de extensão “data” e “teste” têm
o mesmo formato deste, diferindo deste apenas em relação a separação dos exemplos) .

Uma vez disponíveis os arquivos-texto, o programa “Indutor.exe” ainda espera que lhe sejam
especificados determinados parâmetros – sendo o principal deles o algoritmo indutivo a ser
utilizado. A tabela a.1 descreve brevemente os principais parâmetros utilizados nos
experimentos descritos nesta dissertação.
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Tabela a.1 – Parâmetros do programa “Indutor.exe”.

Parâmetro
Entradas possíveis

Descrição

INDUCER
<algoritmo>

Algoritmo indutor a ser utilizado. Dentre
possíveis: ID3, MC4, lazyDT, nbtree,
perceptron, naive-bayes.

DATAFILE
<nome_arquivo>

Nome do arquivo-texto com os vetores de
características dos exemplos do conjunto de
treinamento (por default, o “Indutor.exe”
espera que os demais arquivos-texto tenham o
mesmo nome especificado em DATAFILE,
apenas diferindo por suas respectivas
extensões).

DISP_CONFUSION_MAT
[yes, no]

Define se deve ser apresentada a matriz de
confusão, a qual é composta da distribuição
de classificações corretas e incorretas entre as
classes.

DISP_MISCLASS
[yes, no]

Define se devem ser apresentada a lista de
exemplos incorretamente classificados.

LOGLEVEL
[0..10]

Define o nível de detalhe com que são
geradas informações da execução do
“Indutor.exe” (zero: menor detalhe, dez:
maior detalhe).

DISPLAY_STRUCT
[dotty, ascii]

Define a forma de apresentação da árvore de
decisão, se em formato texto (ascii) ou
formato gráfico (dotty).

INDUCER_DOT

(No caso de DISPLAY_STRUCT = dotty).
Nome do arquivo no qual deve ser
armazenada a árvore de decisão na forma de
script, no formato esperado pela ferramenta
dotty. Em caso de omissão, o parâmetro
assumirá, como default, “Indutor.dot”.

<nome_arquivo>

Para que a árvore de decisão seja apresentada em formato gráfico (parâmetro
DISPLAY_STRUCT), é necessária a instalação do aplicativo dotty16. A figura a.3 apresenta
uma árvore de decisão gerada pelo dotty em forma de gráfico, e a figura a.4 o script dotty
gerado pelo “Indutor.exe”.

16

Tal aplicativo é livre de custos, e pode ser obtido através do endereço:
http://www.graphviz.org/pub/graphviz/ARCHIVE/graphviz-2.14.1.exe.
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Figura a.3 – Árvore de decisão em forma de gráfico.

Figura a.4 – Script gerado pelo “Indutor.exe” no padrão dotty, com estrutura da árvore de decisão.

Como resultado de sua execução, o programa “Indutor.exe” gera, em resposta, informações
relacionadas ao aprendizado do algoritmo, conforme figura a.5.
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(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

Figura a.5 – Informações geradas como resultado da execução do programa “Indutor.exe” a) Parâmetros
utilizados b) Taxa de erro c) Matriz de confusão d) Vetores de características classificados incorretamente
e) Árvore de decisão em formato texto (padrão MLC++).

