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Muitos Modelos Possíveis...
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Diversas Técnicas podem Ser Utilizadas 

➔ Naïve Bayes
➔ Regressão Linear
➔ Máquias de Vetor de Suporte
➔ Árvores de Decisão
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output = f( W . input) + b)

real - output = loss

update(W, loss) = W’

each
input

n’ 
epochs



Redes Neurais |
Como funciona?

update(W, loss) = W’

Como atualizar W a partir do loss 
(minimizando loss)?

update pode ser transformada em 
uma função f contínua, e portanto 
pode ser derivada.

O que pode ser traduzido como 
calcular a “inclinação da curva”.
(quão acentuada e em qual direção)
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Como funciona?

Esses cálculos são feitos em lotes, 
para realizar essas operações de 
forma eficiente o algoritmo utilizado é 
o Gradient Descent.
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Considerações Adicionais.

O gradient descent deve considerar o 
momento para evitar mínimos locais 
e convergir para o mínimo correto.

Esse processo ocorre para cada 
camada da Rede Neural. Para aplicar 
nos passos de cada camada 
utiliza-se o backpropagation que 
atualiza os passos em cascata 
utilizando a regra da cadeia.

À medida em que o erro diminui, a 
rede “aprende” a transformar a 
entrada na saída a partir da 
“experiência”, e a generalizar o 
“conhecimento” para novas entradas.
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Rede Neural com sucessivas camadas acrescentando 
novas representações à medida em que se “aprofunda”.
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Aplicações
Processamento de Texto

A partir dessas representações, podemos utilizar 
Deep Learning para:
➔ Análise de Sentimento.
➔ Identificar o autor de um Texto.
➔ Classificar um texto quanto ao gênero.
➔ Classificar um texto quanto ao assunto.
➔ Produzir um resumo.



Aplicações
Redes Neurais que Necessitam de Memória

➔ Para codificação e decodificação 
de sequências, como as realizadas 
em tarefas de tradução precisamos 
de uma Rede Neural que possa 
expressar mais do que entradas e 
saídas.

➔ Long Short Term Memory são 
Redes Neurais que mantém 
memória ao longo do treinamento.
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LSTM para Respostas Automáticas



Aplicações
LSTM para Tradução
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