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Abstract. This paper exposes the development process and utilization of the
neural network simulator NeuralView. This simulator has the characteristics
of being multi-platform and open source, with the objective of helping the
study of the neural network area. The built simulator it's focused to acyclic
neural networks, with one or more layers, using training algorithms based on
Backpropagation.
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Resumo. Neste artigo é exposto o processo de desenvolvimento e de utilização
do simulador de redes neurais, aqui denominado por NeuralView. Este
simulador tem as características de ser multiplataforma e de código aberto, e
tem como foco auxiliar o estudo da área de redes neurais. O simulador
construído é destinado a redes neurais acíclicas com uma ou mais camadas,
utilizando algoritmos de treinamento baseados no Backpropagation.
Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial.

1. Introdução
Uma rede neural é um processador paralelamente distribuído, formado por um conjunto
de neurônios interligados, que tem a característica de adquirir conhecimento do
ambiente e armazená-los na forma de forças de conexões entre neurônios
(Haykin 2001).
O neurônio é uma unidade de processamento de informação simples e com baixo
poder computacional, quando analisado de forma isolada. As redes neurais são formadas
por um número massivo de neurônios e de conexões, que quando analisados como um
todo, possuem um poder computacional significativo [Haykin 2001, Jain, Mao e
Mohiuddin 1996].
A característica de aprendizagem torna próprio o emprego de redes neurais
artificiais na solução de problemas que envolvem classificação, reconhecimento de
padrões e tomada de decisões.
Considerando a abrangência de áreas de estudo e de aplicação de redes neurais,
foi desenvolvido o programa NeuralView, um simulador de redes neurais com interface

gráfica, multiplataforma e de código aberto, com suporte a redes neurais acíclicas com
uma ou mais camadas, utilizando algoritmos baseados no Backpropagation para
treinamento.
Apesar da existência de outros simuladores com interface gráfica, quase todos
que possuem uma boa usabilidade são produtos comerciais de código fechado, o que
pode proibir a sua utilização para o estudo de redes neurais. O simulador foi
desenvolvido de forma a agregar os pontos fortes das implementações existentes,
possuindo as seguintes características técnicas:
• Código fonte aberto (GPLv3+), pois favorece a contribuição externa, sua
distribuição e utilização;
• Interface gráfica que dispense conhecimentos em programação para ser utilizada;
• Interface que se comporte bem com os ambientes gráficos modernos, não
dependendo de nenhuma tecnologia proprietária;
• Baixo consumo de recursos computacionais;
• Multiplataforma, no sentido de poder ser executado nos sistemas operacionais
mais utilizados, incluindo distribuições GNU / Linux;
• Geração de código, possibilitando a que uma rede neural treinada no simulador
seja utilizada por programas externos;
• Utilização das redes neurais treinadas no simulador em dispositivos móveis,
levando em conta as suas limitações;
• Facilitar a adição de novas funcionalidades por meio de complementos;
• Interface internacionalizável e localizável;
O simulador desenvolvido tem como principal objetivo o auxílio do estudo da
área, porém não possui nenhuma limitação que proíba o seu uso em projetos com outros
objetivos.

2. Implementação
O simulador foi desenvolvido utilizando as linguagens de programação Lua
[Lua 2009] e C, em conjunto com outros programas de código aberto. A escolha da
linguagem Lua se deve à sua simplicidade, portabilidade, bom desempenho e à sua
interface com a linguagem C [Lua 2009].
A simulação foi implementada por meio da biblioteca FANN - Fast Artificial
Neural Network Library [Nissen 2003], devido ao seu ótimo desempenho e pela sua
interface de programação simples, e a interface gráfica foi desenvolvida utilizando a
biblioteca GTK+ [GTK+ 2009].
A maior parte do código do simulador, incluindo o código de controle da
simulação e da definição da interface gráfica, foram implementados em Lua, utilizando
para isto os projetos lgob [Negri 2009a] e lfann [Negri 2009b] para fazer a comunicação
entre Lua e as bibliotecas nativas.
Alguns pontos da modelagem e implementação da aplicação merecem destaque,
como:
• Modelagem orientada a objeto, com o objetivo de criar componentes
reutilizáveis (percebe-se vantagens na utilização destes componentes na criação
de complementos).

•
•
•

Utilização de um sistema de comunicação por eventos, com o objetivo a reduzir
o acoplamento entre os componentes da aplicação e facilitar a criação de
complementos.
Carga sob demanda dos componentes da aplicação, para reduzir o tempo
necessário para abrir a aplicação.
Criação de um manual de referência, que expõe a interface de programação da
aplicação, para facilitar contribuições, sejam na aplicação principal ou por meio
da criação de complementos.

A implementação foi direcionada à facilitar a manutenção e a extensão do
código, por meio da separação das funcionalidades em classes com responsabilidades
definidas, adição de camadas de abstração e utilização de padrões de projeto como o
observer.

3. O Simulador NeuralView
Nesta seção são mostrados o uso do simulador NeuralView e as suas principais
funcionalidades. Assim, esta apresentação do simulador está estruturada segundo a sua
operacionalidade.
3.1. Interface Principal
A interface principal do simulador, que pode ser visualizada na Figura 1, é formada por
dois elementos principais: um menu à esquerda, que expõe as funcionalidades do
programa ao usuário, e o painel à direita, que agrega informações sobre o projeto atual.
As figuras referentes as interfaces do simulador são apresentadas, neste trabalho,
em inglês, porém o simulador suporta a tradução para outras línguas e também se adapta
a especificidades da localidade, como o separador de decimais.
O objetivo da disposição do menu é de organizar linearmente as funcionalidades
de acordo com a ordem da sua ergonomia de uso. Para exemplificar, as funcionalidades
da aba de treinamento estão dispostas na seguinte ordem: configuração dos parâmetros
de treino, configuração das funções de ativação, inicialização dos pesos e treinamento
da rede, o que corresponde à ordem na qual é comum o usuário utilizar as
funcionalidades.
3.2. Interface Principal
Para facilitar a integração com outros programas, o simulador trabalha com um formato
de projeto simples, formado por uma pasta que contém como arquivos os dados de
treinamento, os parâmetros e estado da rede neural e um arquivo com informações
específicas do NeuralView. Com exceção do arquivo específico do NeuralView, todos
os arquivos seguem o formato oficial da biblioteca FANN.
Um projeto também pode ser exportado de forma a não utilizar operações de
ponto flutuante, para ser utilizado com maior desempenho em dispositivos com
hardware limitado.
Na Figura 2 pode ser visualizado o diálogo de criação de projetos, que se inicia
com a escolha da topologia da rede neural. Além da rede neural artificial, um projeto
também é constituído por dados de treinamento e de testes (formados somente por

entradas numéricas), que podem ser criados dentro do simulador ou carregados de
arquivos externos.

Figura 1. Interface principal

Figura 2. Criação de um novo projeto

3.3. Configuração e Treinamento
No NeuralView, o treinamento da rede neural pode ser efetuado utilizando diferentes
algoritmos de aprendizagem baseados no Backpropagation. Além da escolha do
algoritmo, é possível configurar os parâmetros do mesmo; cada algoritmo tem um
conjunto diferente de parâmetros de controle. Também é possível configurar as funções
de ativação dos neurônios, individualmente ou por camada.

Figura 3. Diálogo de treinamento

O treinamento da rede pode ser realizado no diálogo representado na Figura 3.
Neste diálogo o usuário pode configurar o critério de parada do treinamento, como
também visualizar o progresso do treinamento. O histórico com o progresso do erro
quadrático médio pode ser visualizados a qualquer momento do treinamento.
3.4. Visualização da Rede
O simulador provê duas maneiras de visualização da rede: por meio textual e pela seu
grafo. O meio textual trás as informações exatas enquanto que o grafo facilita a
visualização da rede como um todo; os dois modos de visualização se complementam.
O diálogo de visualização do grafo está representado pela Figura 4. Neste
diálogo, é possível trocar o nível de ampliação da imagem e o espaçamento entre as
camadas (uma rede neural pode ter um número massivo de conexões, dificultando a sua
visualização em determinados casos), e também é possível que o grafo seja salvo em um
arquivo, em formato vetorial ou não.

Figura 4. Visualização do grafo da rede neural

3.5. Complementos
Para facilitar a sua extensão, o simulador suporta o desenvolvimento de complementos
escritos em Lua. Os complementos tem acesso a partes específicas da aplicação, e
podem utilizar a interface de programação do simulador (isto é, reutilizar componentes e
funções já definidas).
Apesar de ser possível a adição de funcionalidades diretamente no simulador, é
recomendada a criação de complementos, devido a separação do código (organização) e
de ser opcional para o usuário final (o usuário decide que complementos utilizar).

4. Experimentação e Testes
O problema building, retirado do banco proben1, é um problema de aproximação de
função, no qual se deve predizer o consumo de energia e de água de uma construção
específica a partir da data e das condições climática (Prechelt e Informatik 1994).
Com o objetivo de demonstrar um subconjunto das funcionalidades do
simulador, o problema building foi modelado no simulador, utilizando a data, o horário
e as condições climáticas como dados de entrada, para predizer o consumo de energia
elétrica, de água quente e de água fria. Todos os dados foram codificados como números
reais entre 0 e 1 (inclusive).
4.1. Parâmetros
A rede neural foi construída com 14 neurônios de entrada, 21 neurônios em uma camada
oculta e 3 neurônios de saída. O algoritmo RPROP foi utilizado para o treinamento, com
increase factor de valor 1,15, decrease factor de 0,6, delta max de 20 e delta zero de
0,05; todos os neurônios utilizaram a função de ativação FANN_ELLIOT [Nissen
2009]. Os pesos das conexões foram inicializados com valores aleatórios, de -0,1 até 0,1
(inclusive). Os demais parâmetros foram mantidos nos seus respectivos padrões.
Dois conjuntos de dados distintos, com o mesmo número de casos de teste,
foram utilizados, um para o treinamento e outro para validação do resultado. O critério
de parada utilizado no treinamento foi chegar a um erro quadrático médio menor ou
igual a 0,0065.

5. Resultados
Os resultados aqui reportados foram obtidos na seguinte máquina: Intel Core(TM) 2
Duo T7300 2GHz, com cache L1 de 64kb por core e cache L2 de 4mb, executando a
distribuição GNU / Linux Arch Linux 32 bits.
O treinamento durou aproximadamente 63 segundos (6264 épocas), resultando
em um erro quadrático médio aproximadamente igual a 0,0065 para os dados do
treinamento e 0,0064 para os dados de validação. O fato do erro obtido nos dados de
validação ser menor do que o erro nos dados do treinamento permite considerar que a
rede neural conseguiu generalizar, não resultando em um overfitting (Prechelt e
Informatik 1994).
Na Figura 5 pode ser visualizado o gráfico do progresso do erro quadrático
médio, onde cada snapshot é equivalente a 5 épocas de treinamento.

Figura 5. Gráfico do progresso do erro quadrático médio para o problema
building.

De acordo com o gráfico da Figura 5, verifica-se que a velocidade do
treinamento teve uma alteração significativa após as primeiras 1000 épocas
(snapshot 200).

6. Conclusão
O desenvolvimento do simulador NeuralView foi motivado pela inexistência de
ferramentas gráficas constituídas somente por código aberto, com facilidade de uso e
com as funcionalidades presentes. Estas características tornam o simulador uma
ferramenta adequada para o auxílio do estudo da área de redes neurais.
O simulador está completo em seus objetivos, no sentido de implementar todas
as funcionalidades levantadas no seu planejamento. Contudo, suporta apenas um
modelo específico de rede neural, com treinamento baseado no Backpropagation. Esta
escolha foi motivada pelo número significativo de problemas de reconhecimento de
padrões que o modelo pode resolver.
Com base nestes pontos, ficam abertas como sugestões para trabalhos futuros:
•

Suporte a outros modelos de redes neurais, como mapas auto-organizáveis.

•

Escolha dos parâmetros de forma automatizada (por meio de algoritmos
genéticos ou outros métodos de otimização).

•

Análise detalhada do treinamento (para uma melhor visualização e compreensão
do que ocorre no processo de treinamento).

O simulador e o seu código fonte estão disponíveis em seu sítio oficial
(Negri 2009c).
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