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resumo 

 

 

Com o crescimento do mercado das aplicações móveis é necessário 

que as empresas desenvolvam aplicações num curto espaço de tempo. 

Para isso, é necessário garantir uma arquitetura que seja facilmente 

adaptável para qualquer contexto, o que permite que a mesma estrutura 

seja utilizada em qualquer aplicação móvel. 

Este trabalho decorreu em contexto de estágio na empresa Ubiwhere e 

consistiu no estudo e desenvolvimento de um módulo multi contextual 

que fosse o mais abstrato possível, que será mais tarde integrado no 

projeto Smart Waste da empresa Ubiwhere. 

O módulo criado utiliza frameworks de deep learning com o Tensorflow, 

sendo facilmente adaptável a novas frameworks. Este módulo foi 

configurado para realizar reconhecimento de fala e imagem. Para testar 

as funcionalidades desejadas foi desenvolvida uma aplicação móvel e 

um servidor utilizando a framework Django REST. 

A solução obtida permite que a empresa utilize o reconhecimento de fala 

e imagem em diversas aplicações de diferentes contextos, não sendo 

necessária a curva de aprendizagem acentuada que apresentam estas 

tecnologias, permitindo assim que esta implemente estas 

funcionalidades nas mais diversas aplicações móveis num curto espaço 

de tempo. 
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abstract 

 

 

With the growth of the mobile applications market, it is necessary that 

the companies develop them in a short time. For this, it is necessary to 

guarantee an architecture that is easily adaptable to any context, which 

allows the same structure to be used in any mobile application.  

In this dissertation project, a multi-contextual module was developed 

with the characteristic of being as abstract as possible, so that later it 

could be integrated into the Smart Waste project of Ubiwhere.  

The obtained module uses deep learning frameworks like Tensorflow, 

being easily adapted with other frameworks. This module has been 

configured to perform speech and image recognition.  

To test the desired functionalities it was created a mobile application 

and a server using Django REST framework.  

The solution obtained allows the company to use speech and image 

recognition in several applications in different contexts, without the need 

for the accentuated learning curve presented by these technologies. It 

allows it to implement these functionalities in the most diverse mobile 

applications in a short period. 
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1 
Introdução 

 

 

1.1. Enquadramento e motivação para o projeto de estágio 

 

Vivemos num mundo repleto de tecnologia, que levou ao aparecimento da noção de 

globalização que, segundo Giddens (2003)[62], se caracteriza como um fenómeno político, 

económico, tecnológico e cultural, potencializado pelos meios de comunicação e de 

transporte, que possibilitaram um maior fluxo de informação entre as pessoas em todo o 

mundo. A globalização levou ao desenvolvimento de uma rede de dependências, que 

permitiu que as pessoas começassem a ter a possibilidade de comunicar entre si, deixando a 

hora ou o local onde se encontravam, de ser um problema.  

Nos últimos anos, com o surgimento dos smartphones, o mundo parece cada vez mais 

pequeno. Com o aumento das vendas de smartphones ano após ano, o mercado das 

aplicações móveis é um dos mais atrativos para qualquer jovem programador.  As aplicações 

móveis estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, sendo atualmente importante a 

introdução de novas aplicações no mercado, não só para o consumidor como também para o 

criador. O grande reconhecimento das aplicações móveis surgiu em 2010 quando a sigla 
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“app”, abreviatura de application, foi considerada “word of the year” pela American Dialect 

Society.1. 

O objetivo das aplicações passou sempre por tornar o dia-a-dia do utilizador mais fácil, 

fornecendo as funcionalidades que este necessita. Considerando que os utilizadores 

necessitam cada vez mais de uma maior interatividade com as aplicações, o futuro passa pelo 

reconhecimento de imagens e de fala, que permitem ao utilizador realizar ações de forma 

simples, rápida e intuitiva. Nos últimos anos, de forma a agilizar o desenvolvimento de 

aplicações que realizam operações de reconhecimento de fala e imagem, têm surgido 

frameworks que permitem que através de algoritmos de inteligência artificial seja possível 

criar aplicações que façam estes tipos de reconhecimento. Apesar destas frameworks serem 

tecnologias recentes, o seu potencial mostra que é uma das áreas que mais crescerá nos 

próximos anos. 

Neste estágio foi proposto a criação de um módulo de reconhecimento de fala e imagem 

para Android, em contexto empresarial, com o intuito de vir a ser utilizada na aplicação 

Smart Waste que será desenvolvida pela empresa. O módulo irá conter várias frameworks 

que existem neste momento para Android, com a particularidade de possibilitar a integração 

de novas frameworks, no futuro, sem dificuldade e será possível utilizar este módulo noutras 

aplicações, sendo por isso um módulo multi contextual. Para que a integração de novas 

frameworks seja um processo simples, foi definida uma estrutura Manager e Provider, que 

permite que a arquitetura do módulo seja compreendida com facilidade. 

A aplicação Smart Waste que será criada com base no módulo desta dissertação, tem 

como objetivo simplificar a gestão da recolha do lixo urbano nas cidades.  O objetivo da 

utilização deste módulo multi contextual no projeto Smart Waste, passa pelo reconhecimento 

de palavras e imagens relacionadas com a recolha do lixo. No futuro poderá ser necessário 

em mais contextos, o que será facilmente adaptável através da utilização deste módulo. 

As principais motivações para ter aceite este projeto, passam por permitir a utilização de 

tecnologias bastante atuais, por me permitir também trabalhar em áreas diferentes, por ser 

um novo desafio profissional e pelo facto de a framework Tensorflow, que será utilizada 

neste projeto, já ter sido utilizada por grandes empresas como Airbnb, Dropbox, Intel, eBay, 

entre outras. As grandes empresas continuam a movimentar os seus esforços para o deep 

learning (DL), uma vez que as aplicações que já se encontram no mercado apresentam uma 

grande aceitação por parte dos utilizadores [1][2]. 

 

 

                                                           
1 https://www.americandialect.org/app-voted-2010-word-of-the-year-by-the-american-dialect-society-

updated  

https://www.americandialect.org/app-voted-2010-word-of-the-year-by-the-american-dialect-society-updated
https://www.americandialect.org/app-voted-2010-word-of-the-year-by-the-american-dialect-society-updated


3  

1.2. Enquadramento da empresa 

 

No âmbito desta dissertação foi aceite a proposta “Speech and Image Recognition 

module for Smart Waste Mobile Application”, sendo a dissertação desenvolvida na empresa 

Ubiwhere. A empresa, fundada em 2007 com o intuito de levar a tecnologia a outro nível, 

apresenta atualmente projetos nas mais diversas áreas, sendo a dissertação incluída na área 

das Smart Cities, mais concretamente no projeto Smart Waste. A empresa conta com uma 

equipa multidisciplinar, destacando-se entre as diversas áreas a Engenharia Informática. 

Devido à forte participação da empresa em projetos europeus na área das Smart Cities, esta 

apresenta-se como uma das empresas líder na investigação e desenvolvimento tecnológico 

nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet of Things.  

O projeto Smart Waste surge no âmbito das Smart Cities, com o objetivo de gerir a 

recolha do lixo nas grandes cidades. Neste contexto, propôs-se o desenvolvimento de um 

módulo multi contextual para o projeto Smart Waste, uma vez que será necessário criar um 

módulo que funcione com as várias frameworks que existem no mercado para Android, que 

seja simples de utilizar em qualquer aplicação e que seja compatível com qualquer contexto. 

No caso específico desta dissertação, o contexto é a recolha de lixo, tornando-se necessário 

treinar modelos para que o reconhecimento seja garantido em qualquer caso dentro do 

contexto. Outros contextos onde pode ser aplicado o módulo é o caso do smart parking onde 

seria possível detetar os carros e utilizar a fala para realizar operações, ou por exemplo no 

caso de um doente comprar um medicamento e com o reconhecimento de imagem é possível 

ter a descrição do medicamento, existem várias aplicações para o módulo criado. 

 

 

1.3. Enquadramento da dissertação nas necessidades da empresa  

 

Na presente dissertação, pretendem-se utilizar todas as potencialidades de uma 

framework de deep learning (DL), focando os âmbitos de reconhecimento de som e fala. 

Para tal, prevê-se a utilização de frameworks open-source que permitam a criação de um 

módulo Android para a deteção e conversão de som para texto, que permita ainda o 

reconhecimento e interpretação de elementos relevantes numa imagem. Este módulo deverá 

ser independente de qualquer aplicação, uma vez que tem de ser possível a utilização do 

mesmo em aplicações já existentes na empresa ou em novas aplicações que se encontrem 

em desenvolvimento.  

A criação deste módulo multi contextual com as frameworks de DL, permite que o 

programador se concentre apenas na lógica geral da aplicação, abstraindo a complexidade 
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do ponto de vista tecnológico das frameworks de DL, não sendo necessário que o criador do 

módulo da aplicação tenha qualquer conhecimento de como é feito todo o processo de 

classificação do lado do módulo. 

A escolha das frameworks baseou-se numa comparação entre as frameworks existentes, 

sendo escolhidas as que apresentam melhor performance em projetos de alguma dimensão, 

uma grande facilidade de aprendizagem e APIs nativas mais completas, com uma elevada 

comunidade de utilizadores. É de elevada importância escolher uma framework que 

apresente uma grande comunidade, uma vez que é esta comunidade e as empresas que 

impulsionam as frameworks. As empresas não só impulsionam o rápido desenvolvimento 

das frameworks, como também criam várias ofertas que podem ser implementadas com as 

mesmas e permitem uma maior facilidade na sua utilização. 

O módulo proposto pela Ubiwhere tem como finalidade a sua utilização numa aplicação 

na área das smart cities, no projeto Smart Waste. O objetivo do Smart Waste pretende que 

com o Smart Waste Management System da Citibrain, seja mais fácil gerir a recolha do lixo 

urbano nas cidades, através da colocação de sensores com baixo consumo de energia e alta 

durabilidade nos tradicionais caixotes do lixo. Isto permite manter um grande controle sobre 

o estado da capacidade do caixote, a sua localização e se está em segurança, aumentando 

assim a eficácia e eficiência das equipas de recolha de resíduos. 

O tratamento do lixo urbano pode ser visto como uma base para diferentes possibilidades, 

tais como, incentivar a reciclagem, gerir as taxas aplicadas com base na contribuição de cada 

cidadão e tornar as cidades mais limpas. 

Podemos ainda pensar no seguinte caso: 

No dia-a-dia, muitas pessoas deixam objetos ao lado dos contentores do lixo, que 

têm de ser recolhidos por empresas de recolha do lixo. A maneira dos funcionários 

destas empresas reportarem que é necessária a recolha de um objeto numa 

determinada morada que não pode ser recolhido pelo camião, passa por realizar 

uma chamada para a central. Para amenizar este processo, foi proposta a criação 

de um módulo que, com a recolha de uma imagem, envie para uma base de dados 

todas as informações em texto sobre os objetos que se encontram nessa imagem, 

bem como a sua localização. Em alternativa à captação de imagem, foi sugerida a 

captação de voz e o processamento para texto como no caso anterior. Estas 

funcionalidades permitem uma maior complementaridade uma vez que 

habitualmente os funcionários têm de utilizar luvas e normalmente o ambiente que 

os rodeiam poderá ter demasiado ruído. 
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1.4. Descrição da Aplicação  

 

O objetivo principal da aplicação passa pela elaboração de um módulo passível de ser 

integrado com qualquer outra aplicação móvel. Este módulo permite fazer speech and image 

recognition (reconhecimento de voz e imagem), contendo todo o processo de 

reconhecimento do lado deste mesmo módulo. Este permitirá utilizar vários formatos e 

várias frameworks, utilizando uma estrutura bem definida, que permita uma boa 

flexibilidade, e podendo ser facilmente adaptado a novas necessidades que poderão surgir.  

O sistema que se pretende elaborar terá de responder a todas as necessidades do projeto 

Smart Waste, sendo por isso o objetivo principal compreender todo os use cases que poderão 

existir neste contexto. Considerando a criação do módulo como o objetivo primário, torna-

se necessário o desenvolvimento de uma aplicação móvel que envie toda a informação 

recolhida para este módulo, isto é, que permita captação de som e de imagens, e que as envie 

para o módulo multi contextual. Assim, todo o conhecimento que existe da parte das 

frameworks deverá pertencer ao contexto da Smart Waste, sendo por isso necessário treinar 

os modelos com imagens de caixotes do lixo e objetos que podem ser vistos junto dos 

contentores do lixo. O módulo terá de ter informações sobre a posição onde é captada a 

imagem ou som, para que seja possível enviar para o servidor toda a informação sobre o 

objeto que foi encontrado durante a recolha do lixo e onde se encontra esse mesmo objeto. 

 

 

1.5. Motivação e Objetivo Geral 

 

A área do DL é um tema relativamente atual, do qual se perspetiva um elevado 

crescimento no futuro. Por isso, e apesar de ser bastante complexo, o estudo deste tema é 

bastante interessante, permitindo a criação de modelos artificiais do cérebro humano com 

um rigor e uma complexidade elevada. 

Com a possibilidade de entender como as diversas frameworks se tentam assemelhar ao 

cérebro humano, tentou-se comparar e aprofundar ao máximo o tema de machine learning 

(ML) que me desperta muito interesse. Como o cérebro humano funciona de variadíssimas 

maneiras, é de grande interesse estudar os modelos que permitem construir sistemas em DL. 

Conhecer até onde os sistemas de DL podem ir e como os podemos utilizar em 

smartphones, é, no meu entendimento, uma das grandes potencialidades que podemos 

verificar nos novos horizontes da evolução tecnológica. 
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Neste projeto tem-se como objetivo principal a criação de um módulo com múltiplas 

utilidades. O intuito da empresa Ubiwhere é utilizar esta ferramenta primeiramente para 

reconhecimento automático de imagens e reconhecimento de fala no contexto da Smart 

Waste, podendo posteriormente utilizá-la noutros contextos. Pretende-se, assim, que o 

módulo seja utilizado em múltiplas aplicações com diferentes contextos, devendo ser o mais 

polivalente possível.  

O software será desenvolvido para ser utilizado em Android, nas suas várias versões. 

Para realizar estas funcionalidades será utilizada uma das vastas frameworks de DL que têm 

surgido nos últimos anos. 

 

 

1.6. Funcionalidades Gerais 

 

As funcionalidades propostas pela empresa Ubiwhere são as de um módulo que seja 

capaz de realizar speech and image recognition. Para tal terá de ser criado um módulo que 

esteja à parte do módulo da aplicação, isto é, que seja totalmente independente da aplicação, 

o que permita que este seja reutilizável, escalável e adaptável em qualquer aplicação. 

Dentro do módulo será utilizada uma estrutura com managers e providers, onde os 

managers serão responsáveis pela comunicação entre a aplicação e os providers, tendo 

basicamente um papel de mediadores entre o que entra no módulo e o que sai. Já os providers 

estão responsáveis pela comunicação com as frameworks e APIs, sendo estes que têm a 

tarefa de realizar a classificação pretendida e de voltar a encaminhar essa classificação para 

os managers. 

Aos objetivos foi adicionada a parte de backend que terá como base uma REST API em 

Django, com a capacidade de armazenar toda a informação sobre as classificações, bem 

como a localização onde foi recolhida a informação para classificar. Esta informação é 

armazenada numa base de dados em PostgreSQL. A escolha desta tecnologia para a base de 

dados deve-se ao facto ser possivel integrar com Django, por ser uma nova tecnologia para 

mim e devido ao facto de apresentar uma boa performance nos acessos à base de dados. 

Com a parte de backend implementada será possível a criação da classificação das 

imagens do lado do servidor, o que permitirá realizar uma comparação entre os dois tipos de 

classificação, sabendo assim quais são as potencialidades de ambos os casos. Para que seja 

possível realizar esta classificação do lado do servidor, será necessário enviar as imagens 

captadas pelos smartphones para a base de dados, para que estas sejam mais tarde utilizadas 

pelo classificador que está na REST API. 



7  

Podemos assim definir os seguintes pontos que deverão ser realizados: 

• Criação da aplicação em Android; 

• Criação da estrutura do módulo; 

• Padrão de desenvolvimento adaptável e testável; 

• Realização do reconhecimento de fala no módulo; 

• Realização do reconhecimento de imagens no módulo; 

• Criação da REST API;  

• Criação e integração de uma base de dados em PostgreSQL;  

• Comunicação entre a aplicação, REST API e base de dados; 

• Envio de informação e de imagens para a base de dados; 

• Realização da classificação do lado da REST API. 
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2 
Estado da Arte 

 

 

Atualmente, os dados fluem de diferentes lugares: smartphones, relógios, veículos, 

parquímetros, eletrodomésticos - quase toda a tecnologia que é criada hoje comunica com 

uma grande quantidade de dados que está armazenada num determinado lugar. Com a 

evolução da tecnologia, surge o acesso a capacidades de armazenamento aparentemente 

ilimitadas, e os programadores optam por uma abordagem “mais é melhor” relativamente ao 

armazenamento de dados, armazenando petabytes2 de dados recolhidos de produtos e 

clientes. 

Foi assim necessário começar a reconhecer padrões dentro desta grande quantidade de 

informação, surgindo desta necessidade a área de Machine Learning (ML). O ML nasceu do 

reconhecimento de padrões e da teoria de que os sistemas computacionais podem aprender 

sem serem programados para realizar uma determinada tarefa específica, comparando assim 

um sistema computacional (robô) com um humano. Assim sendo, investigadores da área de 

inteligência artificial tentaram saber se seria possível os sistemas computacionais 

aprenderem com base nos dados recolhidos. O objetivo principal do ML é que quando os 

modelos forem confrontados com novos dados, estes sejam capazes de se adaptar 

independentemente. Têm de aprender com computações realizadas anteriormente para 

                                                           
2 10¹⁵bytes 
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produzir decisões e resultados confiáveis, passíveis de repetição. Esta ciência não é nova, 

mas está a ganhar um grande impulso devido aos avanços registados. 

Podemos afirmar que este grande impulso começou nos anos 40, quando dois 

investigadores, McCulloch e Pitts, apresentaram as redes neuronais ao mundo. Estas foram 

apresentadas com a finalidade de serem usadas como base de um modelo que iria simular o 

raciocínio humano, isto é, funcionar como um cérebro humano. Porém, devido às restrições 

computacionais que existiam em 1943 não se conseguiu provar a sua aplicabilidade [3]. 

Cerca de 20 anos após a primeira abordagem sobre redes neuronais, surge por parte de 

Ivakhnenko, que muitos apelidam de “pai do Deep Learning”, e por Lapa a primeira teoria 

sobre feed-forward [8]. 

O investigador Yann LeCun, apresentou no início dos anos 90 as redes neuronais 

convolucionais (CNN) [9]. Este feito foi durante vários anos o último grande avanço na área, 

até que Hilton [73] apresentou um novo estilo de redes neuronais, ao qual deu o nome de 

deep neural network. Devido ao surgimento desta inovação, voltou-se a aplicar modelos 

teóricos que estavam antiquados e complementados com a evolução tecnológica, obtiveram 

resultados muito positivos e que levaram à promoção da inteligência artificial. Foram criados 

novos métodos que com o deep learning, proporcionaram a resolução de problemas de forma 

rápida e eficiente, o que levou a que o deep learning se apresente hoje me dia numa área 

muito ativa, com a realização de várias conferências sobre o tema.  

O grande impacto do DL vem da sua capacidade de tornar um modelo mais flexível, 

possibilitando a tomada de decisão sobre a melhor maneira de como usar os dados para 

obtenção de melhores resultados [63]. Isto é, não será necessário realizar estimativas 

complexas sobre quais são os valores de entrada que têm importância, pois um modelo DL 

permite usar todos os parâmetros e determinar automaticamente combinações úteis e de 

ordem superior aos valores de entrada. Este modelo permite um processo de tomada de 

decisões muito mais sofisticado, tornando os computadores mais inteligentes que nunca, 

permitindo capacidades como a criação de carros que se conduzem sozinhos e telemóveis 

que entendem o que está na imagem ou entendem ainda o nosso discurso [65]. Tradução 

automática, reconhecimento facial, análise preditiva e inúmeras tarefas de inteligência 

artificial tornam-se assim possíveis ou são significativamente melhoradas devido a DL [64]. 

Nos últimos anos, nomes como LeCun [66], Ian Goodfellow [67] e Yoshua Bengio [68], 

fizeram excelentes contribuições neste domínio, aplicando um grande empenho para chegar 

a desenvolvimento nesta área. Um grande promotor de pesquisa e desenvolvimento nesta 

área, têm sido as competições ImageNet3, que fizeram emergir novas estruturas de redes 

neuronais e melhorias nos métodos existentes. 

                                                           
3 http://www.image-net.org/  

http://www.image-net.org/
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Todo o desenvolvimento que tem existido e que continuará a existir neste domínio estará 

sempre relacionado com a necessidade do ser humano de adquirir mais conhecimento. Esta 

necessidade aliada à evolução computacional, potenciou o desenvolvimento deste domínio, 

permitindo que nos dias de hoje esta seja uma das áreas com mais procura por parte dos 

novos investigadores. Assim, podemos dizer que hoje em dia, sistemas mais complexos 

podem ser analisados, estudados e complementados com uma maior precisão. 

 

 

2.1. Background 

 

De forma resumida, Machine learning (ML) é um conjunto de regras e procedimentos, 

que permite que os sistemas computacionais possam agir e tomar decisões baseadas nos 

dados que recebem, ao invés de serem explicitamente programados para realizar uma 

determinada tarefa [18]. 

Os programas de ML são também projetados para aprender e melhorar ao longo do 

tempo, quando expostos a novos dados. Esta área tem sido muito explorada, estando no 

centro de muitos avanços tecnológicos nos últimos anos. 

Existem vários tipos de aprendizagem como a supervisionada, semi-supervisionada e não 

supervisionada. Ao longo deste capítulo serão apresentados estes tipos aprendizagem. Estes 

tipos de aprendizagem utilizam métodos diferentes e dados diferentes, podem existir dados 

supervisionados (que são dados que já conhecem a sua classe) e dados não supervisionados 

(que não têm qualquer tipo de conhecimento). Os diferentes tipos de aprendizagem utilizam 

algoritmos que dependem dos dados e da sua finalidade.  

 

2.1.1. Conhecimento prévio 

 

Quando se aborda a temática de aprendizagem [69] é necessário ter em atenção alguns 

conceitos que são a base para que seja possível compreender estas aprendizagens: 

• Em cada aprendizagem vai ser utilizado um objeto para teste, ao qual é dado o nome 

de exemplo; 

• Cada exemplo pode ter várias características, que vão ter associados um tipo de 

dados, ao qual é dado o nome de atributo; 

• Durante a aprendizagem o conjunto de dados pode ser divido em conjunto de treino 

(que servem para treinar o algoritmo de aprendizagem), conjunto de validação (que 
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permite verificar a eficiência do modelo) e o conjunto de teste (que vai ser 

classificado, este deve ser independente dos outros); 

• O termo classe, que define a categoria a que pertence o exemplo; 

• Durante a aprendizagem o algoritmo utiliza as variáveis definidas pelo programador, 

que são os parâmetros. 

 

2.1.2. Aprendizagem Supervisionada 

 

Este tipo de aprendizagem é definido por um programa ser previamente treinado com 

um conjunto de dados pré-definidos. Devido ao seu treino com dados pré-definidos, é 

possível que o programa tenha a capacidade de tomar decisões com precisão quando este 

receber novos dados, uma vez que esta aprendizagem utiliza um modelo que tem como 

objetivo diminuir o erro e a correção automática, modificando os pesos atribuídos às entradas 

no sistema. 

Existem duas abordagens possíveis, dependendo dos autores: uma divide os dados em 

dados de treino e de teste, outra divide os dados de treino, validação e teste. Neste tipo de 

aprendizagem os dados de treino encontram-se distribuídos por as várias classes, sendo que 

cada classe contém vários atributos que a caracterizam. Estes dados são usados na resolução 

de problemas de classificação e de regressão, recorrendo a algoritmos adequados para esse 

efeito [75]. 

Um exemplo onde se pode observar este tipo de aprendizagem poderá ser num conjunto 

de dados para treino que contém vários tweets, que estão marcados como positivos, negativos 

e neutros. Com base no seu conjunto de treino, o classificador conseguirá determinar o tipo 

do tweet.  

O método de regressão procura perceber como uma variável se comporta quando outra 

sofre oscilações. O método de classificação atribui uma designação a uma determinada 

entrada. Uma representação do processo pode ser vista da seguinte maneira: temos um dado 

valor de entrada que contém as características de um tipo de leite e queremos saber a que 

tipo de leite corresponde; para isso, temos que ter um classificador eficiente que contenha 

um conjunto de dados de treino, que tem de contém vários exemplos de tipos de leite (magro, 

meio gordo e gordo) e as suas características. Caso exista durante a fase de treino uma label 

que associe os dados, a classificação ficará bastante mais simples. 

Neste caso, é necessário definir todas as características para que possa ser feito um 

reconhecimento perfeito, o que no caso do reconhecimento de imagens seria impensável, 

uma vez que cada label tem obrigatoriamente várias características. Considerando que o 
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objetivo do módulo é o reconhecimento de imagens e fala, a utilização deste tipo de 

aprendizagem não se aplica.  

 

2.1.3. Aprendizagem Não Supervisionada 

 

Numa aprendizagem não supervisionada os dados de entrada que são recebidos não se 

apresentam classificados, isto é, não se apresentam como pertencentes a uma determinada 

classe. Assim, para saber a que classe pertencem, o programa irá automaticamente encontrar 

padrões e relações no conjunto de dados. Neste caso não se consegue calcular o valor da 

exatidão da classificação, uma vez que não existem dados previamente classificados. Esta 

aprendizagem é muito semelhante ao funcionamento do nosso cérebro, permitindo 

associações e relacionamentos entre toda a informação recebida. Um exemplo deste tipo de 

aprendizagem poderá ser um conjunto de cartas que são agrupadas automaticamente 

consoante o contexto, sem que o programa possua qualquer conhecimento prévio sobre as 

mesmas. 

 

Alguns exemplos deste tipo de aprendizagem são: 

• Clustering: é um método de segmentação de dados que partilham entre si as mesmas 

tendências e padrões. Este tipo de estudo não tem uma variável dependente, não se 

parte de um perfil com algumas peculiaridades específicas, o que acontece nos 

estudos de classificação. As técnicas de clustering procuram semelhanças e 

diferenças num conjunto de dados e agrupam os registos semelhantes em segmentos 

ou clusters. Este processo é realizado automaticamente de acordo com um critério 

definido no início da aprendizagem. A Figura 1 apresenta um exemplo de um estudo 

de clustering, que recebe os diferentes dados e efetua a sua divisão em grupos 

(clusters) diferentes. Alguns algoritmos utilizados são: 

o Hierarchical clustering; 

o k-means 
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• Associação: visa solucionar problemas de análise de um conjunto de itens, gerando 

modelos que descrevem uma determinada regra. Um exemplo poderia passar por 

“Todos os consumidores que compram um computador portátil têm uma 

probabilidade 2 vezes superior de adquirirem também um rato, do que aqueles que 

não compram”. Este tipo de abordagem leva a que as empresas manipulem a compra 

deste conjunto de produtos, com um único produto. O objetivo deste método é 

encontrar tendências nas várias transações, o que permite entender e explorar os 

padrões de compra. Esta informação pode ter múltiplas finalidades, tanto na 

reposição de stocks, disposição dos produtos, promoções com ambos os produtos, 

entre outros. Apesar desta aproximação ter a sua origem no comércio, pode ser 

igualmente aplicada a áreas onde se desenvolvam campanhas de marketing 

direcionado, ou na determinação de práticas comuns. Por exemplo, no sector 

financeiro podem ser utilizadas para identificar conjuntos de serviços que 

frequentemente sejam adquiridos em conjunto. 

• Estudos de Análise de Sequenciação: Variante do problema anterior, nesta situação 

não interessa somente a análise da existência conjunta de determinados itens nas 

transações, mas também a ordem em que aparecem nas transações e o espaço de 

tempo entre as mesmas. Permite efetuar previsões de aquisição de um item específico 

tendo por base um conjunto de compras efetuado anteriormente. 

 

O caso da aprendizagem não supervisionada já se aplica ao tipo de abordagem que 

precisamos de realizar, uma vez que o objetivo é que através de um conjunto de imagens o 

algoritmo consiga encontrar padrões similares com a imagem de entrada, tal como no 

reconhecimento de fala. Esta abordagem permite que sejam criadas associações com a 

informação recebida, tal como aconteceria com o cérebro humano. Mas apenas este tipo de 

aprendizagem não é suficiente para que seja possível realizar uma classificação precisa e 

Figura 1 : Aprendizagem por clustering 
Fonte: Elaboração própria 
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com um grande volume de dados e, para isso, serão apresentadas abordagens diferentes 

dentro da área de ML. 

 

2.1.4. Redes neuronais 

 

Ao longo da história, o cérebro humano tem sido um tema fulcral, sendo estudado por 

diversos grupos de investigadores, onde se incluem psicólogos, filósofos, biólogos, 

engenheiros e cientistas da computação. Cada grupo tenta representar algum aspeto das 

características do cérebro num modelo formal. As semelhanças entre um cérebro e um 

sistema computacional podem ser vistas na Tabela 1, que contém alguns valores que 

demonstram as capacidades de cada um dos casos. 

 

 

Tabela 1 : Comparação entre um sistema computacional e cérebro humano 

  

  

 Processamento Central   Processamento Distribuído 

  

 Processamento Sequencial   Processamento Paralelo 

  

Fonte: Elaboração própria, baseado em [72]. 

 

Uma rede neuronal (RN) é um processador distribuído paralelo, constituído por unidades 

de processamento simples que tem uma propensão natural para armazenar conhecimento 

experiencial e disponibilizá-lo para uso [77]. Nos últimos anos, a investigação registou um 

grande avanço nesta área através da introdução das redes neuronais. Estas redes oferecem a 

possibilidade de um sistema aprender o desconhecido utilizando meios convencionais. 

Com os neurónios artificiais tenta-se reproduzir as tarefas realizadas pelo cérebro 

humano. Os sinais de entrada são recebidos e a cada informação é atribuído um coeficiente. 

Esta informação é agregada através da função soma, que irá finalizar com a função de 

ativação que atribui a função que será aplicada aos dados que foram recebidos. 

Processamento Linear 

Velocidade: 10-9 

Processador único com circuitos complexos 

 Velocidade: 10-3 

 Processamento Não Linear 

86 biliões de neurónios com 1014 

sinapses 
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Este tipo de redes têm as seguintes características: 

• são constituídas por várias unidades de processamento; 

• existem “pesos”, coeficientes de ponderação associados à ligação entre as unidades 

de processamento; 

• o processamento é distribuído e pode ser paralelizado; 

• a aprendizagem é conseguida por intermédio do ajuste dos “pesos” ou coeficientes 

de ponderação. 

 

Em suma, podemos dizer que uma rede neuronal é um mapeador. Mapeia uma variável 

de entrada x, numa variável de saída y. A variável de entrada corresponde aos atributos ou 

características do nosso problema. A variável de saída corresponde ao que se pretende 

atingir. Pode ser discreta (classificação) ou contínua (regressão). 

 

2.1.4.1. Áreas de aplicação  

 

Com a evolução das tecnologias as redes neuronais começaram a ser aplicadas em 

diversas áreas, podendo ser utilizadas em problemas relacionados com a bioinformática, em 

casos relacionados com a saúde da população (medicina), entre muitos outros que tendem a 

surgir todos os dias. Uma vez que estas estruturas são muito versáteis, é possível tratar dados 

no formato de texto, de som, de imagem, de vídeo e é, por isso que é utilizado em áreas como 

a robótica e a automação. Alguns exemplos de aplicação deste tipo de tecnologias são: a 

possibilidade de reconhecer vários caracteres, reconhecimento de fala humana, 

reconhecimento de objetos numa imagem, realizar previsões com um determinado histórico, 

entre muitas outras aplicações.  

 

2.1.4.2. Perceptrão 

 

Numa rede neuronal artificial, o sistema liga várias unidades e é constituído por várias 

camadas. Estes sistemas são constituídos pelos neurónios artificiais e os vários pesos 

atribuídos a cada uma das entradas que ocorrem na rede. 

Um perceptrão é um tipo de neurónio artificial constituído por uma camada de entrada, 

uma função que realiza a soma, uma função de ativação e um valor de saída. Pode ser vista 

a estrutura deste perceptrão na Figura 2. 
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O funcionamento deste neurónio artificial é descrito nos seguintes passos: 

• Recebe a informação na forma de vetor, ao qual é associado um coeficiente; 

• É realizada a função soma sobre estes vetores; 

• É aplicada a função de ativação, que irá resultar num valor de output 1 quando o 

resultado da função soma é superior a 0, ou -1 no caso contrário. 

 

2.1.4.3. Redes Multi-Camada 

 

A constituição de uma rede com multi-camadas é semelhante à do perceptrão mas com 

mais de uma camada de neurónios, o que permite uma grande variedade de superfícies não 

lineares, uma vez que apresenta uma camada de entrada, uma de saída e várias camadas 

escondidas. A complexidade do problema irá ser expressa através do número de camadas 

que irão constituir esta rede.  

Visto que esta rede é bastante versátil, a utilização do combinador linear para a camada 

de entrada não é viável e, por isso, é utilizada uma função não linear, a função sigmoidal que 

está representada na Figura 3. 

 

 

Figura 3 : Unidade Sigmóide com threshold 

Fonte: http://bit.do/eR85d  

Figura 2 : Perceptrão 

Fonte: http://bit.do/eR84Z 

http://bit.do/eR85d
http://bit.do/eR84Z
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A função sigmoidal é umaa função de ativação não-linear. Um exemplo de função 

sigmoidal é a chamada função logística, definida por: 

 

 

A função apresentada na Figura 4 é utilizada como função de ativação, uma vez que os 

valores de x podem ser reais e é uma função diferenciável4.  

 

 

 

 

 

2.1.5. Deep learning 

 

Este tema, que tem sido um dos mais discutidos nos últimos tempos, apresenta-se como 

uma nova camada de abstração de machine learning. A aprendizagem deep learning usa 

muitas vezes redes neuronais artificiais para gerar os modelos. Este tipo de técnica tem 

apresentado resultados positivos na resolução de problemas mais complexos de 

reconhecimento de imagem devido à sua capacidade de escolher as melhores características, 

permitindo ainda obter graus de exatidão superiores aos métodos anteriormente 

mencionados de machine learning, sendo uma ótima ferramenta para obter resultados 

rápidos e precisos [76]. 

 Uma das motivações para o estudo do DL, segundo o autor Stellan Ohlsson [19], é a 

possibilidade de demonstrar que é possível representar qualquer função lógica através de um 

circuito lógico com uma única camada, mesmo que essa representação necessite de uma 

grande quantidade de unidades na camada intermédia. Esta camada intermédia vai crescer 

                                                           
4 Uma função é dita derivável (ou diferenciável) quando a sua derivada existe em cada ponto do seu domínio. 

Figura 4 : Função sigmoidal 

Fonte: http://bit.do/eR85V  

http://bit.do/eR85V
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exponencialmente com o número de dados de entrada que serão recebidos. Podemos ainda 

verificar que, sendo possível que o circuito cresça em camadas intermédias, estas poderiam 

ser representadas por uma quantidade de unidades ocultas que cresceriam polinomialmente 

com o número de entradas. Por exemplo, para reconhecer um sinal de trânsito, um algoritmo 

de DL iria usar uma rede neuronal com várias layers, em que cada layer transforma os dados 

numa representação mais abstrata, e passa o resultado para a layer seguinte. O input inicial 

seria, por exemplo, a matriz de todos os pixéis da imagem. A primeira layer poderia abstrair 

os pixéis e codificar os limites da forma na imagem. A layer seguinte poderia codificar a 

forma do sinal (como a forma octogonal de um sinal STOP). A seguinte poderia codificar a 

sua cor, e assim sucessivamente, até atingir a layer final que classificaria o sinal de trânsito 

com uma certeza associada (por exemplo, 95% de hipótese de ser um sinal STOP). Estas 

ferramentas são muito utilizadas nas áreas de Computer Vision, Processamento de 

Linguagem Natural, Bioinformática e Reconhecimento de Imagem, entre outros [20]. 

Sendo esta uma área em constante alteração, devido à sua recente emergência e por ser 

muito dinâmica, o seu conceito tem sofrido alterações. Podemos verificar na Figura 5 a 

relação entre ML, IA e DL.  

Este tipo de aprendizagem permite realizar todas as tarefas de reconhecimento que serão 

necessárias para o módulo que será criado. Para tal, serão utilizadas frameworks, que serão 

apresentadas no seguimento deste capítulo, que têm diferentes características, sendo por isso 

realizada uma análise das suas potencialidades e serão escolhidas as que cumprem todos os 

requisitos necessário para o módulo.   

 

 

 
Figura 5 : Diagrama da relação entre Machine Learning, 

Inteligência Artificial e Deep Learning 

Fonte: Elaboração própria 
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2.1.6. Principais técnicas de Deep Learning 

 

“the science of making machines do things that would require intelligence if done by 

men” (Marvin Minsky, 1968, apud Blay Whitby, 1996) 

 

Segundo a definição de Marvin Minsky, a IA consiste numa forma de dotar as máquinas 

de inteligência, tornando-as semelhantes aos seres humanos, sendo que o objetivo principal 

do ML é a criação de um sistema inteligente. Para atingir esse objetivo surgiram várias 

técnicas, que permitem dotar as máquinas de inteligência como defendia Minsky [11]. Esta 

aprendizagem pode ser conseguida recorrendo a árvores de decisão, a regressões lineares ou 

a redes neuronais com coeficientes de ponderação atribuídos às diferentes entradas. Assim, 

dentro dos algoritmos de aprendizagem existem aqueles que dizem respeito a DL. São estes 

que permitem criar diferentes arquiteturas de redes neuronais. Alguns dos algoritmos mais 

importantes são: 

• Recurrent Neural Network (RNN) - Este modelo é utilizado para processar dados 

sequenciais, como textos, fala e séries temporais, que consistem numa sequência de 

valores de entrada. O nome vem do facto de realizar conexões recorrentes na sua 

arquitetura [12]. Um modelo que pode ser considerado dentro da mesma categoria é 

o Long-Short Term Memory (LSTM) [13], que se mostrou extremamente bem-

sucedido em diversas aplicações como reconhecimento de fala e tradução 

automática. 

• Convolutional Neural Network (CNN) - São um tipo especial de modelos 

neuronais que são extremamente populares para diversas aplicações práticas, como 

reconhecimento ou deteção de objetos e faces em imagens dentro da visão 

computacional. A chamada convolução (convolution) é uma operação matemática 

realizada nesse tipo de rede neural (de onde advém o nome) [14]. 

• Deep Belief Network (DBN) - A rede DBN é uma rede formada por várias camadas. 

As camadas encontram-se conectadas entre elas. Uma rede DBN pode ser construída 

através de conjuntos de restricted Boltzmann machine [15], tendo o processamento 

de linguagem natural como à sua área de foco. 
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A figura 6 apresenta um diagrama que demonstra o desenvolvimento ao longo de um 

período de tempo do modelo de rede CNN. 

 

 

 

2.1.6.1. Ferramentas atuais 

Após o ano 2006 muitos foram os avanços na área da inteligência artificial, a um ritmo 

que não se imaginava. Hoje em dia acredita-se que ao ritmo que a tecnologia avança tudo 

parece ser possível. Alguns exemplos dos últimos avanços são: 

• IBM Watson: É um supercomputador da IBM que combina inteligência artificial 

(IA) e software de análise bastante sofisticado para um desempenho ideal como numa 

máquina de "pergunta e resposta". O supercomputador recebeu o nome do fundador 

da IBM, Thomas J. Watson [10]. Nas principais características do Watson pode-se 

verificar a existência de: 

o Frameworks Apache5 Unstructured Information Management Architecture 

(UIMA); 

o Utilização de Apache’s Hadoop6; 

o Sistema operativo SUSE Linux que permite tem um processamento bastante 

rápido; 

o 2800 núcleos de processador, 15 terabytes de RAM e 500 gigabytes de 

informação pré-processada 

                                                           
5 https://www.apache.org/  
6 https://hadoop.apache.org/  

Figura 6 : Evoluções no modelo de Redes Neuronais Convolucionais 

Fonte: Elaboração própria 

https://www.apache.org/
https://hadoop.apache.org/
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o Software DeepQA7 que permite realizar a parte de ML. 

• GoogleBrain: É uma equipa da empresa Google que tem o objetivo de melhorar a 

vida da população, tornando as máquinas mais inteligentes. Para fazer isso, esta 

equipa concentra-se na construção de modelos com alto grau de flexibilidade que são 

capazes de aprender através das próprias características e que permite a utilização de 

dados e computação de forma eficiente. Um dos grandes avanços que esta empresa 

criou foi o DistBelief e, mais tarde, o Tensorflow. 

• AlphaGo: É um programa da empresa DeepMind8, que simula um jogador do jogo 

de tabuleiro Go9. Este programa apresenta grande sucesso, tendo ganho 100 vezes ao 

campeão do mundo do jogo, sem perder nenhuma vez, e é neste momento 

considerado o programa de ML mais poderoso do mundo. 

 

2.2. Estudo de Frameworks 

 

O DL é a solução que se pretende utilizar para o problema de reconhecimento de fala e 

imagem. Para isso, serão utilizadas frameworks que facilitam o processamento de redes 

neuronais de DL através de bibliotecas com a possibilidade de processamento paralelo. Ao 

longo dos anos foram surgindo várias frameworks que permitiram que o processo de DL seja 

algo mais acessível a novos programadores. No caso de aplicações a nível de visão 

computacional, a framework Tensorflow parece ser a que mais se aplica e a mais utilizada. 

Esta está escrita em python e é utilizada através de linha de comandos ou interfaces Python. 

O design desta framework torna simples o uso de redes neuronais pré-treinadas. 

Na comunidade DL, as frameworks Theano, Torch e Tensorflow parecem ser as mais 

populares. Estas frameworks são desenhadas com o intuito de tornar bastante simples as 

modificações de detalhes simples de baixo nível dentro do modelo da rede neuronal. 

Segundo alguns autores, como Gokula Santhanam, são fundamentais alguns requisitos 

numa framework de DL. Um dos requisitos passa pela possibilidade de trabalhar com 

tensores, o que implica obrigatoriamente a realização de operações em objetos do tipo tensor; 

outro requisito é a capacidade de computação gráfica e a otimização, sendo possivel 

apresentar resultados de forma rápida e precisos. O terceiro requisito encontra-se presente 

em algumas frameworks e é a ferramentas de Autodiff. Esta ferramenta é a que permite 

realizar uma diferenciação automática entre os objetos e pode também ter o nome de 

                                                           
7 https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=2099  
8 https://deepmind.com/  
9 O Go (conhecido como Igo no Japão, WeiQi na China e Baduk na Coreia) é um jogo de tabuleiro que 

nasceu na China há mais de 4000 anos. A sua origem permanece incerta e é rodeada por vários mitos.  

https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=2099
https://deepmind.com/
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autograd. O último requisito é a capacidade de permitir a utilização de BLAS10/cuBLAS, que 

são implementações de álgebra linear elementar que estão a ser executadas pelo processador 

gráfico, e ainda cuDNN11, que são bibliotecas que permitem a implementação de redes 

neuronais de DL que estão a ser executadas também pelo processador gráfico [17]. 

A Tabela 2 foi baseada no livro “Deep Learning for Medical Image Analysis” [21] que 

apresenta uma lista bastante simples com cada framework, a linguagem que cada software 

suporta e se contêm AutoDiff próprio. 

 

Tabela 2 : Frameworks de Deep Learning 

Software Linguagens AutoDiff  

Caffe Python, MATLAB, C++, linha 

de comandos 

Não 

Theano Python Sim 

Tensorflow C++, Python Sim 

Torch Torch, C Sim  

PyTorch Python Sim 

CNTK C++ Não 

MatConvNet MATLAB Não 

Keras Python Não 

Chainer Python Não 

                                                           
10 http://www.netlib.org/blas/#_presentation  
11 https://developer.nvidia.com/cudnn  

http://www.netlib.org/blas/#_presentation
https://developer.nvidia.com/cudnn
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MXNet Python, Julia, C ++, R, 

JavaScript 

Sim 

Deeplearning4j Java Sim 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Zhou, S. K., Greenspan, H. e Shen, D. (2017) 

 

Após esta simples comparação entre algumas frameworks, será apresentada uma descrição 

mais completa de cada uma das frameworks  

 

 

2.3. Análise de frameworks 

2.3.1. Tensorflow 

 

Criado pela Google e escrito em C ++ e Python, o TensorFlow é considerado uma das 

melhores bibliotecas open-source para computação numérica. Tem tido uma grande 

aceitação por parte de muitas empresas, tais como DeepMind, Uber, AirBnB ou Dropbox. 

Esta framework apresenta resultados positivos em projetos complexos, onde será necessária 

a criação de redes neuronais de multicamadas. Permite reconhecimento de voz e o 

reconhecimento de imagens [27]. 

 

De acordo com o livro “Getting Started with TensorFlow” [70] os aspetos positivos são: 

• Apresenta muita documentação; 

• Oferece monitorização para processos de treino dos modelos e a sua visualização 

através do tensorboard; 

• É apoiado por uma grande comunidade de developers e empresas da área de 

tecnologia; 

• Fornece um serviço modelo, isto é, fornece redes neuronais já pré-treinadas; 

• Suporta treino distribuído; 

• O Tensorflow Lite permite a utilização desta framework em dispositivos móveis. 

Apresenta também alguns aspetos negativos: 

• O Tensorflow puro é de baixo nível e requer muita implementação de código para 

realizar algumas tarefas, algo que com as novas atualizações tem melhorado; 

• O debug do Tensorflow é algo complexo, apresentando descrições de erros que o 

utilizador não consegue entender; 
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• A única linguagem totalmente suportada é o Python. 

Podemos dizer que o objetivo do Tensorflow se foca na acessibilidade da aprendizagem 

e na aposta do DL em mobile [25]. 

O Tensorflow apresenta-se como a melhor framework que existe no mercado para 

Android, permitindo treinar a nossa própria rede neuronal.  

O nome desta framework permite entender que esta se baseia nos tensores que são arrays 

multidimensionais, que fluem ao longo dos nós de um grafo. O Tensorflow baseia-se na 

Teoria dos Grafos [59] e nos tensores. Através do seu nome é possível ainda entende que os 

cálculos serão todos realizados nos grafos dataflow, onde as arestas representam 

os tensores (tensors). 

 

 

tf.Graph 

 

Todos os processos de computação no Tensorflow são representados como um dataflow 

graph, que é representado por dois elementos fundamentais: 

• Um conjunto de objetos tf.Operation, que representam as unidades onde são 

realizadas as operações. 

• Um conjunto tf.Tensor, que representam as unidades onde estão os dados. 

 

 

Podemos verificar o que foi descrito na Figura 7, onde está representado um dataflow 

graph que representa dois valores de input, A e B, onde é aplicada uma operação da qual 

surgirá um resultado de output.  
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Por ser uma framework completa, com grande popularidade e com uma elevada 

potencialidade, torna possível a criação de modelos que funcionam tanto em servidores como 

em smartphones.Para se poderem utilizar todas as funcionalidades desta framework é 

necessário ter algum conhecimento nos conceitos base, Grafos computacionais e tensores. 

 

Grafos Computacionais: São grafos que representam o fluxo dos dados pelas múltiplas 

operações que ocorrem, isto é, representam todo o caminho realizado pelos dados desde que 

entram no grafo até ao momento que saem. Um exemplo deste tipo de grafo é o apresentado 

na Figura 7. Estes grafos podem ser mais complexos. A sua complexidade aumenta com o 

número de operações que são realizadas ao longo do fluxo, como se pode ver na Figura 8 

que apresenta um caso mais complexo onde é realizada uma equação com duas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 :  Exemplo de um dataflow graph 
Fonte: Elaboração própria 
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A grande vantagem da utilização deste tipo de representação prende-se com o facto de 

os cálculos poderem ser realizados em paralelo, ou seja, o ganho computacional que se tem 

ao dividir os cálculos entre o GPU ou CPU implicará uma grande eficiência e irá ganhar 

tempo computacional (será mais rápido). Estas características são de elevada importância 

quando se fala de DL e são ainda mais relevantes quando se trata de datasets de grandes 

dimensões e modelos com grande complexidade. 

 

Tensores: Na estrutura do Tensorflow quando se fala em fluxo de dados entre nós do 

grafo estamos a falar da estrutura que conecta os nós, que se chama tensor. Este conceito é 

de elevada complexidade envolvendo vetores de várias dimensões. Neste caso será realizada 

uma explicação simples e que esclareça todas as funcionalidades do tensor.  

 

Podemos começar por pensar nos tensores como simples generalizações de vetores e 

matrizes de n-dimensões. Na figura 9 é possível ver uma representação gráfica de tensores 

com diversas dimensões. 

Figura 8 : Exemplo de um grafo computacional com maior complexidade  
Fonte: https://medium.com/tebs-lab/deep-neural-networks-as-computational-graphs-867fcaa56c9 

https://medium.com/tebs-lab/deep-neural-networks-as-computational-graphs-867fcaa56c9
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Podemos pensar num exemplo simples que mostre como é representado o tensor: se um 

tensor de dados de entrada for composto por 3000 amostras e tiver uma camada de 16 nós, 

isto quer dizer que é recebido um tensor de 3000 x 16 x 1. Nos guias do Tensorflow é possível 

encontrar o seguinte grafo animado que representa o fluxo dos dados, onde os fluxos 

animados entre os diferentes nós do grafo representam os tensores. Na Figura 10 é possível 

ver duas imagens que correspondem a esse grafo, onde a da esquerda mostra o grafo sem 

qualquer fluxo de dados, com os tensores a cinzento; já a da direita apresenta um fluxo de 

dados ente nós (que correspondem a operações), o fluxo é apresentado através dos tensores 

coloridos a preto. Para uma melhor perceção da imagem, está disponível a documentação do 

Tensorflow na fonte da imagem. 

Figura 9 : Representação gráfica de tensores com diferentes dimensões 
Fonte: https://towardsdatascience.com/a-beginner-introduction-to-tensorflow-part-1-

6d139e038278 

https://towardsdatascience.com/a-beginner-introduction-to-tensorflow-part-1-6d139e038278
https://towardsdatascience.com/a-beginner-introduction-to-tensorflow-part-1-6d139e038278
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Pela explanação apresentada, conclui-se que o Tensorflow é uma framework completa, 

com uma elevada popularidade para criação de aplicações de DL. Utiliza todo o potencial 

da representação em forma de grafos e utiliza os tensores, o que permite uma maior eficiência 

e menos tempo computacional para cada modelo. Esta arquitetura permite a possibilidade de 

processamento paralelo entre os diversos nós, o que permite uma performance muito boa no 

processamento de grandes fluxos de informação. 

 

 

 

 

 

Figura 10 : Representação do fluxo de dados entre os diferentes nós do grafo, através de tensores 
Fonte: https://www.tensorflow.org/guide/graphs 

https://www.tensorflow.org/guide/graphs
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2.3.2. PyTorch 

 

O PyTorch é o sucessor em Python, da biblioteca Torch, escrito em Lua e apresenta-se 

como um grande concorrente do TensorFlow. Foi desenvolvido pelo Facebook e é usado 

pelo Twitter, Salesforce, Universidade de Oxford, entre outros. Esta framework é utilizada 

principalmente para treinar modelos de DL com rapidez e eficácia, por isso, é a escolha em 

casos em que há um grande número de pesquisas [28][29]. 

Tem algumas vantagens significativas: 

• O processo de utilização é simples e transparente; 

• O modo padrão define-by-run é mais parecido com a programação tradicional, e é 

possível utilizar ferramentas de depuração(debug) comuns como pdb, ipdb ou o 

depurador PyCharm[48]; 

• Suporta treino distribuído desde a versão 0.4; 

• Possui vários modelos pré-treinados e peças modulares prontas e fáceis de combinar. 

 

Algumas desvantagens são: 

• Não tem serviço de modelos pré-treinados, como tem o Tensorflow; 

• Ainda não está pronto para produção, no entanto, a versão 1.0 parece ser um 

progresso; 

• Faltam interfaces para monitorização e visualização, como o Tensorboard - embora 

seja possível conectar externamente ao Tensorboard. 

 

É importante ter em mente que o PyTorch ainda é relativamente novo e é ideal para 

protótipos ou projetos de pequena escala. Quando se trata de projetos maiores e em várias 

plataformas, considera-se o TensorFlow uma opção melhor. Na figura 11 é possível ver todo 

o processo de classificação de imagens do PyTorch, que utiliza uma rede CNN treinada e 

realiza a classificação através de matrizes, onde cada matriz corresponde a uma layer. 

 

Figura 11 : Exemplo da arquitetura do PyTorch 

Fonte: http://bit.do/eR8HJ  

http://bit.do/eR8HJ
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2.3.3. Keras 

 

A framework Keras é uma biblioteca minimalista baseada em Python que poderá ser 

executada em cima do TensorFlow, Theano ou CNTK (Figura 12). Foi desenvolvido por um 

engenheiro da Google, François Chollet, a fim de facilitar a parte teste, tornando-a mais fácil 

e rápida. Esta biblioteca suporta uma ampla gama de camadas de redes neuronais, como 

camadas convulsionais, camadas recorrentes e camadas densas. Nos últimos anos já 

apresentou bons resultados nas áreas de tradução, reconhecimento de imagem e 

reconhecimento de fala [34]. 

As vantagens desta biblioteca são: 

• A prototipagem é realmente rápida e fácil; 

• É leve em termos de construção de modelos de DL com várias camadas; 

• Possui módulos totalmente configuráveis; 

• Tem uma interface simples e intuitiva, o que facilita o primeiro contacto para o 

programador; 

• Possui suporte integrado de treino em várias GPUs; 

• Pode ser executado no Spark12; 

• Suporta GPUs NVIDIA13, TPUs da Google e GPUs compatíveis com OpenCL14, 

como AMD15. 

Existem algumas desvantagens, tais como: 

• É de muito alto nível e nem sempre é fácil de personalizar; 

• Esta biblioteca apenas pode ser integrada com o Tensorflow, CNTK e Theano. 

Esta biblioteca também não oferece tantas funcionalidades como o TensorFlow e não 

permite tanto controlo da rede, portanto, estas podem ser limitações para um programador 

que queira criar um modelo diferente dos que existem pré-treinados. 

  

                                                           
12 https://spark.apache.org/  
13 https://www.nvidia.com/en-us/  
14 https://developer.nvidia.com/opencl  
15 https://www.amd.com/en  

Figura 12 : Frameworks compatíveis com Keras 

Fonte: http://bit.do/eR8J6  

https://spark.apache.org/
https://www.nvidia.com/en-us/
https://developer.nvidia.com/opencl
https://www.amd.com/en
http://bit.do/eR8J6
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2.3.4. MXNet 

 

A MxNet é uma estrutura de deep learning criada pela Apache Software Foundation16, 

que suporta várias linguagens, como Python, Julia, C ++, R ou JavaScript, como é 

representado na Figura 13. Esta estrutura foi adotada por grandes empresas como Microsoft, 

Intel e Amazon Web Services. 

A estrutura do MXNet é conhecida pela sua grande escalabilidade, sendo por isso 

utilizada por grandes empresas principalmente para reconhecimento de fala e escrita [26]. 

Alguns dos principais aspetos positivos são: 

• É bastante rápido, flexível e eficiente em termos de execução de algoritmos deep 

learning; 

• Possui suporte avançado para GPU; 

• Pode ser executado em qualquer dispositivo; 

• Tem uma API de alto desempenho; 

• Oferece modelos pré-treinados; 

• É altamente escalável; 

• Fornece suporte avançado para muitas linguagens de programação, como Python, R, 

Scala, Javascript e C ++, entre outras; 

Os aspetos que não favorecem a MXNet são: 

• Tem uma comunidade muito menor do que o Tensorflow, o que faz com que o 

Tensorflow tenha muito mais documentação; 

• Não é tão popular entre a comunidade de pesquisa. 

Pelo que foi referido anteriormente, o MXNet é uma framework para grandes projetos, 

mas como ainda é relativamente recente para a comunidade, é possível que não exista suporte 

para os problemas que poderão surgir durante o desenvolvimento. 

  

                                                           
16 https://www.apache.org/  

Figura 13 : Arquitetura MXNet 

Fonte: http://bit.do/eR8KC  

https://www.apache.org/
http://bit.do/eR8KC
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2.3.5. CNTK 

 

Esta framework, que é também conhecida como Microsoft Cognitive Toolkit, é uma 

estrutura deep learning em open-source, criada para lidar com grandes conjuntos de dados 

e é suportada nas linguagens Python, C ++, C # e Java. 

O CNTK facilita o treino e é bastante eficiente para treino de voz, escrita e 

reconhecimento de imagem, permitindo ainda o suporte de redes neuronais convolucionais 

e redes neuronais recorrentes. Podemos dizer que a Microsoft se tem focado, ao longo dos 

anos, em melhorar a performance e flexibilidade da sua framework [24]. Esta framework já 

é utilizada por grandes empresas em algumas ferramentas, tais como Skype, Xbox e Cortana. 

Consideram-se algumas vantagens, tais como: 

• Oferece bom desempenho e escalabilidade; 

• Possui muitos componentes altamente otimizados; 

• Oferece suporte para o Apache Spark17; 

• É muito eficiente em termos de utilização de recursos.  

• Suporta integração relativamente simples do Azure Cloud18; 

Apresenta ainda uma desvantagem: 

• Suporte limitado da comunidade. 

 

 

2.3.6. Caffe and Caffe2 

 

O Caffe é uma biblioteca que foi desenvolvida em ambiente académico pela BAIR 

(Grupo de Investigação de Inteligência Artificial da Universidade de Berkeley) e a sua maior 

vantagem é o número de redes pré-treinadas oferecido. Foi desenvolvida em C ++ e possui 

uma interface Python bastante complexa e útil. Esta framework suporta redes neuronais 

convolucionais e redes feedforward, sendo bastante eficiente para modelos de treino (não 

necessita de linhas adicionais de código), para processamento de imagens e para 

aperfeiçoar/melhorar redes existentes. No entanto, apresenta-se mal documentada em certas 

partes, sendo bastante complexa a sua utilização e a sua compilação torna-se difícil. Até ao 

momento, ainda não há conhecimento de nenhuma grande empresa que tenha utilizado esta 

framework [22-23]. 

Em 2017, surgiu o Caffe2, que foi lançado pelo Facebook, apresentando-se como o 

sucessor natural do antigo Caffe, construído para uma implementação mais rápida, flexível, 

modular e escalável. Esta framework é conhecida na empresa que a desenvolveu como 

“prodution-ready”, devido à sua capacidade de treino e de desenvolvimento. A sua 

                                                           
17 https://spark.apache.org/  
18 https://azure.microsoft.com/pt-pt/  

https://spark.apache.org/
https://azure.microsoft.com/pt-pt/
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capacidade mobile (Caffe2go) é enviada para mais de 1 bilião de telemóveis através da 

aplicação Facebook, abrangendo oito gerações de iPhones e seis gerações de arquiteturas de 

CPU Android. 

A framework é elogiada por várias razões: 

• Oferece modelos de pré-treino para a criação de aplicações de demonstração; 

• É rápida, escalável e leve; 

• Funciona bem com outras frameworks, como o PyTorch; 

O principal constrangimento é: 

• Suporte limitado da comunidade. 

 

Embora o Caffe2 apresente resultados muito bons nos testes de recursos e velocidade, 

ainda é bastante novo, podendo ainda ser um pouco limitado quando se trata de 

implementação de redes complexas que exijam, por exemplo, ferramentas úteis de depuração 

(debug), ou alguma ajuda de uma comunidade e de mais documentação. 

 

 

2.3.7. Deeplearning4j 

 

Esta framework é direcionada para a programação em linguagem Java. É uma framework 

em open source que oferece um grande suporte a diferentes tipos de redes neuronais (como 

CNN, RNN, RNTN ou LTSM). 

É uma escolha que apresenta bons resultados quando utilizado no reconhecimento de 

imagem, processamento de linguagem natural, deteção de fraudes e para data mining. 

Apresenta aspetos positivos, tais como: 

• É robusto, flexível e eficaz; 

• Pode processar grandes quantidades de dados sem sacrificar a velocidade; 

• Funciona com o Apache Hadoop e o Spark, além de CPUs ou GPUs distribuídos; 

• A documentação apresenta-se bastante completa e bem descrita; 

• Tem uma versão para a comunidade e uma versão corporativa. 

Surpreendentemente quando se fala de Deeplearning4j os especialistas não encontram 

nenhuma desvantagem específica da framework, mencionando apenas os problemas do uso 

de Java em machine learning, como o facto de ser bastante difícil arranjar documentação em 

Java que ajude no processo de desenvolvimento [30-31]. 
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2.3.8. Chainer 

 

O Chainer é uma framework de DL baseado em Python, suportado por empresas como 

IBM, Intel, Nvidia e AWS. Pode ser executada em várias GPUs com pouco esforço [32-33]. 

Esta framework é utilizada principalmente para reconhecimento de fala, tradução 

automática e análise de sentimentos. Suporta várias arquiteturas de rede, como CNNs, redes 

fast-forward e RNNs, e tem algumas vantagens significativas sobre os seus concorrentes tais 

como: 

• É muito mais rápido que outras frameworks em Python; 

• É muito flexível e intuitiva. 

• As redes existentes podem ser modificadas em tempo de execução. 

Por outro lado: 

• É mais difícil a depuração (debug); 

• A comunidade existente é relativamente pequena. 

Como existem várias frameworks orientadas para Python que são populares, é possível 

que não exista tanta ajuda e documentação para o Chainer se compararmos com frameworks 

mais populares, como Tensorflow ou PyTorch. 

 

Escolher a framework ideal para um projeto de DL pode ser bastante complicado, e, por 

isso, é necessário ter em atenção vários fatores: 

• o tipo de redes neuronais que vai ser desenvolvido; 

• a linguagem de programação que vai ser usada; 

• o número de ferramentas e opções adicionais que serão necessárias; 

• o orçamento que se tem; 

• o caráter e propósitos gerais do projeto. 

 

Os seguintes quadros apresentam uma comparação entre algumas frameworks de deep 

learning, é possível verificar que as frameworks mais completas são o Tensorflow, PyTorch 

e o CNTK. É possível concluir que a framework Tensorflow se destaca de todas as 

frameworks, apresentando-se como a mais completa que existe no mercado. Sendo assim a 

mais indicada para ser utilizada neste projeto, cumprindo todos os requisitos necessários para 

o projeto (reconhecimento de fala e imagem) e é a mais completa das frameworks.   
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Tabela 3 : frameworks comparação geral 

Framework Execução 

Distribuída 

Otimização da 

Arquitetura 

Visualização Suporte da 

comunidade 

Speech 

Recognition 

Image 

Recognition 

Tensorflow       

PyTorch       

CNTK       

MXNet       

Caffe       

Caffe2       

Theano       

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 4 : Comparação relativamente a redes e comportamentos específicos 

Framework CNN RNN Modular Velocidade Suporte de 

múltiplos 

GPU 

Compativel 

Com Keras 

Theano       

Tensorflow       

Torch       

Caffe       

Caffe2       

MXNet       

PyTorch       

CNTK       

Fonte: Elaboração própria 

Legenda: 

 Tem/é 

 Não tem/Não é 
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3 
Desenvolvimento de aplicações móveis 

 

Em pleno século XXI, é raro encontrar quem não utilize o telemóvel. A sua utilização é 

diversa, existindo quem o utilize apenas para efetuar chamadas e quem o utilize para mais 

funcionalidades, como o uso de aplicações móveis. Nos últimos anos, as aplicações móveis 

têm registado um crescimento exponencial devido aos diversos propósitos para que podem 

ser utilizadas. Podemos encontrar múltiplas ferramentas, com várias funcionalidades que se 

encontram à distância de um clique e que pretendem satisfazer as mais diversas necessidades 

do utilizador, sofrendo atualizações constantes e automáticas. 

O desenvolvimento e o planeamento de uma aplicação móvel têm de ter em consideração 

os objetivos de negócio de uma empresa, tendo sempre em vista o fim que se pretende atingir. 

Durante o processo de desenvolvimento, muitas poderão ser as críticas sobre os métodos 

usados e escolhas feitas. Assim, para facilitar o processo deve-se, numa fase anterior ao 

desenvolvimento, considerar fatores que permitam escolher qual o tipo de aplicação mais 

adequado, como por exemplo, a complexidade que a aplicação irá exigir e o orçamento 

disponível [58]. 

Pode-se considerar uma aplicação móvel um software que pode ser instalado num 

smartphone com o objetivo de cumprir uma determinada tarefa. Podemos considerar a 

existência de dois tipos de aplicações móveis: as aplicações nativas, que já se encontram 

integradas no sistema operativo dos smartphones (alguns exemplos são: mensagens, câmara 

fotográfica, calculadora, bloco de notas, lista de contactos, entre outros) e não apresentam 

qualquer necessidade de uma ligação à internet para funcionarem, permitindo assim um 
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menor consumo de energia; e as aplicações mobile, que se caracterizam por serem 

descarregadas ou compradas através de uma plataforma online conhecida como 

Marketplace. 

As aplicações móveis nativas são desenvolvidas para plataformas muito específicas, 

tendo por isso, de ser escritas nas linguagens de programação que são aceites pelas mesmas 

plataformas. No caso de aplicações para Android, a linguagem que é utilizada é Java ou 

Kotlin, e no caso de aplicações para iOS é utilizada a linguagem Swift ou Objective-C [71]. 

Para desenvolver estas aplicações é necessária a utilização de um IDE específico, consoante 

o sistema operativo onde a aplicação se encontra e podem ser utilizadas ferramentas de 

desenvolvimento e SDKs próprios. Caso se pretenda algo mais simples, este tipo de 

aplicações deve ser evitado, uma vez que se torna bastante dispendioso, tanto a nível de 

recursos humanos, pois a curva de aprendizagem das linguagens é acentuada, como 

computacionais, pois requer mais recursos. 

As aplicações móveis apresentam uma panóplia de vantagens em comparação com 

outras aplicações existentes, tais como: 

• Apresentam rapidez e responsividade, pois estas aplicações são idealizadas para 

serem executadas numa variedade de plataformas; 

• Mais interativas e intuitivas; 

• Proporcionam uma melhor user experience ao utilizador, pois apresentam uma 

fluidez mais natural ao existirem padrões da UI para cada plataforma. 

 A aplicação que se pretende criar terá de desenvolvida utilizando o Android SDK, que 

é disponibilizado pela Google, e que, para a sua utilização, poderá ser utilizado o IDE 

Android Studio [47], que na sua instalação já contém o suporte ao Android SDK. Este IDE 

contém emuladores que permitem testar a aplicação nos diversos modelos de smartphones. 

Vem ainda com a integração com o Gradle [46] o que facilita bastante na parte da compilação 

e integração de bibliotecas no projeto.  

 

3.1. Mercado Android 

Android é, indubitavelmente, o sistema operativo móvel mais utilizado pelos 

dispositivos móveis. Muitas foram as versões lançadas ao longo dos últimos dez anos, sendo 

que a primeira versão do Android surgiu em 2008 e a última em agosto de 2018. Podemos 

ver na Figura 14 todas as versões existentes. 
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Um fator de elevada relevância quando falamos do mercado Android é saber quais são 

as versões mais utilizadas. Saber onde se situa a grande parte dos utilizadores permite 

direcionar a versão que será utilizada no desenvolvimento da aplicação, sendo o objetivo 

principal do programador chegar ao maior número de dispositivos possível. 

Segundo os dados obtidos no Statcounter [40], podemos verificar que grande parte dos 

utilizadores mundiais de Android utilizam as versões Oreo. Os dados que são apresentados 

na Figura 15 foram recolhidos no mês de abril de 2019, apresentando uma grande 

percentagem de utilizadores na versão Oreo do Android. Podemos verificar que existem 

muitos utilizadores em versões mais antigas, o que pode ser explicado por serem versões 

mais estáveis e ainda devido ao facto de o número de vendas de smartphones não ter crescido 

no ano de 2018 [41]. 

Figura 14 : Timeline das versões Android 
Fonte: Elaboração própria, baseada em http://bit.do/eR8Nm  

Figura 15 :  Percentagem de dispositivos por versão de Android mundialmente 
Fonte: https://bit.ly/2KGtFil 

http://bit.do/eR8Nm
https://bit.ly/2KGtFil
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Comparando os resultados mundiais apresentados na imagem anterior com os resultados dos 

utilizadores portugueses (Figura 16), podemos verificar que estes seguem as tendências 

mundiais. No entanto, no mesmo período verifica-se que os utilizadores portugueses 

utilizaram mais as últimas versões. Apesar de a versão mais utilizada ser a versão Oreo em 

ambos os casos, os utilizadores portugueses já começam a utilizar a versão Pie, sendo esta a 

segunda mais utilizada. 

 

 
 
 

3.2. Frameworks em Android  

 

No capítulo anterior foram analisadas várias frameworks, sendo esta análise não 

específica para Android. Neste capítulo será feita uma seleção das frameworks que se 

utilizam para Android, visto que, o objetivo principal desta dissertação passa pela 

implementação de um módulo em Android. 

Das frameworks apresentadas anteriormente, apenas o Tensorflow apresenta uma grande 

compatibilidade com Android, pois apresenta duas bibliotecas chamadas TFLite e TFMobile 

que apresentam bons resultados com Android, apesar de apresentarem uma curva acentuada 

de aprendizagem. Assim sendo, a única framework que funciona na totalidade com Android 

e sem qualquer tipo de adaptação é o Tensorflow. 

A biblioteca TFLite é uma versão mais leve do Tensorflow que permite realizar 

inferências sobre o modelo criado, sendo esta versão mais rápida e mais recente do que a 

Figura 16 : Percentagem de dispositivos por versão de Android em Portugal 
Fonte: https://bit.ly/2IkKyNJ  

https://bit.ly/2IkKyNJ
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TFMobile. A biblioteca TFMobile é mais antiga e apenas permite realizar inferências e o seu 

processamento é algo lento, sendo o modelo utilizado um modelo mais pesado e pouco 

otimizado. 

A framework Caffe2 também se apresenta como uma possibilidade de integração com 

Android, apesar da sua utilização passar apenas por fins académicos, de ainda se encontrar 

em desenvolvimentos e de não ter uma integração total com Android. Apresenta ainda uma 

curva de aprendizagem elevada e sem nenhuma versão estável para as últimas versões do 

Android. A criação da rede neuronal apresenta-se como um grande desafio, existindo 

grandes problemas na sua criação e não existindo nenhuma versão onde estas funcionem 

normalmente. O que é sugerido pela empresa é a utilização de redes pré-treinadas pela 

mesma. Este problema está presente nas várias plataformas que funcionam com esta 

framework. 

A framework Microsoft Cognitive Toolkit não é passível de ser utilizada em Android, 

sendo apenas possível integrar a API Azure Cognitive Services que utiliza esta framework 

para o reconhecimento de imagens. Esta API possui várias funcionalidades como 

reconhecimento de texto em imagens, faces de celebridades e o reconhecimento de fala em 

geral. Uma desvantagem da sua utilização passa pelo facto de não permitir o treino de 

modelos personalizados, permitindo apenas a utilização do modelo geral criado pela 

empresa, pelo menos na versão gratuita testada. Mas a grande desvantagem passa pelo facto 

de o modelo se encontrar em Cloud [36], o que obriga a utilização de internet para realizar 

o reconhecimento [35-60]. 

Após analisar mais algumas frameworks optou-se por verificar a existência de mais APIs 

que utilizem as bases destas frameworks, uma vez que as restantes frameworks não 

apresentam compatibilidade com a plataforma Android. Assim as frameworks que foram 

utilizadas no módulo foram: 

• Tensorflow Lite para speech recognition 

• Tensorflow Lite para image recognition 

• TFMobile para image recognition 

• Azure Cognitive Services (Microsoft Cognitive Toolkit) para o image recognition 

• Azure Cognitive Services (Microsoft Cognitive Toolkit) para o speech recognition 

 

Entre as frameworks existem mecanismos diferentes de reconhecimento de imagens e de 

fala, podendo existir algumas frameworks que não permitem ambas as tarefas. 

 

 



42  

3.2.1. Speech Vs Image  

 

Durante este capítulo será realizada uma descrição sobre quais das frameworks 

analisadas podem ser usadas em cada um dos casos, speech recognition ou image 

recognition. 

O principal foco do projeto passará pela framework Tensorflow, que permite ambas as 

funcionalidades, speech and image recognition. A nível de image recognition esta apresenta 

a capacidade de configurar e treinar a nossa rede neuronal que será utilizada para classificar 

as imagens, permitindo ter uma melhor classificação à medida que a rede vai tendo as 

configurações necessárias para realizar a classificação e à medida que vai cobrindo todos os 

casos que possam ser captados pela câmara do smartphone. Relativamente ao speech 

recognition de momento é apenas possível a utilização do modelo fornecido pelo 

Tensorflow, que apenas reconhece palavras simples e na língua Inglesa. A criação de novos 

modelos no caso de speech recognition é um processo complicado, havendo por isso prémio 

monetários para novas criações. 

O treino desta framework é apenas possível num sistema computacional que utilize a 

versão Tensorflow 2.0 que é utilizada na linguagem Python, sendo mais tarde enviada a rede 

para o dispositivo móvel para ser utilizada na aplicação. 

A API Azure Cognitive Services que utiliza a framework Microsoft Cognitive Toolkit, 

permite realizar image recognition and speech recognition [60]. Uma vez que é uma API 

que contém todo o seu modelo em cloud é necessário ter acesso a uma rede de internet para 

que seja possível realizar a classificação. Esta apresenta uma rede bastante completa com 

milhares de imagens, uma vez que apenas é possível ter acesso à versão gratuita de teste, o 

que não define se é ou não possível treinar a rede. Para realizar a classificação, a aplicação 

tem de ligar-se ao servidor, que no caso de Portugal corresponde ao servidor “West Europe”, 

mas este servidor apresenta alguns problemas, tais como estar offline alguns dias e ser 

bastante lento. Para ser possível a ligação ao servidor é preciso uma key que é fornecida ao 

utilizador no portal Azure.  

A framework Caffe2 também permite realizar as opções de speech and image 

recognition, mas apresenta grandes limitações como não ser possível treinar a rede com 

sucesso de maneira simples e funcional, não apresenta redes pré-treinadas com muita 

informação, não existe nenhuma versão estável e o processamento é lento em comparação 

com a framework Tensorflow. Devido a todos estes aspetos negativos não foi implementada 

esta framework, sendo que não iria ser utilizada pela empresa. No capítulo 5 será possível 

entender como no futuro poderá ser integrada esta framework case esta sofra melhorias. 

Na tabela 5 é possível ver um resumo das frameworks que foram descritas anteriormente, 

sendo apresentado em cada uma dela se permite ou não speech and image recognition. 
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Podemos verificar que todas apresentam a possibilidade de realizar ambas as tarefas, mesmo 

a framework Caffe2 que não foi utilizada pelas razões que foram indicadas anteriormente. 

 

Tabela 5 : Frameworks e os tipos de classificação 

Framework Speech Recognition Image Recognition Integração com 

Android 

TFMobile Não Sim Sim 

Tensorflow Lite Sim Sim Sim 

MXNet Sim Sim Não 

Theano Sim Sim Não 

Caffe2 Sim Sim Sim 

Microsoft Cognitive 

Toolkit 

Sim Sim Não 

Azure Cognitive 

Services(Microsoft 

Cognitive Toolkit) 

Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3. Estrutura do desenvolvimento 

 

O objetivo do desenvolvimento desta dissertação consiste na criação de um módulo 

escalável, adaptável e simples e, para isso, foi necessário analisar os padrões de 

desenvolvimento que poderiam ser seguidos. Estes padrões permitem que o código de um 

determinado projeto fique bastante organizado, escalável, limpo e testável. Padrões como o 

MVP apresentam algumas vantagens em comparação com outros, pois permitem uma 

separação bem definida de todos os conceitos do projeto, o que o torna muito importante 

quando se consideram projetos de grandes dimensões e de elevada complexidade. Neste 

projeto não será possível aplicar nenhum padrão de desenvolvimento, pois não serão 

apresentados dados ao utilizador e os dados que serão recebidos pela aplicação serão apenas 

para tratamento e envio para a Django REST API. Assim, não existirá um padrão de 

desenvolvimento, onde temos uma divisão bem definida entre a apresentação dos dados, o 
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tratamento e os seus intermediários. 

 

Neste projeto podemos definir uma estrutura baseada em Managers e Providers, onde os 

Managers serão responsáveis por: 

• Gestão da informação que é recebida; 

• Enviar a informação para o Provider. 

 

Já o provider é responsável por: 

• Realizar todo o processo de reconhecimento, isto é, irá existir um provider para cada 

uma das ferramentas utilizadas para fazer o reconhecimento.  

 

Toda esta lógica irá ocorrer do lado do módulo, o que permitirá uma maior flexibilidade 

e portabilidade no futuro, sendo assim fácil a integração deste módulo com qualquer tipo de 

cliente e não sendo necessário qualquer mudança do lado do cliente. 

 

Podemos definir da seguinte maneira o fluxo da informação: 

Pode verificar-se na figura 17 que a informação vai ser enviada pela app para o manager 

Figura 17 : Estrutura do desenvolvimento 
Fonte: Elaboração própria 
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que vai estar no lado do módulo. O manager fica então responsável por enviar a informação 

e chamar o provider que será utilizado. Quando o provider recebe a informação este vai 

tratar de toda a parte do reconhecimento e retorna os resultados para o manager. O manager 

volta a enviar estes mesmos resultados para a aplicação. No final, a aplicação pede ao 

manager para enviar os resultados para a REST API. 

No próximo capítulo será abordada de forma mais aprofundada toda a estrutura e o seu 

funcionamento.  
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4 
Solução Proposta 

 

Num projeto, uma das tarefas mais complexas e de maior importância passa pela 

definição da arquitetura para a solução do problema. Ao ser definido e planeado todo o 

projeto, com as componentes e a forma como estas interagem ente si, é possível detetar e 

corrigir problemas antecipadamente, diminuindo assim a probabilidade de encontrar 

problemas no futuro e o custo de qualquer alteração. É importante definir com clareza a 

forma como os serviços comunicam entre si, como é realizada toda a troca de informação, 

onde será realizado o armazenamento da informação e como será organizada a arquitetura. 

 

4.1. Requisitos do Sistema 

Um dos principais objetivos desta dissertação é a criação de um módulo base de 

reconhecimento de imagem e de fala, multi contextual, que no futuro possa ser utilizado em 

várias aplicações móveis, nas mais diversas áreas que utilizem este tipo de reconhecimento. 

Este módulo vai permitir uma implementação mais rápida deste tipo de reconhecimento em 

qualquer aplicação criada na empresa. Neste subcapítulo serão apresentadas algumas tarefas 

que a aplicação deve ser capaz de realizar e algumas operações que o módulo poderá ser 

capaz de executar. 
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Tarefas: 

1. O módulo da aplicação tem de ser capaz de captar imagens e gravar a fala do 

utilizador; 

2. O módulo criado  

a. Tem de ser capaz de realizar a classificação das imagens recebidas; 

b. Tem de ser capaz de realizar a classificação da fala recebida; 

c. O módulo tem de realizar a comunicação com a framework utilizada; 

d. É responsável pelo envio da informação para a REST API. 

3. Desenvolvimento da aplicação móvel 

a. Tirar fotos a qualquer ponto ou local e obter a informação sobre os objetos; 

b. Reconhecer fala, permitindo processar som para texto, sendo apenas possível 

o reconhecimento da língua Inglesa e um vocabulário muito reduzido. Estas 

restrições devem-se ao facto que não é possível treinar modelos para speech 

recognition. 

4. Backend (Django REST framework) 

a. Receção da informação da aplicação móvel e envio para base de dados. 

 

Operações do módulo: 

• Receber uma fotografia acabada de tirar; 

• Receber som; 

• Integração de várias frameworks, sendo possível a escolha de qual vai ser 

utilizada pelo módulo da aplicação; 

• Receber rede pré-treinada; 

• Comunicação com REST API. 

 

4.2. Arquitetura do Sistema 

Perante os requisitos definidos no âmbito do estágio, a solução proposta divide-se em 

duas componentes: um servidor e uma aplicação móvel. No servidor estará hospedada uma 
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REST API. A aplicação móvel irá consumir os serviços da REST API e irá conter o módulo 

que será o foco deste estágio, que irá conter a rede neuronal pré-treinada. Esta aplicação será 

implementada em Android, sendo o seu foco o módulo desenvolvido para Speech and Image 

Recognition. 

 

 

4.2.1. Diagrama de deployment 

 

Na Figura 18 podemos observar como os diferentes componentes irão interagir entre si. 

 

 

 

 

O diagrama está dividido em dois grupos: o dispositivo de frontend, que corresponde à 

aplicação móvel num smartphone Android que é utilizado pelo trabalhador e os diversos 

componentes do backend do sistema. O dispositivo irá interagir com o backend através de 

pedidos e respostas HTTP. 

Do lado do servidor contém a REST API, desenvolvida em Django, utilizando a 

framework Django REST. O servidor aplicacional trata de responder a todos os pedidos 

realizados ao servidor utilizando os módulos como indicado na figura anterior e, por fim, o 

servidor interage com a base de dados para armazenar e consultar informação previamente 

inserida.  

Para o armazenamento de dados numa base de dados irá ser utilizado o PostgreSQL [42], 

pois após uma comparação entre os vários tipos de bases de dados, esta é a que apresenta 

mais vantagens: 

• É a base de open source mais completa do mercado, neste momento. 

Figura 18 : Diagrama de deployment do sistema 
Fonte: Elaboração própria 
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• Tem uma grande comunidade, que se encontra muito ativa. 

• Tem recebido grandes contribuições de empresas com EnterpriseDB, Fujitsu, Apple, 

Red Hat e VMWare. 

• Integração simples com Django. 

• Suporta a maioria das arquiteturas de hardware e software que existem no mercado. 

 

 

4.2.2. Visão geral da arquitetura 

 

Nesta secção será apresentada a arquitetura global da plataforma, sendo apresentados 

todos os serviços que foram utilizados para o desenvolvimento da aplicação. Será ainda 

detalhada com mais rigor a organização da estrutura da aplicação e como esta comunica com 

todos os seus serviços e APIs. 

Será enfatizada a organização estrutural criada dentro do código da aplicação, que levou 

à criação dos chamados Managers e Providers, que serão detalhados mais ao pormenor ao 

longo deste capítulo. 

Na Figura 19 é possível ter uma visão geral da aplicação e todos os serviços que esta vai 

necessitar e como estes vão comunicar entre si. Como é possível verificar na figura, serão 

utilizadas as frameworks Tensorflow Lite e TFMobile, que estarão implementadas no 

módulo que irá comunicar com o módulo da aplicação, permitindo realizar o speech and 

image recognition, e a API Azure Cognitive Services que utiliza a framework Microsoft 

Cognitive Toolkit, permitindo realizar a parte do image recognition. Do lado do dispositivo 

móvel não foi possível integrar mais nenhuma framework que cumpra todas as necessidades 

que foram estipuladas para o projeto. No dispositivo móvel será recebido o valor da 

localização, que será enviado no momento em que são enviados os dados para o servidor. 

Esta localização será mais tarde utilizada para definir onde foi localizado o objeto o que, no 

caso do projeto Smart Waste, permitirá a recolha do mesmo.  

Já do lado do servidor, foi implementada também a framework Tensorflow 2.0, que, não 

sendo um dos objetivos do projeto, funcionará como meio de comparação entre as 

potencialidades que cada um deles apresenta, verificando-se assim se existe ou não uma 

grande diferença a nível de performance entre eles. 
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Olhando para a arquitetura geral podemos dividir a organização em 3 blocos: 

• O primeiro bloco representa a estrutura que vai receber a informação a tratar, que 

contém a Activity da aplicação. 

• No segundo bloco está presente o módulo que tem os Managers e Providers da nossa 

aplicação, onde o papel do Manager passa por fazer o processamento dos dados e a 

comunicação com o Provider e com a REST API. Já o Provider, fica responsável por 

receber os dados do Manager, fazer o reconhecimento e enviar os resultados para o 

Manager. 

• O último bloco contém a API que é responsável por receber, processar e armazenar 

os dados, tendo ainda o Tensorflow, que permite fazer a classificação de imagens do 

lado do servidor, tornando-se possível comparar a performance em ambos os casos. 

 

A criação dos Managers e Providers foi feita a pensar na capacidade de reutilizar 

facilmente o módulo criado em diferentes aplicações bem como a fácil integração de novas 

Figura 19 : Visão geral das tecnologias 

Fonte: Elaboração própria 
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frameworks, apresentando uma estrutura clara de como a comunicação é feita dentro da 

aplicação. Esta estrutura permite ter uma noção objetiva dos papéis de cada classe. Com toda 

esta estrutura é possível criar uma camada de abstração, onde o programador apenas tem de 

enviar a imagem para o módulo e escolher a framework que irá utilizar, sem a necessidade 

de conhecer o modo de funcionamento do processo de reconhecimento. Este tipo de estrutura 

também tem um grande impacto quando se trata de speach and image recognition, sendo 

que em Android ainda são poucas as soluções de deeplearning. Esta estrutura permitirá 

adicionar novas frameworks ou API’s que irão surgir, sendo apenas necessário criar um novo 

Manager e um novo Provider. 

 

 

 

  

Figura 20 : Arquitetura da aplicação 
Fonte: Elaboração própria 
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5 
Implementação 

 

 

Neste capítulo serão abordados os aspetos relativos ao desenvolvimento e integração das 

bibliotecas externas, quer na parte da aplicação em Android, quer no backend. Tendo no 

capítulo anterior sido apresentada uma abordagem sobre os aspetos gerais da organização e 

da estrutura de todo o sistema, esta secção centrar-se-á sobre a parte do desenvolvimento, 

contendo todas as opções feitas, todos os passos realizados e as bibliotecas externas que 

foram utilizadas para a obtenção do resultado final. 

 

 

5.1. Retrofit2 + OkHTTP 

 

O Retrofit2 é uma biblioteca HTTP Client para Android muito utilizada [38]. A sua 

grande vantagem em relação a outras passa pela sua simplicidade e a sua performance. Após 

o desaparecimento da biblioteca Apache HTTP API, que era nativa do Android, a biblioteca 

Retrofit2 tem vindo a apresentar-se como a melhor solução que existe nesta área. A sua 

primeira versão (Retrofit1) já tinha um grande impacto nesta área, contudo, a nova versão 

apresentou grandes melhorias ao nível do funcionamento dos callbacks aos pedidos 

realizados [74]. 

A definição dos pedidos a fazer (POST, GET, PUT, DELETE), bem como as Headers 
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são definidas através de anotações, o que simplifica bastante a compreensão e redução ao 

nível de código. Ao nível dos pedidos suporta tanto pedidos síncronos como pedidos 

assíncronos, e a sua resposta vem sempre na forma de um objeto, ou seja, ao fazermos um 

pedido vamos obter como resposta o objeto automaticamente criado (possível graças a um 

GsonConverterFactory) [74]. 

 

 

O OKHTTP [39] é uma biblioteca que é utilizada pelo Retrofit2 como HTTP interface, 

permitindo concretizar os pedidos. Na Figura 22  podemos verificar como é a criação de um 

OkHTTPClient, como as headers default dos Request’s e o interceptor que permite receber 

os log’s de todos os pedidos e repostas ao endpoint. Podemos ver na Figura 23 como é 

realizada a criação de um cliente Retrofit, onde associamos o OkHTTPClient previamente 

criado, com o URL do endpoint e ainda é necessário utilizar o conversor para transformar as 

respostas JSON em objetos do tipo Gson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 : POST no Retrofit 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 22 : Criação do OkHTTPClient 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2. Dagger 2 

 

Durante a implementação uma das bibliotecas utilizada foi o Dagger 2 [2], que permitiu 

ter uma aplicação mais estruturada. Esta biblioteca foi contruída em cima de uma versão 

anterior (Dagger 1[3]) e foi desenvolvido pela Java Core Team da Google. 

O Dagger 2 é uma biblioteca de injeção de dependências. Nesta área existe alguma 

concorrência, uma vez que não se trata de algo recente. Assim, podemos dizer que existem 

outras bibliotecas tais como Spring ou Google Guice, que fazem o mesmo que esta. A 

biblioteca Dagger 2 apresenta-se como a biblioteca com melhores configurações e melhor 

performance, o que muito se deve ao facto de ter sido a última a ser lançada. Uma grande 

vantagem do Dagger prende-se com o facto de não utilizar reflection o que lhe permite 

ganhar 13% a nível de performance, no que respeita ao processamento. O Dagger 2 permite 

ter as classes que necessitamos com maior clareza e quando precisamos, uma vez que o 

próprio ciclo de vida da aplicação fornece-nos as classes quando necessitamos. 

O Dagger 2 baseia-se na JSR 330 que define um conjunto de anotações para utilizar nas 

classes injetáveis, procurando maximizar a reusabilidade, testabilidade e a maintainability 

do código. Dentro do Dagger 2 podemos abordar algumas anotações (Figura 24): 

• @Inject: A anotação é utilizada quando é necessária alguma dependência. Permite 

injetar ou fazer um pedido de injeção de uma dependência. 

• @Module: A anotação é utilizada em classes que fornecem dependências. 

• @Provides: A anotação é utilizada em métodos que definem as dependências 

desejadas, os métodos provides são encontrados nas classes com a anotação 

@Module. 

• @Component: São basicamente injetores, que permitem a criação de uma ponte 

entre @Module e @Provides; aqui é definido quem pode utilizar os módulos e quais 

são os módulos utilizados. 

• @Scope: Fornece a informação de quando uma classe vai ser instanciada ao longo 

da aplicação (Exemplo: @Singleton – instanciada uma vez na aplicação, 

@PerActivity – instanciada cada vez que a Activity é iniciada). 

Figura 23 : Criação do cliente Retrofit 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3.  Requisitos não funcionais 

 

Existem alguns requisitos não funcionais que devem ser transversais a todos os sistemas 

desenvolvidos. Estes serão apresentados na Tabela 6 e classificados relativamente à sua 

prioridade.  

 

Tabela 6 : Requisitos não funcionais 

 Requisitos não funcionais  Prioridades 

Usabilidade A aplicação deve ser intuitiva e fácil de utilizar. O mesmo 

se aplica ao módulo desenvolvido. 

 

 

Confiabilidade Os resultados apresentados pelo módulo devem ser o mais 

preciso possível  

 

Segurança A comunicação feita com o servidor deverá implementar 

protocolos de segurança 

 

Disponibilidade O módulo deverá estar sempre acessível durante a 

utilização da aplicação móvel 

 

Desempenho O resultado do processamento realizado pelo módulo deve 

demorar menos de 15s 

 

Figura 24 : Workflow do Dagger 2 [4] 

Fonte: https://google.github.io/dagger/  

https://google.github.io/dagger/
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 Os pedidos feitos ao servidor devem demorar menos de 15s   

Portabilidade O módulo deve funcionar com qualquer dispositivo 

Android com a verão superior a 6.0 

 

 

 Para realizar qualquer pedido com REST API é preciso 

uma conexão web 

 

 É possível integrar no módulo novas frameworks que no 

futuro surjam  

 

 O módulo deverá ser fácil de implementar em qualquer 

aplicação móvel  

 

 O dispositivo móvel deverá ter câmara fotográfica   

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Legenda: 

Prioridades 

Baixa  

Média  

Alta  

Urgente  

 

 

 

5.4. Requisitos de desenvolvimento 

 

• Implementação – Durante a criação da aplicação Android utilizou-se o Android Studio 

[47], que utiliza o Android SDK e o Gradle [46] para fazer a gestão de versões e 

bibliotecas. No caso do backend foi utilizado o PyCharm [48] para o desenvolvimento 

da Django REST API. 

 

• Gestão do Projeto – Para a execução deste projeto foram utilizadas as mesmas 

ferramentas que são empregues em projetos da empresa, o que permitiu obter uma 

melhor perceção do trabalho num âmbito empresarial através da integração nos 

processos de trabalho da empresa. No que diz respeito à gestão do projeto, para o 

planeamento e para a organização das tarefas relativas ao mesmo, foi utilizado o 

Redmine [50] e os quadros presentes nos repositórios do GitLab [51]. 
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• Armazenamento e controlo de versões – Para armazenamento do código produzido ao 

longo da dissertação, foi utilizado o GitLab19 da empresa Ubiwhere como repositório e 

foi utilizado o GIT [49] para controlo de versões. 

 

5.5. Descrição geral da Aplicação 

Com o Dagger, mencionado anteriormente, consegue-se ter um maior controlo sobre a 

gestão das classes ao longo da aplicação e, assim sendo, na aplicação temos somente um 

ApplicationComponent e um ApplicationModule. Dentro deles temos classes que vão ser 

singletons ao longo do life-cycle da aplicação, como se pode observar na Figura 26. As 

classes estão separadas em dois blocos, um com as classes inerentes da aplicação e 

bibliotecas externas e, no outro, as classes criadas para o controlo da aplicação. Nas 

bibliotecas externas temos OkHTTPClient, Retrofit e o Gson [43] que foram abordadas 

anteriormente. 

                                                           
19 https://gitlab.ubiwhere.com/ 

Figura 25 : Board de tarefas do GitLab 
Fonte: Elaboração própria 

https://gitlab.ubiwhere.com/
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Do lado das classes próprias da aplicação, existem os vários Managers criados para 

ajudar no controlo dos dados dentro da aplicação e cada um destes Managers recebe como 

argumento uma referência para o Provider a si associado. 

 

 

 

Realizando uma abordagem mais profunda sobre os Manager e os Providers, é possível 

definir cada um deles da seguinte forma: 

• Managers: O manager é responsável por todos os métodos que serão chamados do lado 

da aplicação, sendo ainda responsável pelo envio da informação para a REST API. 

o ImageManager: É responsável por criar todos os métodos que podem ser 

chamados pelo utilizador do lado do módulo da aplicação. Este manager recebe 

o provider que será utilizado, o que permite a existência de apenas um manager 

para todos os providers que realizam image recognition. Para realizar a 

comunicação é utilizado um BaseImageProvider que é uma interface que 

Figura 26 :  Representação da Arquitetura do módulo 
Fonte: Elaboração própria 
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contém todos os métodos criados que serão implementados nos providers.  

 

o VoiceManager: É responsável por criar todos os métodos que podem ser 

chamados pelo utilizador do lado do módulo da aplicação. Este manager recebe 

o provider que será utilizado, o que permite a existência de apenas um manager 

para todos os providers que realizam speech recognition. Para realizar a 

comunicação é utilizado um BaseVoiceProvider que é uma interface que contém 

todos os métodos criados que serão implementados nos providers. 

 

• Provider: É responsável por toda a classificação e toda a implementação das frameworks 

e APIs. 

o IRMicrosoftProvider: é responsável por implementar todos os métodos da 

interface BaseImageProvider, que vai utilizar para o processo de 

reconhecimento. É este provider que vai inicializar o classificador da API 

Azure Cognitive Services que se encontra dentro do diretório 

ComputerVisionImage que, por sua vez, se encontra dentro do módulo. Para 

a sua inicialização é necessário que receba da parte da aplicação a key que 

corresponde ao utilizador registado na plataforma Azure da Microsoft - esta 

key tem que ser obtida na secção Cognitive Service - e é ainda necessário o 

Link, que corresponde ao servidor ao qual o utilizador irá estar ligado para 

realizar o reconhecimento. Na Figura 27 é possível ver o exemplo que foi 

utilizado neste projeto. É de salientar que a versão utilizada foi a de estudante 

que permite ter uma key que funciona durante 1 mês.  

 

 

 

o IRTensorflowProvider: É responsável por implementar todos os métodos 

da interface BaseImageProvider, que vai utilizar para o processo de 

reconhecimento. É este provider que vai inicializar o classificador da 

framework Tensorflow Lite que se encontra dentro do diretório 

tensorflowImage que se encontra dentro do módulo. Toda a informação do 

processamento da classificação da imagem é realizada dentro de diretório 

tensorflowImage. Este provider é responsável por ler a rede que foi enviada 

Figura 27 : Representação da API_KEY e do API_LINK 
Fonte: Elaboração própria 
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pela App e as labels das possíveis soluções da classificação. Podemos dizer 

que basicamente toda a parte de tratamento da imagem e classificação da 

mesma é realizada pelo Provider. 

 

o IRTensorflowMobileProvider: Tem a responsabilidade de implementar 

todos os métodos da interface BaseImageProvider, que vai utilizar para o 

processo de reconhecimento. É este provider que vai inicializar o 

classificador da framework TFMobile que se encontra dentro do diretório 

tensorflowMobileImage, que se encontra dentro do módulo. Toda a 

informação do processamento da classificação da imagem é realizada dentro 

de diretório tensorflowMobileImage. 

 

o SRTensorflowProvider: Este provider é diferente dos anteriores uma vez 

que realiza o speech recognition e, por isso, é da sua responsabilidade 

implementar todos os métodos da interface BaseVoiceProvider, que vai 

utilizar para o processo de reconhecimento. É este provider que vai inicializar 

o classificador da framework Tensorflow Lite que se encontra dentro do 

diretório tensorflowSpeech, que se encontra dentro do módulo. Toda a 

informação do processamento da classificação da imagem é realizada dentro 

de diretório tensorflowSpeech. O provider é responsável por ler a rede que 

foi enviada pela App e as labels das possíveis soluções da classificação. É 

responsável por receber o som captado e classificá-lo, enviado a resposta para 

o manager. 

 

o SRMicrosoftImageProvider: Este provider também realiza o speech 

recognition e, por isso, é da sua responsabilidade implementar todos os 

métodos da interface BaseVoiceProvider, que vai utilizar para o processo de 

reconhecimento. Este provider também inicializa o classificador API Azure 

Cognitive Service, com o método Speech to text, que se encontra dentro do 

diretório computerCognitiveSpeech, que se encontra dentro do módulo. Irá 

utilizar ainda todos os princípios aplicados no provider 

IRMicrosoftImageProvider. 
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5.6. Serviços Backend 

 

 A fim de possibilitar o envio e armazenamento da informação será criado um serviço de 

backend, que é constituído por vários serviços fornecidos pela REST API, que serão 

descritos ao longo deste capítulo. Para o envio da informação é utilizado o formato JSON e 

objetos do tipo imagem. 

Para o desenvolvimento do backend foi utilizada a framework Django REST e para a 

elaboração de código foi utilizado o IDE Pycharm [48]. O ambiente de desenvolvimento 

deve ser o mais completo e simples possível, para que o programador comece a desenvolver 

o seu código o mais rápido possível, o que é possível com o Pycharm. O Pycharm, para além 

de ter uma interface muito limpa e personalizável, é bastante intuitivo e simples de utilizar. 

Apresenta funções internas de Python, entre elas a framework Django, o que permite fácil 

acesso, sem qualquer tipo de erros, possibilitando a criação de um ambiente de programação 

pronto em pouco tempo. 

O serviço backend desenvolvido encontra-se configurado para um determinado IP que 

pode ser alterado. Esta configuração não é por defeito, o que se deve ao facto de ser 

necessário ter um IP não local para o módulo Android comunicar com a REST API. Nas 

Figuras 28 e 29 podemos verificar como foi configurado o módulo Android e como se 

configurou o Django para este estar a funcionar no IP definido anteriormente. 

 

 

 

 

 

O backend contém vários serviços que irão permitir o correto funcionamento da 

aplicação, sendo que apenas foram criados os serviços necessários para o funcionamento 

com o módulo. No entanto, é possível, mais tarde, a incrementação de novos serviços sem 

Figura 28 : Configuração IP do Django 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 29 : Configuração IP Android 

Fonte: Elaboração própria 
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qualquer tipo de dificuldade. 

O primeiro serviço a ser criado foi o result, que é responsável por guardar toda a 

informação enviada sobre o reconhecimento, isto é, irá receber e armazenar informações 

sobre a posição do smartphone, o objeto reconhecido e uma breve descrição que irá conter 

o valor de confiança do resultado obtido. Esta informação é necessária para saber onde se 

encontra o objeto e se o objeto reconhecido pela framework está perto do que é na realidade 

ou não. A Figura 30 apresenta as operações que são possíveis de realizar com o serviço 

result. 

 

 

• /result/: O serviço result permite através do método GET observar toda a informação 

que foi armazenada até ao momento na base de dados em PostgreSQL. Podemos ver na 

Figura 31 um exemplo de persistência sobre os dados. Verifica-se que a descrição que é 

enviada para o servidor varia, o que se deve ao facto de estarmos a utilizar diferentes 

ferramentas, sendo que as APIs utilizadas para o reconhecimentos não apresentam níveis 

de confiança, utilizando apenas o termo “close up” quando os valores de confiança são 

muito semelhantes e não se apresentam elevados. 

Figura 30 : Serviço result 

Fonte: Elaboração própria 
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• /result/{id}: O serviço apresentado permite utilizar os métodos PUT ou DELETE. Este 

serviço recebe um id, que vai corresponder ao id gerado quando é inserido na base de 

dados, e permite que os valores de uma determinada inserção sejam atualizados ou 

apagados. Podemos ver na Figura 32 como está organizada a tabela que recebe os valores 

e que vai sofrer as operações CRUD. 

 

 
 

• /sendImage/: Este serviço disponibiliza os métodos GET e o POST, permitindo inserir 

novas imagens, de qualquer formato, na base de dados e receber informação sobre todas 

as imagens que foram inseridas na mesma. Nas Figuras 33 e 34 podemos observar os 

métodos que são possíveis neste serviço bem como os atributos que vão ser guardados 

na base de dados.  

Figura 31 : Representação em formato JSON dos valores apesentados pelo serviço result  
Fonte: Elaboração própria 

Figura 32 : Tabela app_post 
Fonte: Elaboração própria 
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• /classifier/: O serviço classifier apresenta apenas o método GET, exibindo o resultado 

da classificação da última imagem inserida na base de dados. A classificação neste caso 

é realizada do lado do servidor, ao invés de ser realizada no lado do Android, o que irá 

permitir comparar a performance de ambos os casos. Foi utilizado um módulo do 

Tensorflow designado por Tensorflow For Poets 2. Este módulo usa uma mobile 

network, que faz a classificação de imagens através de machine learning e deeplearning 

com redes neuronais [52]. É usada uma biblioteca do Tensorflow, a Tensorflow-Slim, 

que ao utilizar o modelo mobile networks permite utilizar poucos recursos e maximiza 

com eficácia a precisão, uma vez que o modelo foi desenhado com esse objetivo [52]. 

Uma grande vantagem do modelo anterior prende-se com o facto de este permitir 

imagens de diferentes tamanhos e resoluções, o que é de extrema importância para que 

não seja necessário tratar cada uma das imagens. 

 

 

 

Figura 34 : Tabela app_sendImage 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 33 : Métodos do serviço sendImage 
Fonte: Elaboração própria 
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5.7. Tensorflow criação da Mobile Networks 

 
Para a classificação de imagens, o TensorFlow torna-se uma ferramenta com melhores 

resultados, pois não apresenta limitações quanto ao número de conceitos ou número de 

fotografias, para além das limitações físicas do próprio servidor. As fotografias dos 

diferentes conceitos estão organizadas por diretórios, tal como se pode ver na Figura 35. O 

processo de treino da rede do Tensorflow é bastante acessível para qualquer utilizador que 

volte a utilizar o módulo ou alguém que tenha poucos conhecimentos de Tensorflow. Ao 

longo deste tópico serão descritos todos os passos necessários para criar uma mobile network, 

desde a criação dos diretórios, da integração com a aplicação e até ao momento do envio da 

informação para o módulo que foi criado. Será apresentado de uma forma sucinta e simples 

todo o processo, tendo em consideração a complexidade da sua aprendizagem por parte de 

um novo utilizador desta framework. Serão descritos todos os passos a cumprir para que 

novos utilizadores consigam criar a sua própria rede consoante o contexto que pretendem 

abordar, nas novas aplicações que utilizarem o módulo criado. 

Antes de começar a realizar o treino é preciso instalar todas as ferramentas necessárias 

para o bom funcionamento do Tensorflow e, para isso, é necessária a instalação da linguagem 

Python, numa versão superior à 3.4 para que seja compatível com a biblioteca do 

Tensorflow. A versão 2.0 não pode ser usada porque ainda não funciona com o treino pois 

está numa fase alpha. Para o caso utilizei um virtual environmet, que recomendo a utilizar 

uma vez que estamos a utilizar versões diferentes que podem entrar em conflito, trazendo 

problemas e, através deste método, é tudo criado num ambiente virtual o que permite que, 

caso algo corra mal, as variáveis do sistema não são afetadas.  

 

 

Figura 35 : Organização dos diretórios com as imagens 

Fonte: Elaboração própria 
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Para o treino dessa rede foi necessária a captação de várias imagens e, para isso, foram 

gravados vários vídeos dos objetos que mais tarde foram divididos em várias frames que 

acabaram por ser as imagens de treino. Para cada objeto foi criado um diretório com 100 

imagens, o que permitiu uma classificação com uma boa taxa de reconhecimentos corretos. 

Uma limitação deste modelo é que são necessárias pelo menos 20 imagens por conceito para 

os resultados sejam aceitáveis. À medida que o número de imagens aumenta, a precisão vai 

também aumentando, não existindo uma grande diferença a partir das 100 fotografias por 

conceito. As imagens contêm vários ângulos dos conceitos, como podemos ver na Figura 

36, o que permite reconhecer os objetos de vários ângulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a captação das imagens é necessário organizá-las em diretórios com nomes que 

Figura 36 : Imagens utilizadas para criar rede 
Fonte: Elaboração própria 
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representem o objeto, porque o nome que for atribuído ao diretório será o nome que será 

atribuído ao objeto caso ele o reconheça, isto é, o nome atribuído ao objeto que aparece nas 

imagens é o correspondente no diretório, como é possível ver na imagem apresentada no 

inicio da secção.  

Com todas as imagens organizadas em diretórios, inicia-se a parte de programação e, 

para isso, é necessário utilizar a framework Tensorflow na linguagem Python e é necessário 

fazer clone do repositório “tensorflow-for-poets-2” que se encontra descrito nos tutoriais do 

Tensorflow mobile [61]. O projeto tensorflow-for-poets-2 contém várias versões da 

framework Tensorflow, para dispositivos IOS ou Android, tendo neste caso sido utilizada a 

última versão do Tensorflow Lite para Android, que recorre ao diretório “tflite”, que se 

encontra dentro do diretório “android”. O primeiro passo é colocar todos os diretórios com 

as imagens no diretório “tf_files” que se encontra na raiz do projeto do qual fizemos clone. 

Assim que todos os diretórios que contém as imagens estiverem incluídos no diretório 

tf_files, passa-se à parte do treino. Neste caso, vamos configurar a nossa MobileNet, uma 

rede neuronal convolucional de pequenas dimensões e bastante eficiente que será usada para 

a classificação. O termo “convolucional” significa que serão realizados os mesmos cálculos 

em cada ponto da imagem. 

A rede MobileNet tem de ser configurada de duas maneiras: 

• Resolução da imagem: Tem de ser definida a resolução da imagem que irá ser 

recebida para classificação 128, 160, 192 ou 224px. Neste caso, foi sempre escolhida 

a resolução mais alta pois, apesar de necessitar de mais tempo de processamento, os 

resultados da classificação são mais precisos. 

• O tamanho relativo do modelo: 1,0, 0,75, 0,50 ou 0,25. Os valores representam a 

compressão que será feita no modelo, onde 1 é o tamanho original e 0.25 é o mais 

comprimido. Neste caso, utilizou-se o meio termo 0,50, que segundo a comunidade 

de Tensorflow apresenta os melhores resultados em termos de performance e 

precisão. 

 

Para definir estes valores é necessário criar variáveis no terminal. No caso de ser um 

sistema Linux o procedimento é o da Figura 37 e, caso seja no sistema operativo Windows, 

é necessário proceder a algumas alterações, como se pode ver na Figura 38. 

 
Figura 37 : Variáveis do treino em Ubuntu 

Fonte: Elaboração própria 
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Para realizar o treino é utilizado o script fornecido pelo projeto dentro do diretório 

“scripts”. Este script faz parte do repositório do Tensorflow Hub, mas não é instalado quando 

é utilizado o sistema de gestão de pacotes pip20, daí a sua importância no projeto.  

Para executar o treino é necessário definir alguns parâmetros. O primeiro é definir onde 

será criado o diretório bottleneck que irá conter o mesmo número de diretórios que existiam 

no treino, mas cada imagem será substituída por um ficheiro de texto (txt) que irá conter os 

vários valores correspondentes aos pixéis das imagens. O segundo parâmetro é o número de 

vezes que o módulo é treinado pois, quanto maior for o número, mais precisa será a rede 

criada, mas também fará com que o tempo de treino seja exponencialmente maior, o que 

aplicado a milhares de objetos tem um grande impacto. O terceiro parâmetro representa onde 

está guardado o modelo. O quarto parâmetro vai definir onde serão guardados os ficheiros 

que registaram o processo de treino e de validação, isto é, são os ficheiros que contém o 

registo de tudo o que aconteceu durante a fase de treino. O quinto parâmetro representa o 

ficheiro que vai conter a rede treinada que apresenta o formato pb. O sexto parâmetro é o 

correspondente às labels, que são os nomes dos objetos que estão na rede. O sétimo 

corresponde à variável que foi definida anteriormente como ARCHITECTURE. Por 

último, é definido o caminho para o diretório das imagens. No caso do sistema operativo 

Windows, o treino pode ser feito da forma que é possível ver na Figura 39 e, no Linux, pode 

ser feito da forma que é visível na Figura 40.    

 

                                                           
20 https://pypi.org/project/pip/ 

Figura 39 : Treino em Windows 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 38 : Variáveis do treino em Windows 
Fonte: Elaboração própria 

https://pypi.org/project/pip/
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No caso de não ser identificado o paramento --how_many_training_steps, o 

Tensorflow vai realizar o número de vezes que está por defeito que são 4,000 iterações, 

número que permite resultados com uma elevada precisão, que melhora à medida que o 

número de iterações aumenta. 

O termo bottleneck neste caso não se refere ao termo utilizado em informática, isto é, ao 

facto de existirem demasiados números de layers que tornam a rede lenta, mas refere-se a 

um termo informal que representa a layer anterior à layer final de saída que faz a 

classificação. Uma vez que a imagem é reutilizada várias vezes durante o treino, com estes 

ficheiros que contém toda a informação do treino armazenada, não é preciso estar a calcular 

tudo de novo até esta layer, o que torna os treinos mais rápidos e compacto. 

O Tensorflow contém uma interface que permite fazer uma análise do treino, 

denominada TensorBoard que contém vários outputs ao longo das etapas de treino, em que 

cada output contém a precisão do treino, a precisão da validação e a entropia cruzada. A 

precisão do treino corresponde à percentagem de imagens que foram usadas no treino e que 

estão na classe correta. A precisão da validação corresponde à precisão (percentagem de 

imagens corretamente rotuladas(labeled)) num grupo de imagens selecionado 

aleatoriamente de um conjunto diferente do que foi utilizado para o treino. A entropia 

cruzada é uma função de perda que dá uma ideia de como está a progredir o processo de 

aprendizagem, onde os números mais baixos representam os melhores valores. 

Na Figura 41 é possível ver um exemplo do progresso da precisão do modelo e da 

entropia cruzada durante o treino. O TensorBoard poderá apresentar alguns avisos ao longo 

da sua execução na linha de comandos, mas a própria empresa indica que estes avisos não 

têm relevância e que devem ser ignorados. 

Figura 40 : Treino em Ubuntu 
Fonte: Elaboração própria 
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Neste momento já existe foram gravados os seguintes ficheiros que iremos usar: 

 

• tf_files/retrained_graph.pb, este ficheiro contém a versão da rede final treinada com 

as novas categorias. 

• tf_files/retrained_labels.txt, este ficheiro é um arquivo de texto que contém todas as 

labels (rótulos). 

 

 

 

5.7.1. Tensorflow Lite 

 

O ficheiro que contém a versão da rede ainda não é suportado em Tensorflow Lite, 

porque encontra-se no formato pb e será necessário o formato lite. Para ser possível realizar 

a conversão é preciso utilizar a biblioteca PILLOW21 que é uma biblioteca de imagens em 

                                                           
21 https://pillow.readthedocs.io/en/stable/ 

Figura 41 : Captação do TensorBoard durante o treino 
Fonte: Elaboração própria 

https://pillow.readthedocs.io/en/stable/
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Python que permite realizar a conversão. O Tensorflow apresenta um novo conversor gráfico 

que está incluído na instalação, chamado tflite_convert. Este é instalado como se fosse um 

script de linha de comandos, como foi realizado tudo até ao momento com o Tensorflow, o 

que permite aceder-lhe de uma forma simples e rápida. O tflite_convert será utilizado para 

otimizar o modelo e convertê-lo para TFLite. Este processo de conversão apenas pode ser 

realizado num sistema Linux, uma vez que até ao momento não é compatível com o sistema 

operativo Windows, pois ainda existem problemas com a versão devido ao facto de ser 

recente. Na Figura 42 é possível ver todos os comandos utilizados para realizar a conversão 

da rede para o formato lite. 

 

 

5.7.2. TFMobile Android 

 

A versão TFMobile é uma versão anterior à Tensorflow Lite e apresenta algumas 

limitações a nível de performance, sendo por isso o seu processo de classificação mais 

demorado. Esta versão utiliza o mesmo formato de ficheiros do Tensorflow 2.0, apenas 

necessita de uma otimização da rede, para que seja possível realizar a classificação no mais 

curto espaço de tempo possível. Para realizar a otimização é necessário realizar os comandos 

que se encontram na Figura 43, sendo utilizada a ferramenta optimize_for_inference que 

permite evitar problemas causados por operações de treino não suportadas, permitindo 

remover, assim, todos os nós que não são necessários para um determinado conjunto de 

entradas e saídas. O script permite acelerar o módulo em cerca de 30%, dependendo dos 

valores de entrada. A versão que irá ser utilizada terá o nome optimized_graph.pb e será 

criado dentro do diretório tf_files. 

 

 

 

 

Figura 42 : Conversão para Tensorflow Lite 
Fonte: Elaboração própria 
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5.7.3. Integração com Aplicação em Android  

 

Com os ficheiros criados é necessário integrar com o Android e, para isso, é necessário 

adicioná-los do lado do módulo da aplicação. Para realizar a classificação é necessário enviar 

o ficheiro pb que contém a rede criada e todas as labels que foram criadas com a rede que 

estão guardadas num ficheiro de texto. Ambos os ficheiros serão colocados dentro do 

diretório asserts que se encontra dentro do módulo da aplicação. A Figura 44 demonstra 

onde se encontram os ficheiros no projeto. Este método é aplicado a ambas as versões do 

Tensorflow, e a sua integração com o Android é bastante simples, o que é algo que os 

utilizadores desta framework apresentam como bastante positivo e que faz com que esta se 

distinga das outras frameworks. 

 

 

Figura 43 : Otimização do modelo para ser utilizado em Android 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 44 : Redes utilizadas e onde são colocadas para serem utilizadas na aplicação 
Fonte: Elaboração própria 
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Para a sua ultimação da rede criada para o TFMobile é necessário definir o input_name 

e o output_name na aplicação, valores que foram definidos no momento da otimização da 

mesma. Na figura 45 está ilustrado um exemplo de como foram definidas as duas variáveis 

e como é definido o path para os ficheiros. O passo da definição das variáveis de 

input_name e output_name não é necessário nas redes criadas com a conversão para 

Tensorflow Lite, uma vez que esta biblioteca não utiliza este método. 

 

 

 

O processamento é realizado de maneira diferente em cada um dos casos. No TFMobile 

de uma forma muito resumida, uma vez que existem muitos campos e levará muito tempo a 

descrevê-los, primeiro é necessário criar um TensorflowInferenceInterface, que irá 

carregar a rede que foi escolhida utilizando o assetManager. De seguida, é necessário saber 

o número de classes que existe na rede, para que seja possível criar um array de ouput com 

o tamanho certo. Após a parte de inicialização do Tensorflow é necessário que este tenha 

acesso aos valores de entrada para realizar a classificação e, para isso, é necessário processar 

os dados de entrada para valores entre 0 e 255 o que permite normalizar todos os valores, 

sendo depois enviados para o Tensorflow através do  método inferenceInterface.feed, que 

recebe o número de nós, os valores em cada nó e o formato dos mesmo dados. De seguida, 

é utilizado o método inferenceInterface.run, que recebe o outputNames que corresponde 

aos nomes de todos os nós que vão ser calculados e o runStats que vai ser um booleano que 

inicia o logging dos status, uma vez que este método inicia a classificação realizando os 

cálculos. Após os cálculos é necessário receber os valores de saída e, para isso, é utilizado o 

método inferenceInterface.fetch que permite receber o outputName que corresponde aos 

Tensores de output do Tensorflow e guarda no array outputs que foi criado localmente para 

tratar dos valores de saída. Para encontrar os melhores valores é utilizada a biblioteca 

PriorityQueue e, por últimos, são retirados os melhores 3 valores para apresentar ao 

utilizador. A Figura 46 apresenta um diagrama de todo o processo descrito anteriormente. 

Figura 45 : Path para o modelo 
Fonte: Elaboração própria 
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Na versão Tensorflow Lite existem algumas diferenças pois, para a sua inicialização é 

utlizado o Interpreter do Tensorflow que recebe apenas a rede criada no formato tflite. De 

seguida, é criado um imgData ByteBuffer que irá conter os dados da imagem após estes 

serem normalizados e, como no caso anterior, recebe como parâmetros as dimensões das 

imagens. Seguidamente, é lida a lista de labels e é criado o buffer com os valores de output. 

Após estar tudo inicializado, de já estarem os valores convertidos e de já terem sido copiados 

os valores de entrada do bitmap para um imgData ByteBuffer, é inicializado o método de 

execução do interpretador tflite.run, que envia o imgData criado e a matriz que output. O 

interpretador vai definir as probabilidades para cada classe no array de output. No final, é 

também utilizada a PriorityQueue, reconhecendo-se os melhores resultados, quesão enviados 

para o utilizador. A Figura 47 apresenta um diagrama que representa o processo do 

Figura 46 : Diagrama do processo em TFMobile 
Fonte: Elaboração própria 
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Tensorflow Lite. 

 

 

 

 

5.8. Aplicação Android e Módulo 

 

No desenvolvimento da aplicação em Android foi criado um projeto no Android 

Studio22. Este utiliza o Gradle23 que é uma ferramenta de automação responsável por fazer 

o controlo de versões, gerir as dependências e o ainda o Android SDK do projeto. Na Figura 

48 podemos verificar como é o funcionamento geral da aplicação com as principais 

                                                           
22 https://developer.android.com/studio/  
23 https://gradle.org/  

Figura 47 : Diagrama do processo do Tensorflow Lite 
Fonte: Elaboração própria 

https://developer.android.com/studio/
https://gradle.org/
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bibliotecas e SDK’s que são necessários para a mesma. Mais à frente será apresentada uma 

descrição detalhada sobre como e onde foi utilizada. Em termos de suporte e configuração, 

o projeto no Android Studio encontra-se programado para suportar como API mínima a 21 

(Android Lollipop) e como versão target a 28 (Android Pie). 

 

 

 

5.8.1. Desenvolvimento da aplicação Android 

 

Inicialmente foi configurado todo o gradle da aplicação, tanto no módulo como o módulo 

da aplicação permitindo assim todas as funcionalidades relacionada com a captação de som 

e imagem. 

 Para ser possível a utilização do TensorFlow foi necessário garantir que o projeto 

permitiria implementar a biblioteca do Tensorflow lite. Atendendo a que o Tensorflow 

lançou a sua versão estável há menos de um ano, esta necessita da utilização das versões 

mais recentes do gradle, sendo necessária uma versão superior à 3.0.0. No projeto em causa 

foi utilizada a versão 3.3.2, como indica o bloco dependencies, que está dentro do bloco 

buildscript no ficheiro build.gradle. 

Após cumprir todos os requisitos relacionados com as versões, foi adicionada a 

dependência do Tensorflow lite no bloco dependencies, presente no ficheiro build.gradle 

do módulo sirm, que é o módulo criado para a classificação do som e imagens. Podemos 

verificar na Figura 49 que o Tensorflow Lite ainda se encontra numa versão 0.0.0, ao 

contrário da versão em Python, que é utilizada no backend da REST API, que se encontra na 

versão 2.0. 

Mais tarde, com o aparecimento dos problemas do Tensorflow Lite a ler as redes 

treinadas pelo Tensorflow 2.0, foi necessário adicionar uma versão do TFMobile, que é uma 

versão mais antiga do Tensorflow. A versão utilizada é a 1.13.0 que corresponde à última 

versão do TFMobile e é uma versão estável que, segundo a comunidade, é considerada como 

Figura 48 : Versões SDK Android 
Fonte: Elaboração própria 
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a versão que apresenta menos problemas. A dependência encontra-se também na Figura 49. 

 

  
Após adicionar a dependência, foi ainda necessário garantir que a aplicação tinha permissões 

de acesso à internet, acesso ao microfone e acesso à câmara do smartphone, definidas no ficheiro 

AndroidManifest.xml e exibidas na Figura 50. Foram ainda adicionadas as permissões para a 

utilização da localização. Estas permissões encontram-se no ficheiro AndroidManifest.xml que se 

encontra na aplicação, sendo este diferente do que se encontra no lado do módulo. Apenas se 

encontram do lado da App uma vez que todo o processamento desta informação é realizado pela 

aplicação na sua Activity. 

 

 

Através destas dependências e permissões foi possível ter acesso a todas as 

funcionalidades e ao Tensorflow. A estrutura apresentada pode ser vista na Figura 51, 

apresentando uma separação bem definida entre app e módulo. Esta diferenciação também 

se aplica no build.gradle, sendo possível perceber que existem dependências apenas 

utilizadas no módulo sirm e outras apenas no lado da app. 

Figura 50 : Permissões da aplicação 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 49 : Adição do TensorFlow à lista de dependências 
Fonte: Elaboração própria 



79  

 

Realizando uma análise mais detalhada sobre cada uma das partes, podemos verificar a 

estrutura da parte da app na figura 52. Após estarem definidas todas as permissões no 

AndroidManifest.xml, no módulo da aplicação foi necessário definir todo o processo de 

captação de imagem e de som. Para tal, foram criados vários packages que contem as 

activities que permitem testar todas as capacidades do módulo, sendo testada a capacidade 

de reconhecimento de fala e imagem do Tensorflow Lite, o reconhecimento de imagem do 

TFMobile, o envio de imagens para a REST API para serem reconhecidas pelo Tensorflow 

2.0 e os serviços da API Azure Cognitive Services. A utilização do TFMobile deve-se ao 

facto de não ser possível utilizar a rede treinada pelo Tensorflow 2.0. 

 

 

Figura 51 : Estrutura simplificada do Projeto Android 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 52 : Estrutura da parte app 
Fonte: Elaboração própria 
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Apesar das activities criadas serem semelhantes, estas apresentam níveis de 

complexidade diferentes, começando pela MainActivity que é responsável pela navigation 

drawer, o que permite uma navegação mais apelativa e user friendly. Esta activity chama o 

fragment “MessageFragment” no início da aplicação que apresenta toda a informação sobre 

a aplicação, permitindo ao utilizador compreender o seu método de utilização. Ambos os 

ficheiros encontram-se dentro do package “initialization”. É possível ver na Figura 53 a 

interação criada pelos ficheiros abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No package “tfMobile”, existe a activity TFMobileActivity, que é responsável por 

capturar a imagem para realizar a classificação com a versão do Tensorflow TFMobile. Para 

isso, é apenas necessário captar a imagem, utilizar a estrutura bitmap com as dimensões 

224x224 pixeis e enviar para o módulo, que realiza a classificação e devolve o resultado. 

Será apresentada ao utilizador a imagem que foi capturada e o resultado da classificação, 

como é possível ver na Figura 54. 

 

Figura 53 : Workflow criado no package initialization 
Fonte: Elaboração própria 
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No package “tensorflowLite” existe a activity TensorflowLiteImage que utiliza o 

fragment LegacyCameraConnectionFragment que é responsável por apresentar a preview 

da câmara ao utilizador. Para tal, foi necessário definir toda a interação com a câmara, toda 

a parte de rotações, de concorrências e de todos os tamanhos da PreviewFrame. Este 

fragment é utilizado durante toda a interação com o utilizador, para definir o tamanho ótimo 

da visualização. Foi necessário criar outro fragment chamado Camera ConnectionFragment 

para o caso de o ecrã se desligar ou caso exista uma rotação do ecrã.  

Estes fragment têm um ciclo de vida próprio que permite que a preview esteja em 

funcionamento em background. Este fragment é inicializado na activity, no método 

setFragment, que contém também a parte de definição do id da câmara que será utilizada. A 

ativação da câmara através da execução do método Camera.open(índex), sendo o índex o id 

da câmara, é realizada no fragment LegacyCameraConnectionFragment que irá ativar 

através de callback o método onPreviewFrame que se encontra na activity. É possível ver os 

métodos que foram abordados na Figura 55 e na Figura 56. O método onPreviewFrame 

recebe toda a informação sobre a imagem que está a ser captada no momento através de um 

array de bytes e recebe ainda um objeto do tipo câmara, informação esta que permite ter 

acesso a todos os detalhes sobre a imagem captada.  

 

Figura 54 : Interação da aplicação para o TFMobile 
Fonte: Elaboração própria 
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Antes de iniciar o fragment, é iniciada toda a comunicação com o módulo, através da 

inicialização da instanciação do modulo SIRM, que permite ter acesso ao manager que 

iremos usar. De seguida, é inicializado o provider que será utilizado, sendo este enviado ao 

manager que é inicializado de seguida. A Figura 57 apresenta a estrutura descrita. 

 

 

 

Após ter realizado a ligação com módulo e ter recebido toda a informação da imagem, é 

necessária uma conversão de cada frame da imagem do padrão YUV [44] para o padrão 

Figura 57 : Comunicação com o módulo 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 55 : Representação da inicialização da Camara 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 56 : Método onPreviewFrame 
Fonte: Elaboração própria 
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RGB [45], sendo necessário realizar esta conversão para que o Tensorflow Lite consiga 

classificar a imagem. Esta conversão deve ser realizada do lado da aplicação uma vez que 

será realizada durante o preview o que permite que, no momento é que for capturada a 

imagem, esta já esteja no formato que irá ser usado para classificar, o que torna o processo 

mais fluído. Esta conversão é realizada pelo método convertYUV420SPToARGB8888 que 

realiza todos os cálculos sobre o bitmap enviado. 

Após todos os passos realizados anteriormente é necessário realizar o load do modelo 

criado para o Tensorflow Lite que será armazenado numa variável do tipo 

MappedByteBuffer, tendo assim toda a informação da rede, e das labels que estão presentes 

na rede, que serão armazenadas numa lista de strings. Este processo tem de ser realizado do 

lado da aplicação uma vez que a rede é adicionada do lado da aplicação pelo utilizador. Esta 

informação é enviada para o módulo, para ser tratada pelo Tensorflow Lite, sendo necessário 

chamar o manager criado anteriormente e enviar para o método que faz a iniciação do 

provider. Serão enviadas as duas variáveis com a informação dos dois ficheiros e um objeto 

do tipo Interface que irá retornar uma resposta. A Figura 58 ilustra esta estrutura.  

 

 

Esta execução irá desencadear uma comunicação entre o Manager e o Provider: primeiro, 

o manager recebe esta informação e, posteriormente, envia para o Provider previamente 

definido. Este processo está definido na Figura 59 e na Figura 60. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 59 : Método do Provider que chama a class TensorFlowImageClassifier, permite iniciar o Tensorflow 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 58 : Comunicação da Aplicação com o Manager 
Fonte: Elaboração própria 
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Após a inicialização do Tensorflow Lite, vai ser tratada toda a parte do tratamento do 

bitmap que será enviado para o Tensorflow. Para isso foi necessário definir um bitmap 

através dos valores da conversão de YUV para RGB e, com esses valores, é possível realizar 

o pedido ao manager para classificar a imagem com o Tensorflow Lite. Com a resposta 

recebida da classificação é realizado um pedido ao manager para enviar os valores para a 

REST API, como mostra a Figura 61. O processo explanado refere-se apenas ao 

reconhecimento de imagem do Tensorflow Lite, o que demonstra a complexidade e os 

conhecimentos que estarão do lado do módulo, não sendo necessário que o utilizador do 

módulo sabia como é feita a classificação. A Figura 62 apresenta a interação com o utilizador 

para realizar o reconhecimento de imagens com o Tensorflow Lite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 : Método definido no Manager 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 61 : Representação do pedido de classificação da imagem e do envio da classificação para a REST API 
Fonte: Elaboração própria 
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No caso do Tensorflow Lite de reconhecimento de fala foi necessário realizar todo o 

processo inicial que foi abordado anteriormente, uma vez que o método utilizado para ler a 

rede é o mesmo que foi realizado para o reconhecimento de imagens do Tensorflow Lite. A 

dificuldade da captação do som prende-se com todas as variáveis que são necessárias definir, 

que foram definidas no momento do treino da rede, que permitirá ao Tensorflow Lite fazer 

a classificação. Caso as variáveis não sejam as mesmas que no momento do treino, o 

Tensorflow não irá reconhecer nenhuma das palavras. Estas variáveis têm de ser definidas 

no lado do módulo da aplicação, uma vez que será o utilizador que terá o conhecimento dos 

valores utilizados no treino, o que permite que o módulo seja dinâmico, recebendo qualquer 

rede criada. Estas variáveis vão ser atualizadas ao longo da gravação do som e, por isso, 

antes de serem enviadas para o módulo é necessário captar todo o som, sendo necessário que 

a gravação seja iniciada o quanto antes e que sempre que for necessário as variáveis sejam 

atualizadas. Após a captação do som e de todas as variáveis definidas é realizada a iniciação 

do Tensorflow Lite. Para realizar a inicialização do Tensorflow Lite é realizado um pedido 

ao manager com dois parâmetros, o MappedByteBuffer da rede e um objeto SpeechObject 

que contém todas as variáveis que serão necessárias do lado módulo e as labels da rede. Na 

figura 63 está representado todo o processo descrito anteriormente. 

 

Figura 62 : Interação da aplicação do Tensorflow Lite reconhecimento de imagens 
Fonte: Elaboração própria 
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Após a iniciação com o som já gravado é necessário realizar a classificação e, para isso, 

é utilizada a comunicação com o manager, no qual chamamos o método getSpeechRec que 

recebe o som captado e o tempo da duração da gravação. No caso utilizado, uma vez que 

estamos a usar RXjava para definir threads que fazem a gravação e o reconhecimento, foi 

sempre enviado o primeiro valor a ser gravado. Os resultados que apresentam valores de 

confiança superiores a 80% são enviados para a REST API, através do mesmo método que 

foi utilizado anteriormente. Podemos verificar que através do módulo as tarefas de speech 

recognition ficam bastante simplificadas, não sendo necessário qualquer conhecimento 

sobre o processamento do som com o Tensorflow Lite. Todos os cálculos e transformações 

que foram necessárias realizar estão definidas no Provider que foi criado para o speech 

recognition do Tensorflow que se apresenta como sendo uma das partes mais complexas e 

com uma curva de conhecimento acentuada. Na Figura 64 é possível ver a interação do 

utilizador com a aplicação, sendo que a gravação começa quando o utilizador carregar no 

botão, mudando a sua cor para verde. A gravação termina quando o utilizador volta a 

carregar no botão, mudando novamente a cor para o cinzento inicial.  

 

Figura 63 : Inicialização da captura do som, da comunicação com o módulo e do Tensorflow Lite 
Fonte: Elaboração própria 
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Após ter sido representado o speech and image recognition do Tensorflow Lite e o 

reconhecimento de imagens do TFMobile, será demonstrado como foi criada a interação 

com a API Azure Cognitive Services. O processo de comunicação com o módulo é igual aos 

que foram apresentados anteriormente. O processo de captura de imagem é o mesmo que foi 

utilizado no Tensorflow Lite, sendo por isso utilizada toda a parte de transformação de 

imagem. Neste caso, não é necessário iniciar a API e, assim, apenas fazemos os pedidos de 

classificação e de envio para a REST API ao manager. O pedido de classificação requer o 

bitmap gerado pela frame em RGB, a Key do utilizador que é fornecida no portal Azure e o 

link do servidor a que irá estar ligado, como é possível ver na Figura 65. O processo de 

reconhecimento de fala da API é realizado da mesma maneira, modificando apenas a 

informação enviada para a API, não sendo criada por isso nenhuma activity específica para 

demonstrar a sua utilização. Mais uma vez, é possível verificar que para o utilizador do 

módulo não é preciso ter qualquer conhecimento do que acontece dentro do módulo.  

Figura 65: Representação da comunicação com o módulo e envio para a REST API  (API Azure Cognitive Services) 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 64 : Interação da aplicação do Tensorflow Lite reconhecimento de fala 
Fonte: Elaboração própria 
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Quando é realizado o pedido para enviar os dados para a REST API este é feito enviando 

a localização e um ArrayList que contém a palavra que identifica o objeto e com que nível 

de confiança foi classificado. Para enviar a informação foi utilizada a biblioteca 

OkHTTP,descrita anteriormente, e, para isso, foi necessário criar um OkHttpClient que 

permitirá realizar a conexão com a REST API. O objeto que será enviado será do tipo Json, 

assim, para realizar essa tarefa foi utilizada a biblioteca Gson que também foi abordada 

anteriormente. Para realizar o envio da informação é então utilizada a biblioteca Retrofit, 

que vai utilizar toda a informação gerada anteriormente, que está demonstrada na Figura 66. 

Este processo aplica-se de igual forma a todos os classificadores, sendo enviado sempre o 

resultado para o servidor. 

 

 

Na Figura 67 é possível ver a interação que existe com o utilizador para envio apenas da 

imagem que será classificada no servidor pelo Tensorflow 2.0, onde se procurou criar uma 

interface simples e intuitiva. Apesar de não ser a aplicação o foco desta tese, mas sim o 

módulo, foi criada uma interação bastante simples e completa, mas acima de tudo funcional, 

que permite utilizar as funcionalidades que foram desenvolvidas no módulo. No caso de o 

envio da imagem para o serviço /sendImage/ da REST API ser bem sucedido, será 

apresentada a mensagem de sucesso, caso contrário será apresentada uma mensagem a dizer 

que não foi possível enviar a imagem. 

 

 

Figura 66 : Representação da comunicação com a REST API  e envio do Json 
Fonte: Elaboração própria 
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Na Figura 68 está representado todo o processo de classificação dentro da aplicação. Este 

processo aplica-se a qualquer uma das frameworks escolhidas, o que torna o processo de 

integração de novas alterações simples e intuitivo. 

5.9. Processo de integração de uma framework 

 

Devido à arquitetura adotada para a construção do módulo, o processo de integração é 

algo simples de realizar, seguindosempre os mesmos passos.  

Figura 68 : Fluxo de informação  
Fonte: Elaboração própria 

Figura 67 : Interação da aplicação para o envio da imagem para o servidor 
Fonte: Elaboração própria 
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Caso se tencione adicionar uma framework para image recognition, primeiro é necessário 

criar um método getImageRecognition com todos os parâmetros que serão enviados para o 

manager, para que estes sejam depois utilizados para chamar o provider. De seguida, é 

necessário verificar se algum dos métodos criados na interface BaseImageProvider contém 

todos os parâmetros necessários para enviar a informação que foi recebida pelo manager 

para o provider que será utilizado. Caso exista é apenas necessário implementar a interface 

BaseImageProvider no provider que será utilizado e realizar toda a comunicação com a 

framework; caso contrário, é necessário adicionar um novo método na interface. Na figura 

69 é possível ver o método que foi utilizado para chamar o provider. 

 

Após o provider receber toda a informação do manager este vai realizar a comunicação 

com a framework. Neste caso, inicializou a framework Tensorflow Lite. A framework vai 

enviar uma resposta, que representa uma interface criada no diretório core e tem três 

métodos que correspondem ao tipo de resposta que pode ser enviado pelo classificador: o 

método onSuccess que irá ter o valor de resposta que pretendemos, o método 

onMissArgument irá apresentar uma mensagem a informar se falta algum argumento e, 

ainda, o método onError que devolve o erro que foi encontrado. Este formato de resposta é 

muito mais flexível do que o método tradicional return. 

Podemos descrever o processo de integração de uma nova framework nos seguintes 

tópicos: 

• Criar um novo método no manager que já existe no módulo; 

• Verificar se o método que iremos usar para enviar informação do manager para o 

provider já existe na interface BaseImageProvider ou BaseVoiceProvider; 

• Realizar a comunicação com a framework no provider;  

• Criar a resposta que será enviada para o módulo da aplicação, sendo para isso 

necessário cria uma interface com três métodos onSuccess, onMissArgument e 

onError; 

• É necessário adicionar todas as dependências para o funcionamento da framework no 

Figura 69 : Método para realizar a comunicação entre manager e provider 
Fonte: Elaboração própria 



91  

build.gradle do Module:sirm  uma vez que apenas será necessário utilizar a 

framework no lado do módulo. 

 

Para realizar a comunicação entre o módulo da aplicação e o módulo para realizar a 

framework é muito similar ao que foi apresentado anteriormente na demonstração da 

implementação. Os passos são os seguintes: 

• Criar uma comunicação com o SIRM, que é a instanciação do módulo; 

• Selecionar o provider que foi criado e que será utilizado;  

•  Chamar o manager e enviar-lhe o provider que foi selecionado; 

• Realizar as tarefas que se pretendem fazer, chamando os métodos criados no manager 

como o getImageRecognition, getImageResult. Estes métodos têm diferentes 

tarefas, sendo que no caso utilizado o getImageRecognition serve para iniciar a 

framework e o método getImageResult serve para realizar a classificação. 

 

Na figura 70 é possível verificar os primeiros 3 pontos abordados anteriormente. Já a 

figura 71 apresenta como é possível ver a resposta da classificação, que será utilizada para 

enviar para a REST API. 

 

  

Figura 71 : Comunicação com o método criado no manager e a sua resposta 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 70 : Representação da interação com o módulo 
Fonte: Elaboração própria 
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5.10. Testes de desempenho 

 

Após a conclusão da solução foi necessário realizar testes de desempenho e entender até 

que ponto a mesma poderá ser escalada. Para tal, foram realizados vários testes de carga. 

Para a realização destes testes e para uma possível análise dos resultados produzidos pelos 

mesmos, foi criado um droplet, que consiste num servidor virtual onde será possível integrar 

a REST API, no DigitalOcean [53]. Na Figura 72 é possível ver uma descrição da droplet 

criada, tendo sido utilizada uma máquina Ubuntu [54] entre as várias possibilidades que são 

oferecidas. Esta opção baseou-se na performance e familiarização com o sistema operativo. 

Neste droplet foi necessário configurar todos os recursos que permitam o bom 

funcionamento do Django e do PostgreSQL. 

 

 

 

A base de dados PostgreSQL poderia ser incluída no droplet criado, no entanto, tendo 

em consideração possíveis cenários em que possam existir múltiplas instâncias de REST 

APIs, seria mais prático se a base de dados fosse disponibilizada num droplet exclusivamente 

para o efeito, de modo a ser partilhada pelas várias instâncias. De outra forma, cada instância 

iria possuir a sua própria base de dados e seria necessário garantir a coerência da informação 

entre as várias bases de dados. Como tal, foi criado um droplet exclusivamente para o 

PostgreSQL e foram utilizadas as mesmas definições que a droplet anterior apresentava, 

como se pode verificar na Figura 73. 

Figura 72 : Droplet criada no DigitalOcean para REST API 
Fonte: Elaboração própria 



93  

 

Atendendo ao facto de realizamos estas duas tarefas em droplets separados, foi 

necessário configurar toda a ligação entre ambas. Para que a REST API tivesse acesso à base 

de dados foi necessário configurar endereços de IP privados em ambos os droplet, sendo 

assim apenas possível aceder aos dados que se encontram na base de dados, dentro da rede 

privada que fora criada. Seria errado da parte do programador possibilitar o acesso à interface 

da base de dados publicamente, pois apesar de ser uma operação mais simples iria baixar os 

níveis de segurança da base de dados, tornando o acesso aos dados algo simples e possível a 

qualquer pessoa. 

Após ter tudo instalado foi ainda necessário configurar o ficheiro settings.py do Django, 

configurando o campo ALLOWED_HOSTS para apresentar a informação da REST API 

do droplet e o campo DATABASES, sendo necessário o URI do droplet que fora criado 

para a base de dados do PostgreSQL. 

Concluída toda a instalação e todas as configurações, podemos fazer uma representação 

do cenário da comunicação entre os droplets, verificando-se a existência de um droplet para 

a Django REST API e outro droplet para a base de dados PostgreSQL (Figura 74). Após a 

conclusão da instalação, estando tudo operacional, foram realizados os testes de carga a 

endpoints da API, verificando assim os limites que são suportados pelo serviço.  

 

 

 

Figura 73 : Droplet criada no DigitalOcean para a base de dados 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 74 : Representação da comunicação  
Fonte: Elaboração própria 
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Para a elaboração dos testes foi utilizado o serviço Loader.io24, que é gratuito e bastante 

completo. Os testes escolhidos foram do tipo Clients per second. O tipo de teste escolhido 

permite especificar o número de clientes que pretendemos que se conectem ao servidor por 

segundo, ficando estes conectados por um determinado período de tempo, isto é, um teste 

com 1000 clientes por segundo com duração de 1 minuto, significaria que em cada segundo 

iriam ser realizados 1000 novos pedidos ao servidor, o que iria resultar ao fim de 1 minuto 

num total de 60000 pedidos aos servidor [56]. Existem ainda outros parâmetros para além 

do número de clientes e o tempo de duração do teste, tais como o valor limite para a taxa de 

erro, o que resulta na suspensão do teste caso o valor seja atingido ao longo do mesmo, e 

existe ainda o parâmetro headers que representa o número de headers necessárias para 

realizar os pedidos aos endpoints da nossa REST API.  

Nos testes realizados no cenário de um droplet para o servidor e um para a base de dados, 

tinha-se a intenção de perceber de que forma se comporta a solução no cenário menos 

complexo, onde apenas existe um número fixo de clientes e um servidor. Na realização do 

teste foi necessário atribuir um número fixo de clientes por segundo e definir a duração de 1 

minuto para cada um dos testes, sendo ainda necessário definir o limite da taxa de erro em 

100%. Os testes realizados incidiram sobre os endpoints /result/, que devolve todas as 

classificações realizada pelo dispositivo Android, que no momento do teste continha 1038 

valores, e o /sendImage/ que devolve todas as imagens que foram enviadas para serem 

classificadas do lado da REST API, que continha 1168 valores. 

Os resultados obtidos estão representados na Tabela 7, onde se pode observar que no 

endpoint /result/ foi possível testar até 10000 clientes por segundo, embora com uma taxa 

de erro elevada. É possível observar que para o número mínimo de clientes/seg testado, foi 

obtida uma taxa de erro de 18.2%. Uma vez que o volume de dados testado não é muito 

elevado foi possível obter resultados com 10000 clientes/seg. Não sendo possível testar com 

mais de 10000 clientes, este foi o último teste realizado em cada endpoint. No que diz 

respeito ao endpoint /sendImage/ foi possível testar até 10000 clientes/seg, com uma taxa 

de erro de 43.9% e para o número mínimo de clientes/seg testado, foi obtida uma taxa de 

erro de 18.7%. 

 

Tabela 7 : Resultados obtidos nos testes efetuados com 1 servidor 

 /result/ / sendImage/ 

Clientes/segundo Média (ms) Taxa de Erro 

(%) 

Média (ms) Taxa de Erro 

(%) 

500 9092 18.2 9729 18.7 

                                                           
24 https://loader.io/  

https://loader.io/
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1000 9404 20.5 10342 19.4 

2000 10387 26.4 14744 21.7 

4000 13858 28.9 16695 26.8 

6000 19649 29.3 19800 32.6 

8000 25300 33.3 25382 39.7 

10000 22150 41.6 27233 43.9 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observando os gráficos gerados pelo Loader.io para os testes realizados com o valor de 

500 clientes/seg, é possível observar que no gráfico relativo ao endpoint /result/ a 

representação do tempo médio de resposta já é bastante irregular, mas tende sempre a 

aumentar ao longo do tempo, enquanto o número de clientes por segundo tende a manter-se 

constante (Figura 75). O número de clientes por segundo ilustrado no gráfico não apresenta 

o valor de 500 clientes/seg previamente definidos no teste, sendo que no gráfico corresponde 

ao dobro do valor definido para este parâmetro. Isto deve-se ao facto de os clientes se 

manterem ativos por mais de 1 segundo, sendo que 500 clientes/seg significam realmente 

500 clientes por segundo e não 500 clientes ativos a cada segundo [57]. 

 

No caso do segundo endpoint /sendImage/ o número de clientes por segundo continua a 

revelar-se constante como no endpoint /result/, enquanto que o tempo médio de resposta no 

Figura 75 : Teste de carga para o endpoint /result/ com 500 clientes/seg 
Fonte: Elaboração própria 
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gráfico apresentado do endpoint /sendImage/ se apresenta mais irregular ao longo do tempo, 

não apresentando uma tendência evolutiva constante e apresenta apenas um elevado declive 

entre os segundos 00:35 e 00:45.  

Pode-se concluir que os resultados obtidos foram bastante similares, sendo que foram 

ligeiramente melhores no endpoint /result/. Isto poderá dever-se ao facto de a tabela 

app_sendImage, que é utilizada no endpoint /sendImage/, conter uma maior quantidade de 

dados que a tabela utilizada no endpoint /result/, o que contribui também para que o tempo 

médio de resposta do endpoint /sendImage/ seja ligeiramente maior. 

 

 
 

5.10.1. Comparação Tensorflow Cliente e Tensorflow Servidor 

 

Um dos objetivos deste trabalho passa por saber quais são as capacidades de 

processamento de DL do lado de um dipositivo mobile. Sabemos que os smartphones 

apresentam algumas limitações em relação aos computadores, o que não sabemos é como é 

que estas limitações influenciam o processo de classificação de imagem e até que ponto 

existe possibilidade de realizar processamento do lado do dispositivo mobile. 

Desde o início da implementação do módulo em Android, foi possível identificar 

algumas limitações, tais como: 

• Não existe nenhuma versão estável do Tensorflow para Android;  

• Incompatibilidade de versões; 

• Redes com muitos objetos e com muita informação, ficam demasiado pesadas para ser 

Figura 76 : Teste de carga para o endpoint /sendImage/ com 500 clientes/seg 
Fonte: Elaboração própria 
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utilizadas pela aplicação; 

• Imagens têm de estar obrigatoriamente no formato 224x224 pixéis para que seja 

possível fazer o reconhecimento. 

 

Mas não existem apenas limitações no lado do dispositivo Android, também existem 

do lado backend, tais como: 

• Rede criada para backend é diferente da criada para Android; 

• Necessidade de instalação de biblioteca Python para o funcionamento do 

Tensorflow. 

 

Ambas as versões apresentam algumas limitações, mesmo sendo a última versão a que 

se encontra instalada no lado do servidor. A versão que está a correr no lado do Django 

REST API é a versão Tensorflow 2.0 que, apesar das suas limitações apresenta uma grande 

vantagem em relação às versões Tensorflow Lite e TFMobile utilizadas no módulo em 

Android.  

Uma das principais vantagens do Tensorflow 2.0 é a construção de modelos mais fácil, 

uma vez que nesta versão foi incluída toda a API do Keras, o que permite utilizar todos os 

métodos clássicos que o Keras tem, sem ser preciso configurar ambos. 

Outra vantagem do Tensorflow 2.0 é a limpeza da API. No caso do Tensorflow em 

Android existe uma grande quantidade de código repetido, sendo algum obsoleto, o que 

dificulta bastante a leitura e compreensão do código, algo que na versão Tensorflow 2.0 é 

bem mais simples. Também é possível observar esta diferença na quantidade de código que 

é utilizado em ambos os casos, sendo que no lado do Django REST API não foi necessária 

tanta implementação de código como no caso do Tensorflow Lite e do TFMobile. Este 

problema acaba por levar a que muitos programadores desistam de implementar esta 

framework em dispositivos móveis, sendo mesmo possível ver no fórum da comunidade um 

elevado número de discussões relacionadas com este mesmo problema, que demonstra o 

descontentamento dos utilizadores desta framework.     

Uma das diferenças entre o Tensorflow Android e o Tensorflow 2.0, é que o Tensorflow 

em Android apenas é utilizado para inferir e não consegue fazer treino, isto é, apenas é 

possível que este receba uma rede já previamente treinada para Tensorflow em Android e 

inferir qual é o objeto que está representado na imagem ou a palavra que foi dita. Assim, é 

impossível realizar o treino da rede do lado do dispositivo móvel. 

Outra diferença entre ambos é o facto de o Tensorflow em Android ser suportado em 

dispositivos com pouca capacidade de processamento, sendo assim possível chegar a um 
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vasto número de smartphones que não são das últimas gerações ou computadores com 

capacidade reduzidas (Raspberry PI25). Já o Tensorflow 2.0 requer um processamento mais 

elevado, sendo necessário um bom processador para realizar grandes tarefas, como por 

exemplo, processar grandes quantidades de dados. 

Com base nas diferenças foi criada a seguinte tabela que permite uma representação mais 

simples das diferenças entre ambas as versões, sendo que não existem aspetos positivos ou 

negativos, mas sim diferenças entre ambos. 

 
Tabela 8 : Comparação entre as várias versões do Tensorflow 

 Tensorflow Lite Tensorflow 2.0 TFMobile 

Permite treino da rede X  X 

Permite redes de 

grandes tamanhos 

X  X 

Requer muito espaço 

de disco 

X  X 

É possível ser utilizado 

com pouco 

processamento 

 X  

Fácil compreensão X  X 

Fácil utilização  X  X 

Código claro e simples X   X 

Incorporação do Keras X  X 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com a comparação feita é possível ver que as versões para Android foram criadas com 

o objetivo de ser utilizada por dispositivos móveis, pois apresenta características como ser 

mais leve, poderoso apenas na parte de realizar inferências e rápido uma vez que necessita 

de menos recursos. Podemos dizer que o Tensorflow 2.0 apresenta já grandes capacidades 

para realização de DL com uma elevada quantidade de dados, apresentando características 

como grande poder de processamento, rapidez no treino, rapidez na inferência e necessita de 

uma grande quantidade de espaço, sendo que o projeto ficou bastante maior a partir do 

momento em que foi adicionado o Tensorflow 2.0 ao lado do servidor. 

Um dos objetivos da implementação do Tensorflow em ambos os sistemas, passa por 

comparar o tempo necessário para a classificação de uma imagem em cada um dos casos. 

Para a realização deste teste foi utilizada a mesma rede em todos os casos. Para a contagem 

do tempo foi utilizado o tempo apresentado no terminal ao programador, desde o momento 

                                                           
25 https://www.raspberrypi.org/ 

https://www.raspberrypi.org/


99  

em que é iniciada a classificação até ao momento em que é apresentado o resultado ao 

utilizador. Podemos verificar que a classificação realizada no lado do Django REST API é 

alguns milésimos de segundo mais rápida. Apesar de ser algo esperado, este resultado acaba 

por surpreender, pois considerando que a nível de processamento são muito diferentes, seria 

então de esperar que a diferença fosse maior. 

 
Tabela 9 : Comparação do Tensorflow 

Tensorflow Lite TFMobile Tensorflow API 

2.003s 3.084s 0.773s 

Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos ainda verificar que apesar de os dispositivos mobile ainda não apresentarem 

uma capacidade de processamento tão elevada como a de um computador, continuam a 

evoluir, tornando-os sistemas tão capazes para realizar processamento de machine learning 

como os computadores. O único problema que existe na atualidade passa pela falta de 

investimento por parte das empresas no DL para dispositivos mobile, neste caso, para 

sistemas em Android. 

Com esta comparação foi possível verificar as diferenças entre ambas as versões, 

conseguindo assim verificar que a versão que existe neste momento para Android já está a 

ficar um pouco desatualizada em relação ao que existe para Python. Sendo que o nosso 

objetivo era apurar as potencialidades da versão Android em relação à versão do lado do 

servidor, podemos assim verificar que a versão Tensorflow Lite é algo limitada permitindo 

realizar apenas pequenas tarefas, mas tem todas as tarefas necessárias para realizaros 

objetivos de speech and image recognition. 

Foi ainda possível verificar que é possível utilizar o Tensorflow em ambos os casos, tanto 

do lado do cliente como do lado do servidor, sem que os resultados sofram alterações. O 

treino do modelo apenas é possível no sistema computacional com a versão Tensorflow 2.0. 
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6 
 Conclusão 

 

A evolução tecnológica das últimas décadas é notória, sendo os smartphones uma das 

maiores tendências, cada vez mais associados ao nosso quotidiano, verificando-se, inclusive 

uma grande dependência das pessoas face aos mesmos. Cada vez mais existem papeis 

fulcrais associados a aplicações móveis, sendo que estas tendem a satisfazer as necessidades 

quotidianas dos seus utilizadores. Assim, as aplicações tiveram que se tornar cada vez mais 

completas e mais “inteligentes”, o que levou permitiu o desenvolvimento da área de DL, que 

tem tentado adicionar, entre outras funcionalidades, essa “inteligência” aos dispositivos 

móveis. Aos poucos, começam a surgir aplicações que utilizam DL que, apesar de poucas, 

começam a ganhar alguma relevância no mercado. 

Apesar de grande parte das aplicações utilizarem plataformas Backend, que permitem ter 

acesso a um conjunto de funcionalidades que apresentam características semelhantes e com 

as mesmas finalidades, o objetivo tende a ser ter aplicações que sejam capazes de realizar as 

funcionalidades nos dispositivos móveis. Atendendo a que cada vez mais os smartphones 

têm grande capacidade de processamento, o objetivo tende a ser realizar todas as tarefas do 

lado do smartphone, não sendo assim necessário ter ligação à internet, nem comunicações 

que podem estar sujeitas a falhas na conexão ou a qualquer falha de segurança. Embora ainda 

seja necessária uma comunicação com as plataformas de Backend que permitem armazenar 

dados que serão partilhados por vários utilizadores, estas comunicações serão reduzidas ao 

máximo, ficando ao encargo do smartphone todo o processamento. Assim, podemos retirar 

todas as potencialidades que os novos smartphones apresentam, mostrando que já é possível 

realizar grande parte das funcionalidades necessárias para DL nos smarphones. 
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Apesar das aplicações criadas nos dias de hoje serem diferentes entre si, é possível criar 

funcionalidades que podem simplesmente ser incluídas através de um módulo em qualquer 

aplicação. Estes módulos já vêm configurados e completamente funcionais, não sendo 

necessário qualquer conhecimento da sua implementação para realizar uma tarefa. Podem 

ser visto como uma caixa preta, onde não sabemos o que acontece, mas sabemos que se 

enviarmos uma imagem este vai retornar o resultado da classificação dessa imagem. Este 

módulo poderá trazer muitas potencialidades a uma empresa, uma vez que não é necessário 

escrever novamente o código completo, sempre que se criar uma aplicação que utilize estas 

funcionalidades, o que representa uma grande vantagem no caso do DL, uma vez que a curva 

do conhecimento é acentuada, o que rouba algum tempo que normalmente as empresas não 

têm.  

Como principal objetivo tinha-se a criação de uma aplicação que reunisse as 

características apontadas anteriormente, isto é, que utilizasse DL e possibilitasse a utilização 

do módulo noutras aplicações que surjam na empresa. Como foi descrito ao longo deste 

documento, a criação de um módulo que utilize tecnologias tão recentes nem sempre é fácil 

e existem vários problemas, pois há pouca documentação, o conhecimento que existe para 

dispositivos móveis ainda é algo reduzido e ainda é necessário pensar em aspetos da 

aplicação, como a fluidez da aplicação e a usabilidade por parte do utilizador. 

As frameworks que existem para dispositivos móveis ainda são poucas e não estão ao 

nível das frameworks para outros sistemas computacionais. De acordo com o estudo 

desenvolvido, a única framework que apresenta resultados concretos e permite um maior 

controlo da rede é o Tensorflow que, no caso de dispositivos móveis, é o TFMobile. Esta 

framework é a única que permite treinar e configurar a rede e é neste momento a única 

framework que cumpre os requisitos para o projeto Smart Waste. A framework Caffe2 ainda 

precisa de sofrer alterações a nível de performance e a nível da rede criada para que seja 

possível treinar a nossa própria rede. O TFMobile permite várias aplicabilidades, o que torna 

possível que o módulo criado seja multi contextual, um dos requisitos propostos para este 

estágio. 

Concluindo, considero que os objetivos foram superados, pois inicialmente foi sugerido 

pela empresa a criação apenas de um módulo que utilizasse reconhecimento de fala e 

imagem,  mas o trabalho desenvolvido foi mais além, acabando por criar a parte de interação 

com o utilizador, criação de uma Django REST API a utilizar uma base de dados PostgreSQL 

e ainda foi aplicado o Tensorflow do lado do servidor. Para além disso, foram aplicadas 

todas as ferramentas de trabalho que são utilizadas em projetos reais da empresa, o que 

permitiu obter uma melhor perceção do trabalho num âmbito empresarial. 
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6.1. Trabalho desenvolvido no estágio 

 

Os principais objetivos do estágio passavam pela instalação, desenvolvimento e 

utilização de um módulo que realiza reconhecimento de fala e imagens. Grande parte do 

trabalho passou pela investigação e aprendizagem sobre DL, pois, atendendo a que grande 

parte das tecnologias são recentes, foi necessária uma investigação profunda para verificar 

se cumpria todas as funcionalidades que apresentava. 

O desenvolvimento da dissertação em contexto empresarial permitiu uma maior 

discussão de ideias, uma melhor perceção das necessidades do mercado e um maior 

esclarecimento das dúvidas que surgiram ao longo do estágio, uma vez que grande parte das 

mesmas já tinham sido dúvidas de outros trabalhadores da empresa. Estas dúvidas foram 

sempre ouvidas e esclarecidas, uma vez que toda a gente da empresa se mostrou disponível 

para ajudar sempre que necessitasse. A realização da tese na Ubiwhere permitiu o contacto 

com novas áreas, novas tecnologias e com métodos de trabalho que até então não tinha tido 

contacto, por isso, foi uma excelente oportunidade para conhecer o ambiente de trabalho de 

uma empresa da minha área. 

 
 

6.2. Conhecimento adquirido 

 

Através da realização do estágio foi possível ter uma perceção do que é o trabalho em 

âmbito empresarial, algo que difere do contexto académico em vários aspetos e grande parte 

dos estudantes não têm contacto até ao momento em que começam a sua vida profissional. 

Quando falamos em contexto meramente académico, falamos na importância de 

demonstrar responsabilidade para a obtenção de excelentes resultados. Já no âmbito 

empresarial, o termo responsabilidade tem um significado um pouco diferente, referindo-se 

não só ao impacto que terá nos resultados individuais, mas também nos resultados de toda a 

empresa, podendo afetar todos os trabalhadores da mesma, bem como os seus clientes. Por 

isso, quando algo corre mal no âmbito empresarial, afetamos muito mais do que a nós 

próprios. 

Outro aspeto essencial tanto no meio académico como no meio empresarial, é o trabalho 

em grupo. É necessário saber aceitar críticas e saber como estas nos podem fazer crescer, 

pensar que o grupo tem o objetivo de trabalhar em conjunto e de se ajudar nos momentos em 

que surjam dúvidas. Para isso também é de enorme importância ser autónomo, trabalhando 

sempre em equipa, mas realizando sempre as tarefas que nos competem e, por fim, saber ter 

um espírito crítico, para que todos os elementos da equipa possam dar o seu melhor. 

Uma das capacidades que cada vez mais vejo como algo essencial para o trabalho em 

equipa, mas não só, é a capacidade de comunicar com clareza. É de extrema importância 
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conseguir transmitir o que estamos a pensar com clareza, para que a mensagem seja recebida 

rapidamente e com facilidade, algo que é de elevada importância quando se fala em projetos 

de equipa. Mas também é importante para haver um bom ambiente na empresa, para que seja 

uma empresa mais unida, o que provavelmente afetará os resultados. 

Por último, o aspeto pessoal que mais evoluiu com a experiência que obtive foi a 

organização do tempo e das tarefas que são necessárias realizar. Uma vez que apenas 

dependia de mim organizar o que teria de fazer, não foi fácil saber como organizar e priorizar 

as tarefas que seriam necessárias. Isto é algo que é muito importante para o futuro, uma vez 

que, normalmente numa empresa trabalha-se em vários projetos ao mesmo tempo, sendo 

necessário saber dar prioridade às tarefas que apresentam uma maior importância ou a qual 

está mais próxima do prazo de entrega.    

 

 

 

6.3. Dificuldades 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto surgiram várias dificuldades que tiveram de ser 

resolvidas para que fosse possível continuar até ao objetivo final esperado para o âmbito 

deste estágio. 

A principal dificuldade diz respeito à área específica que foi abordada, sendo que a área 

de DL em Android é uma área relativamente recente e pouca é a documentação disponível 

para a criação e utilização das ferramentas. Como tal, foi necessária uma pesquisa profunda, 

sendo necessário testar tudo o que poderia vir a ser utilizado e procurar soluções para os 

problemas de versões que não funcionavam. A pesquisa inicial consistia em verificar quais 

as frameworks que existiam em open-source que poderiam vir a ser usadas e, dessas 

frameworks, apenas uma cumpria todos os requisitos que pretendíamos, mas as outras foram 

estudadas e testadas porque havia algum código que poderia funcionar, o que na maioria dos 

casos acontecia. Muitas das frameworks não cumprem com o que dizem na sua página 

principal quando afirmam que são compatíveis com Android, o que acabou por se traduzir 

num grande gasto de tempo desnecessário. 

Uma das grandes dificuldades foi conseguir colocar todo o processamento do 

reconhecimento de fala e imagem apenas no lado do módulo. Sendo que a tecnologia 

utilizada era nova para mim, foi necessário pensar numa estrutura adequada para que fosse 

fácil de entender onde estariam todas as funcionalidades e a melhor maneira para que não 

fosse necessário estar a realizar tarefas do lado da aplicação. Isto é o que permite ao módulo 

vir a ser utilizado noutras aplicações de maneira simples, sem uma aprendizagem prévia. 

Todo este processo necessitou de melhoramentos ao longo do desenvolvimento do projeto. 

Outro problema prende-se com a constante atualização das tecnologias em Android, pois 

ao longo do desenvolvimento, o Tensorflow mudou de versão, o que fez com que o que 
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estava a ser utilizado tivesse que ser mudado, deixando a versão que estava a ser utilizada 

de ser suportada, algo que levou a ter de verificar a nova documentação da framework. 

 Uma dificuldade que também surgiu prende-se com o facto de usar concorrência em 

Android. Como não tinha grandes conhecimentos em Android esta tarefa mostrou-se 

bastante complexa sendo necessário passar por um processo de aprendizagem.  

Existiram ainda dificuldades na criação do backend e da API para o serviço backend. 

Como a experiência com Django ainda era algo limitada necessitei de algum estudo, tendo 

sido necessário estudar as tecnologias que utiliza e a frameworks Django Rest, sendo também 

necessário entender como esta funcionaria com a base de dados PostgreSQL. Foi ainda algo 

complicada a ligação entre a aplicação e o serviço backend, sendo necessário alterar várias 

definições em ambos os casos. 

Durante o processamento de recolha de som, de imagem e a posterior classificação é 

necessário utilizar concorrência. Devido ao elevado número de threads existentes a 

aplicação acabava por necessitar de mais processamento do que o smartphone tem, o que 

levava a que esta fechasse e ocorresse um erro. Esta ocorrência deve-se ao facto de mesmo 

que a thread deixe de ser utilizada esta continua em execução em background. A solução 

utilizada foi a utilização do RXJava que utiliza programação reativa, o que permite ter 

eventos em diferentes pontos do código que aguardam a sua execução, de forma lógica 

definida pelo programador. Esta biblioteca é composta por observables (que enviam os 

dados) e subscribers (que recebem os dados), permitindo que não exista uma thread em 

execução mesmo que não seja necessária, evitando assim memory leaks. 

Por fim, a grande dificuldade sentida foi a utilização de uma arquitetura diferente das 

normalmente utilizadas, visto que é uma abordagem totalmente distinta daquelas que são 

normalmente utilizadas no desenvolvimento em Android. À medida que ia desenvolvendo o 

código deparava-me com algumas implementações que precisava de fazer e acabava por ser 

necessário ter de decidir a maneira correta de o fazer, em vez de simplesmente fazê-lo. 

Contudo, esse processo ajudou-me a compreender melhor o uso da arquitetura e de como 

tirar o melhor proveito da mesma. 

 

 

6.4. Trabalho Futuro 

 

Um dos objetivos para o futuro passa pela adição de novas frameworks que possam vir 

a surgir e novas API de recognition que sejam utilizadas, sendo que o módulo é facilmente 

adaptável a novas frameworks e APIs. 

O objetivo principal deste estágio é que o módulo criado seja utilizado no projeto Smart 

Waste desenvolvido pela empresa que, através do módulo, terá a possibilidade de realizar 
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tarefas de speech and image recognition e integrar estes métodos na aplicação de forma 

direta e transparente, não existindo a necessidade de muitos conhecimentos e de muito 

trabalho. 

Para finalizar, seria interessante a integração deste módulo em aplicações com sistemas 

operativos diferentes dos utilizados, sendo ainda interessante comparar os resultados da 

aplicação do módulo em diferentes contextos, isto é, se a utilização do módulo tem os 

mesmos resultados seja qual for o contexto, se a sua integração é mais ou menos difícil 

consoante o ambiente em que o módulo é utilizado e se a performance do módulo é igual 

seja qual for contexto utilizado. 
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