
Inteligência Artificial 3: Datasets

Esta aula vai ajudar-te a ganhar pontos na secção de tecnologia seleccionada do
vídeo de demonstração da rubrica.

Nesta aula, tu vais...
● Aprende sobre os diferentes tipos de conjuntos de dados
● Começa a planear o conjunto de dados para o teu projecto

Termos e Conceitos Chave

Datasets - informação que é usada
para ensinar a IA a reconhecer padrões
e a prever algo.

Classe - uma etiqueta que é fornecida
a um modelo de IA para que este
aprenda a classificar os inputs pela sua
classe

Microcontrolador - pequeno
computador num único chip integrado,
usado em computadores maiores e
outros sistemas como aparelhos,
veículos e robôs.

Sensor - um dispositivo que detecta
alterações no ambiente e é utilizado
para monitorizar essa informação
dentro de um sistema electrónico

Inspiração

O primeiro passo para criar um modelo de IA que possa classificar algo é planear
o conjunto de dados.

Existem alguns elementos chave de um bom conjunto de dados:



Queres ter a certeza de que tens muitos dados para treinar o teu modelo de IA.
Quanto mais exemplos puderes dar ao modelo, melhor ele irá funcionar. Os dados
devem ser equilibrados entre as tuas diferentes classes ou etiquetas. Queres ter
aproximadamente o mesmo número de exemplos para cada classe, a fim de
evitares um preconceito sobre o outro.

Enquanto recolhes exemplos de treino para o teu conjunto de dados, lembra-te de
guardar uma parte dos teus exemplos para testar o modelo treinado. Vais precisar
de alguns exemplos de dados que não foram usados no treino do modelo para o
testares. Precisas de ver se o teu modelo aprendeu suficientemente bem para
prever quando te é apresentado um novo exemplo. Uma boa maneira de o fazer é
criar duas pastas no teu computador - uma com o rótulo Dados de Treino e outra
com o rótulo Dados de Teste. A maior parte dos teus exemplos de dados deve ir
para o treino do modelo, mas uma pequena parte, 10-20%, deve ser mantida de
lado para testar a precisão.

Queres dar diversos exemplos. Por exemplo, diz que estás a criar um modelo de IA
para detectar se alguém está a usar uma máscara facial ou não. Deves recolher
imagens que reflictam exemplos variados:

● Diferentes tipos e cores de máscaras
● Pessoas diferentes - géneros, etnias, idades
● Fundos diferentes - interior, exterior, claro, escuro
● Diferentes ângulos de cabeça
● Colocação diferente da cabeça na moldura - perto, longe, lado esquerdo,

lado direito



Crédito fotográfico: A Tiny CNN Architecture for Medical Face Mask Detection for
Resource-Constrained Endpoints de Puranjay Mohan, Aditya Jyoti Paul, e Abhay
Chirani

E se só treinasses o teu modelo usando imagens de homens brancos com
máscaras cirúrgicas azuis para a tua classe de máscaras? O que acontece
quando uma mulher de cor com uma máscara púrpura usa o teu modelo? Como
achas que vai ser classificado? A tua modelo vai ter um bom desempenho ou
não?

E, claro, um conjunto de dados deve ser o tipo certo de dados. Podes treinar
modelos de IA usando números, texto, imagens e sons. Certifica-te que escolhes o
tipo de dados correcto para o teu projecto!

Determinar o que vai para o teu conjunto de dados dá-te um poder imenso! Deves
ter o cuidado de usar muitos dados, dados diferentes, e o tipo certo de dados.
Caso contrário, o teu modelo de IA não será muito preciso e poderá fazer más
previsões e tomar a acção errada. É fundamental para um modelo bem sucedido
que tenhas tempo para recolher dados que te permitam obter um conjunto de
dados saudável.

Como lembrete, existem três formas possíveis de recolher dados para treinar um
modelo de IA.



1. Recolhe dados de treino da tua comunidade

Se o teu projecto se foca directamente na tua comunidade, a comunidade
pode fazer o lugar lógico para fornecer os dados de que precisas. Certifica-
te de que tens permissão para usar os dados!

Considera como irás recolher os dados na tua comunidade. Vais tirar
fotografias? Vais pedir aos membros da comunidade para te darem
fotografias? Também podes sair para a comunidade e gravar sons. Talvez
utilizes um inquérito para recolher a informação de que necessitas. Podes
também entrevistar membros da comunidade para obteres os dados
necessários para o teu conjunto de dados.

2. Invenção recolhe dados com sensores ou entrada do utilizador

Se o teu modelo precisa de dados actuais e em curso para treinar, então
podes querer usar hardware externo com sensores para recolher esses
dados para o teu modelo de IA. Existem muitas opções, mas para baixo
custo e acessibilidade, recomendamos os seguintes microcontroladores.

Arduino

https://store.arduino.cc/usa/nano-33-ble-sense


Micro:bit

Raspberry Pi

Cada um tem as suas características particulares, e pode requerer o uso de
diferentes linguagens de programação para os fazer trabalhar para o teu
projecto. Algumas das ferramentas de que falamos neste currículo, como
App Inventor e Scratch, têm extensões que podes adicionar para poderes
usar estes dispositivos com essas ferramentas. Todos os três dispositivos
adicionaram recentemente capacidade de IA, por isso queres verificar o
que é possível!

Poderás recolher dados ambientais como os níveis de qualidade da água
ou do ar. Também podes usar os sensores de um smartphone para recolher
dados para o teu modelo. Se estiveres a recolher dados de som, o
microfone de um telefone irá funcionar. Existem muitos sensores de baixo
custo que se podem ligar a pequenos microcontroladores e fornecer dados
ao teu projecto. Aqui estão alguns sensores que podem ser usados:

https://microbit.org/new-microbit/


Câmara Sensor de Proximidade

Velocí
metro

Termómetro de
infravermelhos

Light Sensor Microfon
e

Sensor de Pressão
Monitor de Qualidade do Ar

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_sensor
https://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_thermometer
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_thermometer
https://www.seeedstudio.com/blog/2020/01/08/what-is-a-light-sensor-types-uses-arduino-guide/
https://www.seeedstudio.com/blog/2020/01/08/what-is-a-light-sensor-types-uses-arduino-guide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microphone
https://en.wikipedia.org/wiki/Microphone
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_sensor
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_monitoring


3. Utiliza dados de conjuntos de dados públicos para dados de treino

Se vais precisar de muitos e muitos dados para fazer um bom modelo de IA,
poderás procurar em conjuntos de dados públicos. Há muitos conjuntos de
dados disponíveis em sites como o Kaggle que te podem fornecer grandes
quantidades de dados rapidamente. Certifica-te de que analisas os dados
para te certificares de que se adequam aos critérios acima para um
conjunto de dados saudável. Muito provavelmente também terás de fazer
algumas alterações aos dados para que se ajustem às tuas necessidades.
Por exemplo, ferramentas como a Teachable Machine requerem imagens
que sejam quadradas, por isso podes precisar de editar as imagens do
conjunto de dados para que se ajustem às dimensões correctas para a
ferramenta que estás a usar.

Actividade - Planeamento do teu Dataset

[Botão ligando à folha de trabalho]

O que vais precisar:

● Canetas
● Papel para escrever ou usar a folha de trabalho

O que vais fazer:

1. Escolhe os dados que queres recolher. Decide que informação vais precisar
para treinar o teu modelo a trabalhar para o teu projecto. Pensa nos tipos
de dados (som, imagens, texto, números).

2. Decide onde irás recolher os dados para o teu conjunto de dados. Será
comunidade, sensores, ou conjuntos de dados públicos?

3. Como vais recolher os dados? Dá mais detalhes por detrás da tua resposta

https://docs.google.com/document/d/1cKoSdPYAmT8uFe99ZneWTedLE-hTpCvOYiztwW9gUBk/edit?usp=sharing


ao número 2.

4. Decide quais serão as classes ou etiquetas para o teu modelo? O que é que
o teu modelo vai prever, então que categorias serão necessárias? Vais
precisar de exemplos para cada classe que incluas.

5. Decide um número alvo de exemplos para cada classe. 50 por aula deve
ser um mínimo.

Assim que tiveres iniciado o planeamento do teu conjunto de dados, preenche
mais detalhes:

● Se te reunires na comunidade, começa o teu inquérito ou perguntas.
● Se te reunires com sensores, lista os sensores de que vais precisar.
● Se recolheres a partir de conjuntos de dados públicos, começa a listar

possíveis conjuntos de dados que podes utilizar.

Recursos Adicionais

Hardware e Sensores
Este vídeo dá boa informação sobre o hardware do microcontrolador que
recomendamos para projectos que utilizem sensores: Workshop Sparkfun:
Microcontroladores e Machine Learning

Para uma lista completa de sensores, consulta este artigo da Wikipédia.

Conjuntos de dados públicos
Se optares por ir com um conjunto de dados público, estes sites serão
inestimáveis para o teu projecto.

● Kaggle (óptimo para imagens)
● Pesquisa de Dataset do Google
● Datasets das Nações Unidas. Dica: tenta filtrar para o teu país ou para o teu

problema.
● Exemplo de tutorial para recolher dados através de um conjunto de dados

públicos sobre o Kaggle.

https://youtu.be/EoOqBhc6hfo
https://youtu.be/EoOqBhc6hfo
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors
https://www.kaggle.com/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://data.humdata.org/dataset
https://youtu.be/Hc_IJEYtanY

