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Objetivos

Material e Métodos

Conclusão

Buscar o desenvolvimento de ferramentas que

possam auxiliar o médico veterinário em seu

diagnóstico, tornando-o mais preciso e mais rápido.

Utilizando de uma rede neural convolucional para

analisar e classificar imagens de displasia coxofemoral

em cães.

Neste trabalho foi utilizado um banco de 190 imagens

de cães, sendo elas de animais com displasia e sem

displasia coxofemoral (DCF). Realizando então uma

normalização das imagens dividindo seus pixels por

255 e reajustando o tamanho das imagens para

entrada na rede. A rede neural criada foi uma rede

neural convolucional-CNN (Figura 1).

Após o processamento da rede, é feito uma média

dos resultados da validação cruzada para avaliarmos

sua capacidade de generalização dos dados, o

resultado foi de cerca 92,2% de acerto da rede como

mostra a Figura 3, validando então a utilização de

estudos de aplicação de Inteligência Artificial na DCF.

Fonte: (KIRANYAZ et al., 2019)

A rede CNN extrai filtros de características das

imagens (Figura 2) para aprendizado. Na criação

dessa CNN foi utilizado os seguintes hiperparâmetros,

função de ativação Relu nas camadas densas, função

de ativação Sigmóide na última camada, otimizador

Adam, Taxa de aprendizagem padrão da rede, batch

size de 10 imagens e rodada por 50 épocas. Após

isso é feito uma normalização dos dados e repassado

eles para uma rede tradicional MLP Rede neural

perceptron multimicadas para fazer a classificação

dos dados. Foi utilizada a função de validação

cruzada para validar o experimento sem viés na

distribuição aleatória das imagens, sendo realizado 10

partições.

A plataforma utilizada para desenvolvimento da rede

foi o Google Colab.

Fonte: (Moacir A. Ponti1 e Gabriel B. Paranhos da Costa1 2017)
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