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Abstract—The goal of this paper is to implement and compare
two unsupervised models of deep learning: Autoencoder and
Convolutional Autoencoder. These neural network models have
been trained to learn regularities in well-framed face images with
different facial expressions. The Autoencoder’s basic topology is
addressed here, composed of encoding and decoding multilayers.
This paper approaches these automatic codings using multivari-
ate statistics to visually understand the bottleneck differences
between the fully-connected and convolutional layers and the
corresponding importance of the dropout strategy when applied
in a model.

Index Terms—deep neural network, autoencoder, convolutional
autoencoder, multivariate statistics

I. INTRODUÇÃO

Estudos relacionados a Inteligencia Artificial, com foco
em Aprendizagem Profunda (Deep Learning) vêm mostrando
resultados impressionantes na área de reconhecimento de
padrões, chegando a superar o estado-da-arte [8] [11] [15].
No contexto de reconhecer padrões em imagens de faces,
capturadas com diferentes expressões faciais, este artigo
implementa e analisa um modelo de aprendizado não-
supervisionado de redes neurais profundas denominado au-
toencoders, com o objetivo de compreender regularidades
extraı́das destas imagens.

Historicamente, em 1986 os autoencoders tiveram uma
primeira citação indiretamente em um artigo relacionado ao
erro de propagação [17], descrevendo um novo tipo de rede
feedforward na época e seu formalismo matemático. A ideia
ressurgiu em trabalhos subsequentes de pesquisa nos anos
seguintes. Em 1989 Baldi e Hornik [2] introduziram os au-
toencoders propondo uma descrição precisa das caracterı́sticas
salientes da superfı́cie anexada a função de erro quando
as unidades são lineares. Durante as décadas de 1980 e
1990, diversos algoritmos de aprendizado não supervision-
ados que foram sugeridos para redes neurais puderam ser
vistos como variações de dois métodos básicos: Análise de
Componentes Principais (Principal Components Analysis ou
PCA) e Quantização Vetorial (Vector Quantization ou VQ).
Entretanto, em 1994, Hinton e Zemel [9] descreveram uma
nova função objetiva para o treinamento de autoencoders que
permitiu extrações de representações fatoriais não lineares.
Usando o autoencoder para reduzir a dimensionalidade de

dados, Hinton e Salakhutdinov comprovaram em 2006, a
eficiência do autoencoder em relação ao PCA [8].

O uso de Deep Learning vem aumentando exponencial-
mente e esse crescimento está sendo possı́vel porque redes
neurais profundas com topologias muito complexas estão
sendo computadas em GPUs (Graphics Processing Unit),
permitindo comprovar na prática, o que no passado havia sido
realizado matematicamente.

Neste artigo, será investigado um autoencoder profundo
(Deep Autoencoder) [8] para análise de padrões em imagens
faciais comparando dois tipos de camadas, sendo essas: To-
talmente Conectada (Fully-Connected Layer) e Convolucional
(Convolutional Layer). Tais redes neurais profundas contêm
múltiplas camadas não lineares, tornando-as modelos adequa-
dos para aprender relações complexas entre entradas e saı́das
de imagens de faces, como exemplificado aqui.

II. MAPEAMENTO DE ENTRADAS EM SAÍDAS

A. Autoencoders

Rumelhart, Hinton e Williams [17] descreveram um prob-
lema em que um conjunto de padrões de entradas são ma-
peados para um conjunto de padrões de saı́das através de
um número reduzido de neurônios/unidades ocultas (hidden
units). Para provar o problema proposto, conjecturaram o
mapeamento de N padrões binários de entrada para N padrões
de saı́da, no qual N representa o número de unidades de
entrada e saı́da, além disso presumiram o número de neurônios
da camada oculta através de log2N [17].

O sistema proposto aprende a usar as unidades da camada
oculta para formar um código com padrão binário distinto de
cada N padrões de entrada. A topologia da rede realiza a
codificação de N padrões de bits em log2N e então decodifica
essas representações para os padrões de saı́da. O autoencoder
pode ser descrito em duas partes: função do codificador (en-
coder function) e função do decodificador (decoder function),
tal que a função

h = f(xW + b) (1)

é a representação latente, x os dados de entrada, W matriz de
pesos, b matriz bias e f a função de ativação, e
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