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1. RESUMO 

Atualmente, as redes neurais artificiais têm sido muito utilizadas em diversas 

áreas. Essas redes demonstram conhecer o domínio no qual foram treinadas para 

atuar, porém desconhecem completamente outros domínios. Isso pode fazer com que 

classifique erroneamente entradas que não sejam de seu domínio. A técnica 

Generative Adversarial Network (GAN) surgiu em meados de 2014, e propõe uma 

alteração na etapa de treinamento, para que a rede neural classificadora aprenda 

sobre a distribuição dos dados de entrada, consequentemente aprimorando seu 

conhecimento sobre o modelo. 

2. INTRODUÇÃO 

As redes neurais são aplicadas em diversos domínios de conhecimento, na 

saúde [1], segurança [6], mercado de ações [2], entre outras. Algumas aplicações 

necessitam de uma precisão no estado da arte, por serem muito minuciosas, como 

por exemplo a detecção de câncer de mama, que atualmente possui uma acurácia de 

99% [1]. 

Estudos recentes têm demonstrado que as redes neurais muito precisas, se 

tiverem um dado de entrada que não seja do domínio no qual ela foi treinada, pode 

fazer uma classificação errônea, causando erros críticos [5]. Com o objetivo de 

diminuir ao máximo esses erros, surgiram as GANs, que fazem com que a rede 

aprenda a diferenciar dados reais de dados falsos. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem os objetivos de realizar a definição teórica e implementação 

prática sobre as GANs, analisar os pontos positivos e negativos. Identificar possíveis 

melhorias, realizar testes com dados de entrada que fujam do domínio do qual a rede 

foi treinada, para avaliar se ela consegue diferenciar entradas verdadeiras, de 

entradas falsas. 

4. METODOLOGIA 

A técnica GAN será implementada seguindo o artigo original [3], utilizando uma 

base de dados conhecida no meio acadêmico. Após o treinamento, serão avaliadas 

as medidas precisão e sensibilidade, essas medidas avaliam respectivamente 

quantos elementos obtidos são relevantes e quantos elementos relevantes foram 



obtidos. O estudo será concluído com a comparação de como uma rede neural se 

comporta com entradas aleatórias e como uma GAN se sairá posta ao mesmo 

experimento, demonstrando assim o conhecimento de dados de seu domínio. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a implementação da técnica, foi escolhida a linguagem de programação 

Python e a framework Keras1, também foi selecionada a base de dados MNIST2, que 

contém imagens de todos os dígitos do sistema decimal escritos à mão. Com esse 

conjunto de dados em mãos, uma rede neural utilizando a técnica adversarial será 

modelada e treinada, para então gerar imagens parecidas com as disponíveis no 

banco de dados.   

Foram criadas duas redes neurais, uma chamada discriminadora, e outra 

geradora. A geradora possui o papel de gerar novas imagens artificiais, com o objetivo 

de enganar a rede discriminadora, que por sua vez tem a tarefa de julgar se a imagem 

é verdadeira ou falsa, em outras palavras, se a imagem veio do banco de dados 

MNIST, ou se foi gerada artificialmente pela rede geradora.   

A etapa de treinamento consiste em gerar imagens artificiais através da rede 

geradora e avaliar essas imagens através da rede discriminadora, e em seguida 

classificar dados vindos do banco de dados MNIST. Espera-se que a rede neural 

classifique os dados artificiais como falsos e os dados reais como verdadeiros, então 

o algoritmo backpropagation irá penalizar a rede conforme as classificações erradas 

que fez. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Segundo [3] teoricamente, se o modelo treinar por tempo suficiente o resultado 

deve convergir. Para alcançar a convergência das duas redes foi necessário executar 

o treinamento por trinta mil épocas, GANs são conhecidas pelo grande tempo de 

execução necessário para alcançar um resultado satisfatório. 

Figura 1 – Dados gerados pela GAN. 

                                                           
1 Keras biblioteca de aprendizado profundo, pode ser encontrada em https://keras.io 
 
2 MNIST pode ser encontrado em http://yann.lecun.com/exdb/mnist 



 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ao fim do treinamento foi obtida uma precisão de 79% e sensibilidade de 65% 

que demonstram o quão bem a rede discriminadora se saiu na tarefa de deduzir se 

estava recebendo imagens falsas ou verdadeiras. Futuramente serão incluídas 

medidas que avaliam a qualidade dos dados gerados. 
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