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RESUMO
Inteligência artificial baseia-se no uso de linhas de código para imitar a rede neural humana,
enviando e recebendo dados, ou seja, aprendendo como um cérebro humano, o feedforward é
o envio de dados para o “cérebro”, porém, sem retorno e a linguagem JavaScript pode ser

usada para tal objetivo por ser simples e de fácil utilização. Visando a aplicação dos mesmos,
foi desenvolvido um feedforward baseado em JavaScript onde o mesmo recebe valores de um

a dez em sua camada de entrada para resultar em valores entre zero e um em sua camada de
saída, após calculado, levando em consideração os pesos da camada oculta da rede neural
utilizada.
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IMPLEMENTATION OF A FEEDFORWARD ALGORITHM USING JAVASCRIPT
PROGRAMMING LANGUAGE
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ABSTRACT
Artificial intelligence is based on the use of lines of code to mimic the human neural network,
sending and receiving data, that is, learning like a human brain. Feedforward is the sending of
data to the "brain", however, without return and the JavaScript language can be used for this

purpose for being simple and easy to use. In order to apply them, a JavaScript-based
feedforward was developed where it receives values from one to ten in its input layer to result
in values between zero and one in its output layer, after calculated, taking into account the
weights of the hidden layer of the neural network used.

Keywords: Artificial Intelligence, Neural Network, Feedforward, JavaScript.

1 INTRODUÇÃO
A inteligência artificial (IA) é o que há de mais moderno no campo da tecnologia
atualmente, por se tratar de uma inteligência similar à humana, simulada através de
mecanismos e/ou dispositivos, e para criar sistemas de inteligência artificial são utilizadas as
redes neurais artificiais.
Uma rede neural artificial nada mais é do que a simulação de neurônios humanos, com
o intuito de fazer com que ela aprenda, ao invés de ser programada. O objetivo desse projeto,
proposto pela disciplina de Inteligência Artificial, é de criar o escopo inicial de uma rede
neural do tipo feedforward utilizando uma linguagem de programação a ser escolhida pelos
integrantes do grupo.

A linguagem de programação escolhida pelo grupo foi a JavaScript, por ser a
linguagem web mais popular do mundo e pelos integrantes já terem algum conhecimento
sobre ela, porém, nunca aplicado nessa área, servindo de desafio e aprendizado de um novo
conceito apresentado pela disciplina.
Foi necessário fazer uma pesquisa de como aplicar uma rede neural feedforward, que é
uma rede formada por várias camadas e cada camada tem um determinado número de nós,
para possibilitar a criação do algoritmo de forma adequada e que permitisse a aplicação da
prática a teoria que foi apresentada.
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2 DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
A inteligência artificial é um ramo da tecnologia que vem crescendo e se
desenvolvendo muito. Segundo Carvalho (2011), com o aumento da complexidade dos
problemas solucionados computacionalmente nas últimas décadas, tornou-se imprescindível o
melhoramento dos atributos computacionais, tornando-os mais autônomos. Seriam capazes de
aprender com as experiências apresentadas.
E esse aprendizado se dá através da criação de neurônios artificiais. De acordo com
Coppin (2013), esses neurônios são inspirados nos neurônios do cérebro humano, porém, com
uma quantidade inferior e com menos ligações (até o momento). Nessas redes, cada neurônio,
também conhecido como nó, obtém várias entradas.

2.1.1 Arquitetura da rede feedforward
Esse tipo de arquitetura consiste em um sinal de entrada que flui somente em uma
direção, a da saída, pode ser dividida em redes de uma única camada ou de várias
(multicamada), na qual possui camadas e neurônios tidos como ocultos e estes podem ter
quantidades variadas. A cada camada adicionada, uma nova linha de separação é criada, ou
seja, as soluções mais complexas aumentam com o aumento no número de camadas. E é dessa
forma que vão aprendendo automaticamente, de acordo com a função de ativação. Como
exemplificado na Figura 1. (SILVA, et al, 2019).
Figura 1 - (a) Rede de camada única. (b) Rede multicamada.
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Fonte: SILVA (2019)

2.1.2 Linguagem de programação JavaScript
JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica, interpretada e
não tipada, indicada para quando o estilo de programação for orientado a objetos. É a
linguagem de programação da Web, utilizada na maioria dos sites e em todos navegadores
modernos, ela especifica o comportamento das páginas digitais. (FLANAGAN, 2013).
2.2 MATERIAL E MÉTODOS
O algoritmo da IA foi desenvolvido no software Notepad++ e linkado a um arquivo

HTML (HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto)

para poder ser visualizado. O arquivo HTML foi desenvolvido apenas para ser a interface
visual do algoritmo, ou seja, não é necessário para que o algoritmo funcione. Na Figura 2 a
interface HTML usada.
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Figura 2 - Exemplo da interface HTML

Fonte: Autores (2020)

O algoritmo pode ser dividido em três partes, sendo: declaração de variáveis, cálculos
e requisições do HTML. Na primeira parte foram declaradas todas as variáveis essenciais para
o funcionamento do algoritmo, sendo elas: “entrada _*”, variando de ‘a’ até ‘c’, “peso _*_*”
com a primeira variação de ‘a’ até ‘c’, e a segunda de um até quatro, “bias*” variando de um
até quatro, “peso _s_*_*” com a primeira variação de ‘a’ até ‘c’, e a segunda de um até
quatro, “bias_s_1”, “bias_s_2”, “oculta _*” variando de um até quatro, “oculta _*_f” variando
de um até quatro, e, por último, as saídas “saída _a”, “saida_a_f”, “saida_b” e “saida b_f”. De
acordo com a Figura 3.
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Figura 3 - Variáveis do algoritmo

Fonte: Autores (2020)

A parte dos cálculos do algoritmo se resume as fórmulas necessárias para o
funcionamento sendo a fórmula da saída:
saída = sigmod(((entrada 1 * peso 1) + (entrada 2 * peso 2) + ... + (entrada N * peso N )) +
.

Como o algoritmo contém uma camada oculta, o resultado desta fórmula entra nela
novamente para ser calculado uma segunda vez. Exemplo na Figura 4.
Figura 4 - Cálculo das saídas

Fonte: Autores (2020)

SIEF – Semana Internacional das Engenharias e Economia da FAHOR

De 07/10/2020 a 09/10/2020

ISSN - 2526-2769

A última parte do algoritmo, contém apenas funções necessárias para o funcionamento
do HTML, no caso de o algoritmo ser utilizado em uma outra interface, essa parte deve ser
desenvolvida novamente. Conforme exemplificado na Figura 5.
Figura 5 - Requisições do HTML

Fonte: Autores (2020)

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apos passar o algorítimo em uma bateria de testes, em ambiente web e de
microcontrolador, notou-se que a aplicação da rede neural feedforward é adequada para
resultados mais simples, que não necessitam de algum algoritmo genético para
complementação, mas seus resultados são muito satisfatórios.
Durante os testes, foi medido o quanto de processamento, consumo de memória e
energia, o algorítimo utilizou. Esses resultados confirmaram que a rede feedforward, se não

for sobrecarregada com milhares de neurônios, é adequada para aplicações em
microcontroladores e aplicativos web.
Comparando o algorítimo criado em javascript com outras linguagens de alto e médio

nível, como java, python e ruby, notou-se que as outras linguagens entregam uma qualidade
igual ou ate superior, mas em compensação, sua aplicação é restrita a dispositivos específicos,
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como o computador para o java, ou seu uso de processamento é muito elevado, ou seu

desenvolvimento é muito complicado comparado ao javascript. Portanto, a linguagem
javascript tem a vantagem da praticidade de do baixo consumo de processamento e energia.
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CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento do feedforward pode-se notar como a utilização da
inteligência artificial pode ser aproveitada e utilizada mesmo sem se ter um profundo
conhecimento prévio, desde programação, como do próprio conceito de inteligência artificial.
O feedforward, em questão, baseia-se em três camadas, na primeira camada com três
entradas, na segunda camada com quatro ocultas e na terceira camada com duas saídas, com a
primeira camada formando uma matriz para resultar na segunda camada, assim como a
segunda camada formando outra matriz para resultar na última camada, resultando, assim, nas
saídas, com entradas e os valores atribuídos às conexões consegue-se um resultado entre os
valores zero e um.
Construiu-se uma rede neural do tipo feedforward com o intuito de aprendizagem, que

seja simples e funcional, mostrando que não há uma dificuldade acentuada na criação de tal

programa, ainda assim, mostra uma ampla utilização do mesmo. Para uma melhoria futura
sugere-se o uso do conceito de aprendizado em que após cada ciclo ela tente achar um valor
mais próximo do desejado ou estipulado.
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