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Introdução
Situações constrangedoras, filas gigantescas, troco sendo dado
errado são exemplos de problemas que podemos encontrar em um
supermercado comum e que com o avanço de técnicas e métodos
voltados a tecnologia de Deep Learning poderiam ser facilmente
resolvidos. Nosso projeto teve como proposta utilizar essas técnicas e
métodos, e construir uma parte da solução desses, e até mesmo outros,
problemas encontrados nos supermercados em geral.
Foi pensando na classificação por imagem e no uso de Deep
Learning que desenvolvemos nosso projeto, onde encontramos o “The
Freiburg Groceries Dataset” como o dataset mais próximo da nossa
proposta de trabalho. Quanto a arquiteturas de redes, foi com a
Resnet-50 que tivemos o melhor resultado em nossos experimentos,
84% de taxa de acerto e com uma confiabilidade ideal.

Objetivo
Nosso objetivo principal foi estudar métodos e técnicas que
auxiliassem no reconhecimento por imagem de produtos em mercado,
visando atingir a melhor taxa de acerto no reconhecimento e com a maior
confiabilidade possível.
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Embora nossas tentativas, não conseguimos chegar ao nível da taxa
de acerto de pesquisas que já existem que utilizam do mesmo dataset.
Percebemos alguns problemas marcantes quanto ao dataset ao utilizar
redes mais modernas das utilizadas pelas duas pesquisas (The Freiburg
Groceries Dataset, Guided_Prunning).
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