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Introdução

RNP é responsável pelos vídeos 
hospedados em suas plataformas 
(video@RNP, videoaula@RNP, RUTE) ?

Motivação

2007

março de 2019 outubro de 2019



Introdução

(1) Desenvolver métodos para detecção de conteúdo impróprio em 
cenas de vídeo. 

(2) Experimentação de métodos na infraestrutura Azure

Objetivos do projeto
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Introdução

• 67 mil vídeos

• 33500 Vídeos impróprios:
• 31148 vídeos pornográficos 
• 2352 vídeos gores 

• 33500 Vídeos próprios:
• 33420 vídeos educacionais do Youtube8M
• 80 vídeos de cirurgia

Dataset 1



Introdução

Dataset 2

• Unicamp

• 800 videos
• 400 de pornografia
• 400 de não-pornografia

• "Fácil" e "Difícil"

https://sites.google.com/site/pornog
raphydatabase/



Arquitetura

Arquitetura da solução

Classifiers
• Support Vector Machine (SVM),  K-Nearest Neighbors (KNN) e Multilayer-perceptron (MLP)
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Experimentação

Divisão do Dataset 1:
• 90% para treino e 10% para 

teste

Método de avaliação:
• 20-fold cross validation

Métricas:
• f1-score
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Experimentação - Validação

10-fold cross validation - SVM 

f1- score 
impróprio

f1-score 
próprio

Média 98.934 98.945

Desvio padrão 0.142 0.140



Experimentação - Validação

10-fold cross validation - KNN

f1- score 
impróprio

f1-score 
próprio

Média 96.636 96.814

Desvio padrão 0.2969 0.2682



Experimentação - Validação

10-fold cross validation - MLP

f1- score 
impróprio

f1-score 
próprio

Média 98.881 98.884

Desvio padrão 0.1949 0.1958
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Experimentação - Teste

Teste com o melhor modelo (SVM) em 10% do dataset 1

f1- score 

impróprio

f1-score 

próprio

0.989481 0.989595



Experimentação - Teste

Teste com melhor modelo (SVM)  no dataset 2 

Pornografia

Não pornogafia
"Difícil"

Não pornogafia
"Fácil"



Experimentação - Teste

Teste com melhor modelo (SVM) no dataset 2 

f1- score 

impróprio

f1-score 

próprio

0.872483 0.833819



Experimentação

Experimento de script python de censura de vídeos
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Infraestrutura da Solução

• 2 2Tb HDD storage. $145.27/mês
• 1 máquina download. $167.38/mês
• 1 máquina com GPU NV6_promo. $441.84/mês

• Tempo para extração de features ≅ 1 mês 
• 1 máquina com GPU NC12_promo. $533.44/mês

• tempo para extração de features ≅ 9 dias 

• Dataset baixado para PUC-Rio
• Será disponibilizado no futuro

Infraestrutura Azure



Considerações Finais



Considerações Finais

Resultados alcançados

• Validação da extração de features 
• paper SBC WebMedia 2019

• Ferramenta de censura
• paper IEEE Symposium on Multimedia 

• Novo Dataset de vídeos próprios e 
impróprios em ambientes educacionais
• Outros consideram apenas pornografia
• publicação em breve



Considerações Finais

Possíveis oportunidades de aproveitamento dos resultados

• Pesquisar e implementar novas arquiteturas de 
CNN para extração de features audio-visuais

• Avançar o estado-da-arte com o desenvolvimento 
de novos métodos de classificação

• Novos experimentos
• RUTE
• video@RNP (EduPlay)



Aviso Legal
Este documento foi preparado no âmbito de trabalho financiado pela RNP. Nem a RNP nem o governo brasileiro, 
nem qualquer um de seus funcionários fazem qualquer garantia, expressa ou implícita, ou assumem qualquer 
responsabilidade legal pela precisão, integridade ou utilidade de qualquer informação, aparelho, produto ou 
processo divulgado ou representa que seu uso não infringe direitos de propriedade privada. A referência aqui 
contida a qualquer produto, processo ou serviço comercial específico por nome comercial, marca comercial, 
fabricante ou de outra forma não constitui necessariamente ou implica seu endosso, recomendação ou 
favorecimento pela RNP ou pelo governo brasileiro. As visões e opiniões dos autores aqui expressos não 
necessariamente indicam ou refletem as do governo brasileiro ou da RNP, e não devem ser usadas para fins de 
publicidade ou endosso de produto.

Obrigado!

Equipe TeleMídia

www.telemidia.puc-rio.br

Disclaimer 
This document was prepared as an account of work sponsored by RNP. Neither the Brazilian government nor RNP, 
nor any of their employees makes any warranty, expressed or implied, or assumes any legal liability or 
responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process 
disclosed, or represents that its use would not infringe privately owned rights. Reference herein to any specific 
commercial product, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise does not necessarily 
constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the Brazilian government or RNP. The views 
and opinions of authors expressed herein do not necessarily state or reflect those of the Brazilian government or 
RNP, and shall not be used for advertising or product endorsement purposes


