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“O sucesso nasce do querer.
Sempre que o homem aplicar a determinação

e a persistência para um objetivo,
ele vencerá os obstáculos,

e se não atingir o alvo,
pelo menos fará coisas admiráveis.”

— José de Alencar
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RESUMO

A qualidade das hipóteses induzidas pelos atuais sistemas de aprendizado de má-
quina supervisionado depende da quantidade dos exemplos no conjunto de treina-
mento. Por outro lado, muitos dos sistemas de aprendizado de máquina conheci-

dos não estão preparados para trabalhar com uma grande quantidade de exemplos. Grandes
conjuntos de dados são tı́picos em mineração de dados. Uma maneira para resolver este pro-
blema consiste em construir ensembles de classificadores. Um ensemble é um conjunto de
classificadores cujas decisões são combinadas de alguma maneira para classificar um novo
caso. Apesar de melhorar o poder de predição dos algoritmos de aprendizado, ensembles
podem ser compostos por muitos classificadores, o que pode ser indesejável. Ainda, apesar
de ensembles classificarem novos exemplos melhor que cada classificador individual, eles se
comportam como caixas pretas, no sentido de não oferecer ao usuário alguma explicação rela-
cionada à classificação por eles fornecida. Assim, neste trabalho propomos uma abordagem
que utiliza algoritmos de aprendizado simbólico para construir ensembles de classificado-
res simbólicos que explicam suas decisões de classificação e são tão ou mais precisos que
o mais preciso dos seus classificadores individuais. Além disso, considerando que algorit-
mos de aprendizado simbólico utilizam métodos de busca local para induzir classificadores
quanto que algoritmos genéticos utilizam métodos de busca global, propomos uma segunda
abordagem para aprender conceitos simbólicos de grandes bases de dados utilizando algo-
ritmos genéticos para evoluir classificadores simbólicos em um único classificador simbólico,
de maneira que o classificador evoluı́do é mais preciso que os classificadores iniciais. Ambas
propostas foram implementadas em dois sistemas computacionais. Diversos experimentos
usando diferentes conjuntos de dados foram conduzidos para avaliar ambas as propostas.
Ainda que os resultados experimentais das duas soluções propostas são promissores, os me-
lhores resultados foram obtidos utilizando a abordagem relacionada a algoritmos genéticos.





ABSTRACT

T he quality of hypotheses induced by most of the available supervised machine learn-
ing algorithms depends on the quantity and quality of the instances in the training
set. However, several well known learning algorithms are not able to manipulate

many instances making it difficult to induce good classifiers from large databases, as are
needed in the Data Mining process. One approach to overcome this problem is to construct
ensembles of classifiers. An ensemble is a set of classifiers whose decisions are combined in
some way to classify new cases (instances). However, although ensembles improve learning
algorithms power prediction, ensembles may use an undesired large set of classifiers. Fur-
thermore, despite classifying new cases better than each individual classifier, ensembles are
generally a sort of “black-box” classifier, not being able to explain their classification decisions.
To this end, in this work we propose an approach that uses symbolic learning algorithms to
construct ensembles of symbolic classifiers that can explain their classification decisions so
that the ensemble is as accurate as or more accurate than the individual classifiers. Fur-
thermore, considering that symbolic learning algorithms use local search methods to induce
classifiers while genetic algorithms use global search methods, we propose a second approach
to learn symbolic concepts from large databases using genetic algorithms to evolve symbolic
classifiers into only one symbolic classifier so that the evolved classifier is more accurate than
the initial ones. Both proposals were implemented in two computational systems. Several
experiments using different databases were conducted in order to evaluate both proposals.
Results show that although both proposals are promising, the approach using genetic algo-
rithms produces better results.
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6.1 Algoritmos Evolutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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utilizando o algoritmo genético proposto. . . . . . . . . . . . . . . . 136

8.17Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 6,
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Capı́tulo

1

INTRODUÇÃO

“A mente humana estendida para absorver uma nova idéia nunca

volta às dimensões originais.”

— Oliver Wendell Holmes

E m muitos domı́nios nos quais existe uma necessidade de se obter

novos conhecimentos para auxı́lio à tomada de decisões futuras a

partir de bases de dados existentes, o conhecimento extraı́do deve

estar em uma linguagem compreensı́vel por seres humanos. Problemas como

esse são tipicamente tratados utilizando-se algoritmos de Aprendizado de Má-

quina (AM) simbólicos. Entretanto, em alguns desses problemas, estão dis-

ponı́veis bases de dados muito grandes, as quais muitas vezes não são pro-

cessáveis pelos algoritmos de aprendizado simbólico disponı́veis. Uma área

de pesquisa em aprendizado de máquina está relacionada à procura de novos

métodos para ampliar a capacidade dos algoritmos de aprendizado para proces-

sar muitos exemplos, atributos e classes. Esse problema é tı́pico da área de

Mineração de Dados1 (MD) em grandes bases de dados (Cabena et al., 1998;

Mannila, 1996; Mitchell, 1999; Rezende et al., 2003; Weiss and Indurkhya,

1998). Para tentar resolver esse problema, propomos neste trabalho duas

1Data Mining
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Capı́tulo 1 Introdução

abordagens. A primeira abordagem está relacionada à construção de ensem-
bles de classificadores, e a segunda está relacionada a Algoritmos Genéticos

(AGs).

Um ensemble é um conjunto de classificadores cujas decisões individuais

são combinadas de alguma forma para classificar um novo caso. Nessa abor-

dagem, primeiramente são retiradas, por exemplo, L amostras (subconjun-

tos) do conjunto de exemplos (dados) disponı́vel para realizar o aprendizado.

Logo após, cada um desses L subconjuntos é submetido a algum algoritmo

de aprendizado, induzindo assim L classificadores (hipóteses), os quais po-

dem ser construı́dos em paralelo. Apesar de melhorar o poder preditivo dos

algoritmos de aprendizado, os métodos de construção de ensembles normal-

mente geram classificadores grandes, o que pode ser indesejável. Por exemplo,

em (Margineantu and Dietterich, 1997), usando o conjunto de dados Frey-

Slater (Blake et al., 1998) com 16 atributos numéricos e 16000 exemplos, é

obtida uma boa precisão no conjunto de teste com 4000 exemplos utilizando

200 hipóteses unindo-as com votação. Incluindo o conjunto de treinamento e

o conjunto de teste, o conjunto de dados requer aproximadamente 700Kbytes.

Todavia, cada classificador ocupa 295Kbytes de memória, o que implica que

o ensemble de 200 classificadores requer 58Mbytes — mais de 85 vezes o ta-

manho do conjunto de dados completo! Porém, considerando um ensemble
simulado com 21 hipóteses, cada uma delas possuindo uma taxa de erro de

0.3, e considerando um modelo ideal de ensembles, no qual as hipóteses são

independentes, a probabilidade de 11 ou mais hipóteses serem simultanea-

mente incorretas é 0.026, ou seja, a taxa de erro desse ensemble é muito

menor que a taxa de erro das hipóteses individuais que constituem o ensem-
ble. Assim, teoricamente, é possı́vel construir ensembles de classificadores

com uma quantidade pequena de classificadores componentes. Além do mais,

ainda que ensembles classifiquem novos exemplos melhor que cada classifi-

cador individual, eles se comportam como caixas pretas, no sentido de não

oferecer ao usuário alguma explicação relacionada à classificação por eles

fornecida. Observa-se ainda que classificadores simbólicos individuais não

oferecem sempre uma explicação que justifique a classificação de novos ca-

sos, apesar de ser simples o processo de fornecer tal explicação. Em algumas

situações, essas explicações são obrigatórias. Por exemplo, em certos paı́ses,

para informar ao cliente de um banco se seu crédito foi aprovado ou não,

há uma necessidade legal de se justificar o motivo da aprovação ou negação

do crédito. Em outro exemplo, nos problemas relacionados à medicina, é
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necessário fornecer uma explicação relacionada ao diagnóstico do paciente

estar ou não estar com uma determinada doença. Nesses casos, algoritmos

de aprendizado de máquina que induzem classificadores com comportamento

do tipo “caixa preta” não podem ser utilizados.

Em relação à segunda abordagem mencionada para resolver problemas de

manipulação de grandes bases de dados, relacionada a algoritmos genéticos,

tendo em vista que algoritmos de aprendizado simbólico realizam busca lo-

cal e tendo em vista que algoritmos genéticos são um método de busca global,

são encontradas na literatura algumas propostas de algoritmos genéticos para

evoluir conjuntos de classificadores induzidos por esses algoritmos de apren-

dizado em um único classificador, desejavelmente mais preciso que os classi-

ficadores iniciais. Para evoluir esses classificadores iniciais, podem ser reti-

radas amostras do conjunto de dados disponı́vel. No caso especı́fico de clas-

sificadores simbólicos, para evoluir esses classificadores podem ser utilizadas

duas abordagens: a abordagem Michigan, na qual cada indivı́duo codificado

para evolução consiste de uma única regra de conhecimento, e a abordagem

Pittsburgh, na qual cada indivı́duo codificado para evolução consiste de um

classificador composto por um conjunto de regras de conhecimento. Essa

última abordagem, Pittsburgh, é a abordagem mais apropriada, e portanto

a utilizada, neste trabalho, já que o objetivo é evoluir classificadores como

um todo. Para utilizar a abordagem Pittsburgh, é necessário projetar vários

componentes do AG, tais como a estrutura de dados que representará os in-

divı́duos (classificadores simbólicos) e os operadores genéticos responsáveis

pela evolução dos indivı́duos. A dificuldade encontrada nos trabalhos rela-

cionados na literatura está fortemente relacionada à codificação desses in-

divı́duos e ao número de iterações que o AG deve executar para atingir bons

resultados.

Quando são utilizados ou propostos métodos de aprendizado de máquina

para extração de conhecimento, devem ser realizados estudos experimentais

para avaliar o desempenho desses métodos (Dietterich, 1990; Langley, 2000).

Para uma boa avaliação é fundamental projetar criteriosamente os experimen-

tos a serem realizados, identificando os critérios de avaliação e variáveis in-

dependentes, além da neutralização de variáveis aleatórias que fogem ao con-

trole do experimentador. Quanto à identificação das variáveis independentes,

a abordagem freqüentemente empregada inclui a utilização de um ou mais

métodos de controle para a comparação com novos métodos ou algoritmos pro-
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postos. Outros fatores, tais como a acomodação do algoritmo a um conjunto

de dados em particular, são geralmente tratados pela repetição da execução do

algoritmo várias vezes em diferentes (sub) amostras dos dados. Nesse sentido,

os métodos mais aplicados são validação cruzada (k-fold cross-validation) e

amostragem bootstrap (Kohavi and Li, 1995), além de se testar um modelo em

uma amostra de dados diferente daquela utilizada na sua indução, i.e., con-

junto de dados de teste. Finalmente, é importante ressaltar que para se tirar

conclusões a respeito de estudos em aprendizado de máquina é muito impor-

tante a utilização de testes de hipóteses (Demšar, 2006), para se determinar o

grau de confiança em que as conclusões foram tiradas.

1.1 Objetivos e Principais Contribuições

Inicialmente, foram colocadas as seguintes duas questões a serem respon-

didas neste trabalho:

1. É possı́vel obter um bom poder de predição combinando classificadores

simbólicos induzidos sobre conjuntos dispersos de dados sobre algum

domı́nio em questão? Ou seja, dado um conjunto de dados grande o su-

ficiente a ponto de não poder ser manipulado pelos algoritmos de apren-

dizado simbólico disponı́veis atualmente, é possı́vel extrair amostras dis-

juntas (ou não) desse conjunto de dados, induzir classificadores, com-

biná-los e melhorar o poder de predição desses classificadores, com a ca-

pacidade de também fornecer uma explicação relacionada à classificação

de novos exemplos?

2. Mesmo em conjuntos tratáveis por algoritmos de aprendizado simbólico,

induzindo classificadores com diferentes algoritmos sobre a mesma base

de dados, é possı́vel melhorar a predição desses classificadores, combi-

nando-os com os métodos propostos, mantendo a capacidade de explica-

ção?

Para responder a essas questões, utilizando algoritmos de aprendizado

de máquina simbólicos que expressam o conhecimento como regras proposi-

cionais if-then, os objetivos deste trabalho compreendem:

1. Propor e avaliar métodos para construção de ensembles de classificado-

res simbólicos que possam fornecer uma explicação de suas decisões;
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e

2. Propor um algoritmo genético para evoluir classificadores simbólicos em

um único classificador simbólico, preferencialmente mais preciso que os

classificadores individuais.

Tendo em vista os objetivos acima descritos, as principais contribuições

desta tese de doutoramento podem ser reunidas nos seguintes três principais

grupos:

1. Novos métodos de construção de ensembles de classificadores simbólicos

que explicam suas decisões;

2. Um método para resumir explicações fornecidas pelos ensembles cons-

truı́dos utilizando os métodos de construção de ensembles propostos;

3. Um novo algoritmo genético para evoluir classificadores simbólicos em

um único classificador.

Essas contribuições foram divulgadas no meio cientı́fico e deram lugar a

diversas publicações, brevemente descritas a seguir.

Em (Bernardini and Monard, 2005a; Bernardini et al., 2005, 2006), foram

propostos diversos métodos de construção de ensembles de classificadores.

Tais métodos consistem de duas fases. Na primeira fase, são utilizados diver-

sos métodos para classificação de exemplos utilizando medidas de avaliação

de regras; na segunda fase, são propostos métodos para combinação das

classificações (decisões) tomadas pelos classificadores na primeira fase. Es-

ses métodos foram bastante eficientes para combinar classificadores induzi-

dos sobre amostras de conjuntos de dados de porte médio, disponı́veis na

UCI (Blake et al., 1998). Em (Bernardini and Monard, 2005b), é proposto um

método para resumir as explicações fornecidas pelos ensembles construı́dos

com os métodos propostos. Os resultados obtidos são bastante interessantes,

tendo em vista, entre outros, que o número de regras a serem analisadas pelo

usuário relacionadas à explicação da classificação é reduzido pela metade.

Em (Bernardini and Monard, 2006b,c), é proposto um algoritmo genético

para evolução (combinação) de classificadores simbólicos. A principal van-

tagem de nossa proposta em relação a outras propostas encontradas na lite-

ratura está relacionada à codificação dos indivı́duos (classificadores), a qual é
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mais simples que as maneiras de codificação usualmente propostas, o que fa-

cilita a implementação dos operadores do algoritmo genético. Ainda, em nossa

proposta, os classificadores iniciais podem ser classificadores induzidos por

algoritmos de aprendizado simbólico, o que muitas vezes facilita o processo de

busca por parte do AG, tendo em vista que esses classificadores foram cons-

truı́dos visando um bom poder de predição, e, portanto estão provavelmente

mais próximos do da solução ótima global, ou seja, do melhor classificador do

domı́nio no qual está sendo trabalhado. Nesse AG, propomos diversas funções

de avaliação assim como diferentes critérios de parada. Os resultados obtidos

em experimentos utilizando conjuntos de dados de porte médio foram muito

bons.

Em ambas as abordagens — construção de ensembles de classificadores

simbólicos e utilização de um algoritmo genético para evolução de classifica-

dores simbólicos —, uma contribuição importante está relacionada à maneira

de avaliação desses métodos, a qual foi cuidadosamente planejada para ava-

liar de maneira coerente as propostas deste trabalho. O critério de avaliação

dos resultados obtidos, ou seja, dos classificadores obtidos, com a aplicação

dos métodos propostos neste trabalho está relacionado à uma medida de de-

sempenho — a taxa de erro de classificação. O método de controle utilizado

para avaliação dos métodos propostos para construção de ensembles de clas-

sificadores e do método proposto para evolução de classificadores simbólicos

está relacionado com a utilização dos classificadores iniciais utilizados na

construção de ensembles e/ou processo de evolução.

1.2 Organização da Tese

Esta tese está dividida em 9 capı́tulos:

Capı́tulo 2 — Conceitos de Aprendizado de Máquina.
Nesse capı́tulo, são descritos conceitos de aprendizado de máquina

relacionados à indução de classificadores supervisionados e simbólicos,

ou seja, classificadores compostos por regras proposicionais if-then.

Também, são abordadas as maneiras de se avaliar classificadores como

um todo, assim como maneiras de se avaliar cada uma das regras in-

dividualmente.

Capı́tulo 3 — Ambiente DISCOVER.
O ambiente DISCOVER é um projeto de grande porte em desenvolvi-
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mento no nosso laboratório de pesquisa — LABIC —, voltado para

mineração de dados. Nesse ambiente, estão implementados métodos

para englobar todo o processo de mineração de dados, desde métodos

para pré-processamento de dados, passando por métodos de extração

de modelos e padrões dos dados, até métodos de pós-processamento

de dados. Em relação aos métodos de extração de modelos e padrões

dos dados, estão implementados diversos paradigmas de aprendizado

simbólico. Nesse capı́tulo, é feita uma descrição concisa do ambiente

DISCOVER, bem como dos módulos do DISCOVER utilizados, direta ou

indiretamente, no desenvolvimento dos sistemas descritos para aten-

der os objetivos deste trabalho, os quais são descritos em capı́tulos

posteriores.

Capı́tulo 4 — Ensembles de Classificadores.
Nesse capı́tulo, inicialmente são descritos alguns conceitos teóricos

que motivam a construção de ensembles de classificadores para me-

lhorar o poder preditivo de algoritmos de aprendizado supervisionado.

São encontrados na literatura diversos métodos de construção de en-
sembles de classificadores que inspiraram a proposta dos métodos de

construção de ensembles de classificadores simbólicos propostos neste

trabalho. Alguns desses métodos são também descritos nesse capı́tulo.

Ainda, são descritos os métodos que propomos para construção de en-
sembles de classificadores, assim como é descrito o método proposto

para simplificar a explicação fornecida pelos ensembles.

Capı́tulo 5 — O Ambiente ELE.
Nesse capı́tulo, é feita uma descrição do sistema computacional im-

plementado como um módulo pertencente ao DISCOVER, o qual imple-

menta os métodos de construção de ensembles propostos neste tra-

balho, bem como implementa o método que resume as explicações

fornecidas pelos ensembles construı́dos com os métodos propostos.

Capı́tulo 6 — Evolução de Classificadores Simbólicos.
Nesse capı́tulo, é feita uma descrição dos Algoritmos Evolutivos pro-

postos na literatura relacionados a este trabalho, e uma descrição dos

Algoritmos Genéticos propostos na literatura relacionados a quaisquer

problemas de otimização e em particular os relacionados à evolução de

classificadores simbólicos. Também, é descrito nesse capı́tulo o Algo-

ritmo Genético proposto para evolução de classificadores simbólicos, o

qual tenta resolver os problemas encontrados nos trabalhos propostos
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na literatura por nós encontrados. São descritos também os operado-

res genéticos, as diversas funções de avaliação por nós propostas e os

critérios de parada relacionados ao algoritmo genético proposto.

Capı́tulo 7 — O Ambiente GAERE.
Nesse capı́tulo, é feita uma descrição do sistema computacional im-

plementado como um módulo pertencente ao DISCOVER, o qual imple-

menta o algoritmo genético proposto neste trabalho para evolução de

classificadores simbólicos.

Capı́tulo 8 — Avaliação Experimental.
Nesse capı́tulo, são descritos os experimentos realizados sobre con-

juntos de dados naturais utilizando as propostas deste trabalho. Os

resultados mostram que ambos os métodos são bastante promissores,

com destaque para o método de evolução de classificadores simbólicos

que apresentam muito bons resultados.

Capı́tulo 9 — Conclusão.
Nesse capı́tulo, são feitas as conclusões deste trabalho e comenta-

mos as vantagens e desvantagens dos métodos propostos, bem como

possı́veis trabalhos futuros.
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2

APRENDIZADO DE MÁQUINA

“Melhor que tudo é aprender; o dinheiro pode ser perdido ou

roubado, a saúde e a força podem faltar, mas aquilo que você

coloca na sua mente será para sempre seu”.

— Louis L’Amour

O tema desta tese de doutoramento está relacionada ao uso de algorit-

mos de aprendizado simbólico para induzir classificadores com bom

poder de predição sobre (grandes) conjuntos de dados. É essencial,

então, que sejam descritos diversos conceitos de aprendizado de máquina para

facilitar a compreensão deste trabalho. Assim, neste capı́tulo são descritos

conceitos de aprendizado de máquina relacionados à indução de classifica-

dores supervisionados e simbólicos, ou seja, classificadores compostos por

regras proposicionais if-then. Também, são abordadas as maneiras de se ava-

liar classificadores como um todo, assim como maneiras de se avaliar cada

uma das regras individualmente.
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2.1 Aprendizado de Máquina Supervisionado

No problema padrão de aprendizado supervisionado, a entrada do algo-

ritmo consiste de um conjunto de exemplos S, com N exemplos Ti, i = 1, ..., N ,

escolhidos de um domı́nio X com uma distribuição D fixa, desconhecida e

arbitrária, da forma {(x1,y1),...,(xN ,yN )} para alguma função desconhecida y =

f(x). Os xi são tipicamente vetores da forma (xi1, xi2, ..., xiM ) com valores dis-

cretos ou numéricos. xij refere-se ao valor do atributo j, denominado Xj, do

exemplo Ti, como mostra a Tabela 2.1. Os valores yi referem-se ao valor do

atributo Y , freqüentemente denominado classe.

X1 X2 . . . XM Y
T1 x11 x12 . . . x1M y1

T2 x21 x22 . . . x2M y2

...
...

...
. . .

...
...

TN xN1 xN2 . . . xNM yN

Tabela 2.1: Conjunto de exemplos no formato atributo-valor

Os valores de y são tipicamente pertencentes a um conjunto discreto de

classes Cv, v = 1, ..., NCl, i.e y ∈ {C1, ..., CNCl
}, quando se trata de classificação,

ou ao conjunto de números reais em caso de regressão. O enfoque deste

trabalho é problemas de classificação. Assim, quando for dito que um exemplo

pertence à uma determinada classe Cv, isso significa que o exemplo possui Cv

como valor de y, ou, ainda, o valor Cv foi associado a y quando o problema é

associar uma classe a um exemplo.

Dado um conjunto S de exemplos a um algoritmo de aprendizado, um

classificador h será induzido. O classificador consiste da hipótese feita so-

bre a verdadeira (mas desconhecida) função f . Dados novos exemplos x, o

classificador, ou hipótese, h prediz o valor correspondente y.

2.2 Classificadores Simbólicos

Algoritmos de aprendizado simbólicos induzem o classificador h de tal

forma que o conceito descrito por h é facilmente interpretável por seres hu-

manos (Mitchell, 1997b; Monard and Baranauskas, 2003). Neste trabalho,

são considerados simbólicos os classificadores cuja linguagem de descrição

pode ser transformada em um conjunto de NR regras proposicionais if-then,

i.e. h = {R1, R2, ..., RNR
}, do tipo

10



2.3 Avaliação de Classificadores

Corpo → Cabeça ou Body → Head.

Um complexo é uma disjunção de conjunções de testes de atributos da

forma Xi op Valor, onde Xi é o nome de um atributo, op é um operador per-

tencente ao conjunto {=, 6=, <,≤, >,≥} e Valor é um valor válido do atributo Xi.

Uma regra R assume a forma if B then H ou simbolicamente B → H, onde

H é a cabeça, ou conclusão da regra, e B é o corpo, ou condição da regra.

H e B são ambos complexos sem nenhum atributo em comum. Em uma re-

gra de classificação, H (a cabeça da regra) assume a forma class = Ci, onde

Ci ∈ {C1, ..., CNCl
}. Classificadores compostos por regras podem incluir uma re-

gra especial — a regra default —, a qual possui Corpo vazio e a Cabeça é dada

pela classe predita pela maioria dos exemplos no conjunto de treinamento.

O conjunto de regras que constituem um classificador h = {R1, ..., RNR
}

simbólico pode ser avaliado tanto considerando a precisão de h como um todo,

ou seja, como um classificador tipo caixa preta — Seção 2.3 — , ou avaliando

separadamente cada uma das regras que constituem h — Seção 2.4.

2.3 Avaliação de Classificadores

Dado um conjunto de exemplos S, esse conjunto de exemplos deve ser

utilizado em diferentes fases do aprendizado. Para cada fase, é utilizado um

subconjunto desse conjunto de exemplos, os quais são identificados como:

Conjunto de Treinamento: Esse conjunto é a principal entrada dos algorit-

mos de aprendizado. É a partir dele que são construı́dos os modelos, e,

portanto, ele deve ser um subconjunto representativo do conjunto origi-

nal, ou seja, que tenha uma distribuição o mais semelhante possı́vel do

conjunto original, para que seja realizada inferência sobre S. Na litera-

tura, esse conjunto também é conhecido como seen cases, pois se refere

aos exemplos que foram “vistos” pelo algoritmo de aprendizado durante

a construção do modelo.

Conjunto de Teste: Esse conjunto é utilizado para avaliar o modelo cons-

truı́do. O conjunto de teste, também conhecido como unseen cases, não

deve ser apresentado ao algoritmo de aprendizado durante a construção

do modelo. Idealmente, esse conjunto não deve ter exemplos em comum

com o conjunto de treinamento.

11
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Conjunto de Validação: Em alguns casos, pode ser necessário utilizar exem-

plos para realizar ajustes no modelo construı́do pelo algoritmo de apren-

dizado. Esses exemplos não são utilizados para construir o modelo, mas

são utilizados para seu “ajuste”. Dessa maneira, esses exemplos são in-

diretamente “vistos” durante o processo de aprendizado, o que obriga que

os exemplos de validação sejam distintos dos exemplos de teste.

Para avaliar um classificador h, é necessário coletar informações das de-

cisões tomadas pelo classificador no conjunto de teste S = {(x1, y1), ..., (xN , yN)},
yi ∈ {C1, ..., CNCl

}. Para isso, constrói-se uma matriz bi-dimensional, cujas di-

mensões são denominadas classe verdadeira e classe predita. A essa matriz

dá-se o nome de matriz de confusão, mostrada na Tabela 2.2 para NCl clas-

ses. Cada elemento M(Ci, Cj) da matriz, definido pela Equação 2.1, indica o

número de exemplos que pertencem à classe Ci e foram preditos como per-

tencentes à classe Cj; nessa equação, ||h(x) = Cj|| é igual a 1 se a igualdade

h(x) = Cj for verdadeira, ou é igual a 0 se a igualdade for falsa. O número de

predições corretas para cada classe são os apresentados na diagonal principal

da matriz de confusão, ou seja, os valores associados a M(Ci, Ci). Todos os

outros elementos da matriz M(Ci, Cj), para i 6= j, são referentes ao número de

erros cometidos em cada classe.

Classe Predita Predita Predita
Verdadeira C1 C2

. . .
CNCl

C1 M(C1, C1) M(C1, C2) . . . M(C1, CNCl
)

C2 M(C2, C1) M(C2, C2) . . . M(C2, CNCl
)

...
...

...
. . .

...
CNCl

M(CNCl
, C1) M(CNCl

, C2) . . . M(CNCl
, CNCl

)

Tabela 2.2: Matriz de confusão

M(Ci, Cj) =
∑

∀(x,y)∈S|y=Ci

||h(x) = Cj|| (2.1)

Para simplificar, considere um problema de classificação com duas clas-

ses, geralmente rotulados como sendo exemplos positivos “+” e negativos “-”

de um conceito. Na Tabela 2.3 é ilustrada a matriz de confusão para pro-

blemas com somente dois valores no atributo classe, onde TP é o número de

exemplos positivos classificados corretamente, FN é o número de exemplos

positivos classificados erroneamente, FP é o número de exemplos negativos
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classificados erroneamente, e TN é o número de exemplos negativos classifica-

dos corretamente, de um total de N = (TP + FN + FP + TN) exemplos.

Classe
Verdadeira

Predita + Predita -

Verdadeiros Positivos Falsos Negativos
+ TP FN

Falsos Positivos Verdadeiros Negativos
- FP TN

Tabela 2.3: Matriz de confusão para problemas de classificação com somente
duas classes

A acurácia e a taxa de erro, definidas pelas Equações 2.2 e 2.3 respecti-

vamente, são duas das medidas mais utilizadas para avaliar a performance

de uma hipótese. Outras medidas que também podem ser utilizadas para

avaliar um classificador são sensibilidade ou recall (Equação 2.4), precisão

(Equação 2.5) e F1 (Equação 2.6). Para podermos compreender melhor o que

a medida F1 significa em termos dos valores TP , FP e FN , a Equação 2.6 foi

desenvolvida na Equação 2.7. Deve ser observado que, para serem utilizadas

tais medidas em problemas com mais de dois valores para o atributo classe,

o processo que se utiliza geralmente é tornar cada classe como sendo a classe

positiva e a união de todas as outras é considerada a classe negativa. En-

tretanto, para facilitar a utilização das medidas de recall e precisão, foram

utilizadas neste trabalho as Equações 2.8 e 2.9, respectivamente1.

Acc(h) =
TP + TN

N
(2.2)

Err(h) = 1− Acc(h). (2.3)

Recall(h) =
TP

TP + FN

. (2.4)

Prec(h) =
TP

TP + FP

. (2.5)

1A definição das medidas Recall e Prec para classes com mais de dois valores foi baseada na
definição utilizada no KDD-Cup de 2005 — http://www.acm.org/sigs/sigkdd/kdd2005/
kddcup.html .
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F1(h) =
2× Prec(h)×Recall(h)

Prec(h) + Recall(h)
. (2.6)

F1(h) = 2×Prec(h)×Recall(h)
Prec(h)+Recall(h)

=
2× TP

TP +FP
× TP

TP +FN
TP

TP +FP
+

TP
TP +FN

=
2T 2

P

TP (TP +FN+TP +FP )
= 2TP

2TP +FN+FP

(2.7)

Recall(h) =

∑NCl

v=1 TPCv∑NCl

v=1 TPCv
+ FNCv

. (2.8)

Prec(h) =

∑NCl

v=1 TPCv∑NCl

v=1 TPCv
+ FPCv

. (2.9)

Como mencionado, para estimar o erro, deve ser utilizado o conjunto de

teste com exemplos não vistos pelo algoritmo na indução do classificador. A

fim de estimar o erro verdadeiro, existem diversas técnicas para construir o

conjunto de treinamento e teste, dentre elas pode-se citar:

Validação Simples: Nesta técnica, retiram-se de 5 a 33% dos exemplos da

base de dados para teste e o restante é utilizado para a construção do

classificador. Após construı́do o classificador, esse conjunto de teste é

usado para estimar o erro verdadeiro do classificador. Na Figura 2.1 é

ilustrada a técnica de validação simples.

K-Fold Cross-Validation: Se existe uma quantidade limitada de dados (exem-

plos) para construir o classificador, fica difı́cil utilizar a técnica de vali-

dação simples, já que retirar uma porcentagem dos dados pode significar

ter poucos dados para treinamento. Na técnica de k-fold cross-validation,

o conjunto S de dados é dividido aleatoriamente em k partições S1, ..., Sk

disjuntas, sendo todas as partições de conjuntos de dados de aproxima-

damente o mesmo tamanho. Após, são executadas k iterações de indução

e teste de um classificador. Na primeira iteração, é induzido o classifica-

dor h1 com os conjuntos de dados S2, ..., Sk, sendo depois testado com o
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Figura 2.1: Técnica de validação simples

conjunto S1, obtendo assim a taxa de erro Err(h1)
2 . Na segunda iteração,

é induzido o classificador h2 com os conjuntos S1, S3, ..., Sk, sendo depois

testado com o conjunto S2, obtendo assim a taxa de erro Err(h2), e assim

sucessivamente. Tendo em vista que agora existem k estimadores de erro

independentes3 Err(h1), ..., Err(hk), com eles pode-se estimar a média e

o erro padrão do erro, definidos respectivamente pelas Equações 2.10

e 2.11, do modelo final. Esse modelo final é construı́do utilizando todos

os exemplos disponı́veis. Na Figura 2.2 é ilustrada a técnica de k-fold
cross-validation, com k = 3.

m err(h) =
1

k

k∑
k=1

Err(hk) (2.10)

se err(h) =
1√

k − 1

√√√√1

k

k∑
k=1

(Err(hk)−m err(hk))2 (2.11)

K-Fold Cross-Validation Estratificado: Esta técnica é semelhante à técnica

k-fold cross-validation. A diferença está na maneira em que é feita a

divisão do conjunto de dados original em k partições. No método de k-
fold cross-validation estratificado, as partições são feitas de modo que

seja respeitada a distribuição dos exemplos nas classes. Ou seja, se no

conjunto de dados original existem 22% dos exemplos na classe C1 e 78%

2também denominado neste trabalho por ε(h1)
3Na realidade, são “aproximadamente” independentes
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Figura 2.2: Exemplo de k-fold cross-validation, com k = 3

dos exemplos na classe C2, em cada partição construı́da com a técnica de

k-fold cross-validation estratificado existem aproximadamente 22% dos

exemplos pertencentes à classe C1 e 78% dos exemplos pertencentes à

classe C2.

2.4 Avaliação de Regras

Dada uma regra R = B → H e um conjunto de exemplos S = {(x1, y1), ...,

(xN , yN)}, a cobertura de uma regra é definida como segue: os exemplos que

satisfazem o corpo da regra, ou seja, que satisfazem B, compõem o conjunto de
cobertura de R, denominado conjunto B; em outras palavras, esses exemplos

são cobertos por R. Exemplos que satisfazem B e H são corretamente cobertos
por R, e tais exemplos pertencem ao conjunto B∩H. Exemplos que satisfazem

B mas não H são incorretamente cobertos pela regra, e pertencem ao conjunto

B ∩ H. Por outro lado, exemplos que não satisfazem B não são cobertos pela
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regra, e pertencem ao conjunto B. Dados uma regra e um conjunto de dados,

uma maneira de avaliar a performance dessa regra é calculando a matriz de
contingência dessa regra (Lavrac et al., 1999), como mostrada na Tabela 2.4.

Denotando a cardinalidade de um conjunto A como a, i.e. a = |A|, então b e h

na Tabela 2.4 denotam respectivamente o número de exemplos pertencentes

aos conjuntos B e H, ou seja, b = |B| e h = |H|. Similarmente, b = |B|; h = |H|;
bh = |B ∩H|; bh = |B ∩H|; bh = |B ∩H|; e bh = |B ∩H|.

H H

B hb hb b

B hb hb b

h h N

onde:
hb: Número de exemplos para os quais H é verdadeira e B é verdadeiro
hb: Número de exemplos para os quais H é falsa e B é verdadeiro
hb: Número de exemplos para os quais H é verdadeira e B é falso
hb: Número de exemplos para os quais H é falsa e B é falso
b: Número de exemplos para os quais B é verdadeiro
b: Número de exemplos para os quais B é falso
h: Número de exemplos para os quais H é verdadeira
h: Número de exemplos para os quais H é falsa
N : Número total de exemplos

Tabela 2.4: Matriz de contingência de uma regra

Quando se consideram regras pertencente a um classificador h, para cal-

cular tal matriz, deve ser considerado o procedimento utilizado pelo algoritmo

de aprendizado para induzir as regras que constituem o classificador simbólico

h. Os procedimentos de indução de regras utilizados pelos algoritmos de

aprendizado induzem basicamente 3(três) tipos de conjuntos de regras:

1. Regras não-ordenadas (Unordered);

2. Regras ordenadas (Ordered); e

3. Regras ordenadas entre as classes (Interclass)

descritos a seguir.

Regras não-ordenadas
Para um conjunto de regras não-ordenadas, as informações da matriz
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de contingência são calculadas verificando a cobertura de cada regra do

classificador simbólico h ={R1, ..., RNR
} no conjunto de exemplos S. No

Algoritmo 1 é mostrado como é realizado o cálculo dessas informações

para cada regra de um conjunto de regras não-ordenadas. Nesse algo-

ritmo, L é uma lista de quatro elementos, os quais armazenam os valores

de hb, hb, hb e hb, respectivamente, que são os elementos da matriz de

contingência da regra. A função cobertura(Ru, (xi,yi)) retorna um número

inteiro no intervalo 1, ..., 4, o qual é usado como ı́ndice para incrementar

o elemento correspondente da lista L. O ı́ndice 1 corresponde a hb, 2 a hb,

3 a hb e 4 a hb.

Algoritmo 1 Cálculo de informações para a avaliação de regras não-ordenadas
Require: h ={R1, ..., RNR

}: Conjunto de regras não-ordenadas
S = {(x1,y1),...,(xN ,yN )}: Conjunto de exemplos

1: L := [0, 0, 0, 0];
2: for all Ru ∈ h do
3: for all (xi,yi) ∈ S do
4: j:= cobertura(Ru, (xi,yi));
5: L[j] := L[j] + 1;
6: end for
7: end for
8: return L

Regras ordenadas
No caso de regras ordenadas, existe um “else” implı́cito entre cada re-

gra que constitui o classificador. Assim, a cobertura do exemplo deve

ser analisada a partir da primeira regra, até que uma delas cubra esse

exemplo (B é verdadeiro para o exemplo). Esse exemplo é coberto apenas

por essa regra. Para as regras seguintes àquela que cobre o exemplo, as

informações devem ser atualizadas incrementando-se os valores de hb e

hb conforme a classe Cv do exemplo. No Algoritmo 2 é mostrado como é

realizado o cálculo dessas informações para um conjunto de regras or-

denadas. A variável first está associada a cada exemplo (xi,yi) e recebe

false se o exemplo não foi coberto por uma regra ou true se já foi coberto

por uma regra.

Regras ordenadas entre as classes
As regras ordenadas entre as classes são separadas em NCl blocos para

cada uma das NCl diferentes classes, existindo um “else” implı́cito en-

tre cada um desses blocos. Para regras em um mesmo bloco Cv, as
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Algoritmo 2 Cálculo de informações para a avaliação de regras ordenadas
Require: h ={R1, ..., RNR

}: Conjunto de regras ordenadas
S = {(x1,y1),...,(xN ,yN )}: Conjunto de exemplos

1: L := [0, 0, 0, 0];
2: first := false;
3: for all Ru ∈ h do
4: for all (xi,yi) ∈ S do
5: j := cobertura(Ru, (xi,yi));
6: if first = true and (j = 1 or j = 2) then
7: j := 4 − j + 1; {o exemplo já foi coberto por uma regra. Assim, o

elemento j deverá ser igual a 3 ou 4 }
8: end if
9: if first = false and (j = 1 or j = 2) then

10: first := true;
11: end if
12: Incrementar em 1 o elemento j da lista L;
13: end for
14: end for
15: return L

informações são calculadas como descrito anteriormente para regras não-

ordenadas. Ao ser encontrada uma regra que cubra o exemplo em um

bloco Cv, as informações extraı́das das regras subseqüentes devem ser

atualizadas nos CNCl−v blocos seguintes, como descrito anteriormente

para regras ordenadas. Por exemplo, na Figura 2.3 é mostrado que,

para cada classe, existe um conjunto de subconjuntos de regras h′ =

{h′
1, ...,h

′
NCl
}4.

É importante observar que, além do “else” implı́cito entre cada um desses

subconjuntos de regras, esses subconjuntos são formados conforme a or-

dem em que o algoritmo de aprendizado induz as regras correspondentes

às classes que compõem a hipótese h. Cada elemento de h′, ou seja,

h′
1, ...,h

′
NCl

, é uma hipótese constituı́da por um subconjunto de regras que

predizem a mesma classe. Assim, o exemplo deve ser aplicado a todas

as regras de h′
1 e as informações são calculadas como descrito anteri-

ormente para regras não-ordenadas. Se nenhuma regra de h′
1 cobrir o

exemplo, ele deve ser aplicado a h′
2 e assim por diante. Ao ser encontrada

uma regra em um h′
v que cobre o exemplo, as informações extraı́das das

4Observar que h′ = h - {default}. Como mencionado, a regra default é uma regra especial
cujo corpo é vazio e a cabeça é a classe de maior freqüência no conjunto de exemplos ou
aquela que minimiza a taxa de erro do classificador. Assim, no caso de não existir uma regra
que cubra algum exemplo, uma hipótese h irá classificar esse exemplo pela regra default.
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h′
1

{
R1 : Corpo then CLASS = α

R2 : Corpo then CLASS = α

else

h′
2


R3 : Corpo then CLASS = β

R4 : Corpo then CLASS = β

R5 : Corpo then CLASS = β

else
...

h′
NCl

{
Ru−2 : Corpo then CLASS = γ

Ru−1 : Corpo then CLASS = γ

com α, β, γ ∈ C = C1, ..., CNCl
.

Figura 2.3: Regras ordenadas entre classes — conjunto de subconjuntos de
regras

regras subseqüentes são atualizadas como descrito anteriormente para

regras ordenadas, nos h′
NCl−v subconjuntos seguintes.

Após determinar as informações para cada uma das regras Ru
5 de um

classificador simbólico h, os valores encontrados podem ser expressos sob a

forma de freqüências relativas, as quais são utilizadas neste trabalho como

uma estimativa de probabilidade. Por exemplo, a probabilidade P (HB) pode

ser determinada da seguinte forma:

P (HB) = fbh =
hb

N

onde N é o número total de exemplos no conjunto de exemplos S.

De forma semelhante podem ser determinados os valores das probabili-

dades P (HB), P (HB) e P (HB). Conhecidas essas probabilidades, os valores

de P (B), P (B), P (H) e P (H) podem ser determinados da seguinte forma:

P (B) = P (HB) + P (HB) ou P (B) = P (HB) + P (HB)

Tais probabilidades são utilizadas para calcular as medidas de avaliação

de regras. Várias medidas de regras têm sido propostas na literatura (Lavrac
5Se Ru é a regra default, então as informações não são calculadas para essa regra.
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et al., 1999; Freitas, 1998b,a; Hilderman and Hamilton, 1999). Neste traba-

lho, serão utilizadas tanto medidas de avaliação de regras unificadas em um

framework proposto por Lavrac et al. (1999), quanto outras medidas encon-

tradas na literatura que não estão presentes nesse framework. No Anexo A,

encontra-se uma descrição de medidas de avaliação de regras.

2.5 Generalização e Especialização de Regras

Dadas duas regras de classificação Ri = Bi → Hi e Rj = Bj → Hj com

cabeças iguais (Hi = Hj), é muito simples determinar se Ri é uma generalização

de Rj, i.e Ri subsume Rj, ou se Ri é uma especialização de Rj, i.e Rj subsume
Ri, considerando o conjunto de testes de atributos que participam do corpo

dessas regras. Sejam Ai e Aj, respectivamente, os conjuntos de testes de

atributos que participam nos corpos Bi e Bj das regras Ri e Rj respectiva-

mente. Então, Ri é uma generalização de Rj, ou Rj é uma especialização de Ri

se Ai ⊆ Aj. Por exemplo, considerando as duas regras de classificação:

Ri = If at1 = 2 and at2 > 4 then class = +

e

Rj = If at1 = 2 and at2 > 4 and at3 = 5 then class = +

então

Ai = {at1 = 2, at2 > 4}

e

Aj = {at1 = 2, at2 > 4, at3 = 5}.

Assim, Ri é uma generalização de Rj pois Ai ⊆ Aj
6. Com a finalidade de simpli-

ficar uma explicação composta por um conjunto de regras Rexpl, a explicação

continua sendo válida removendo-se de Rexpl = {R1, ..., RP} as regras que são

especialização de outras regras também pertencentes a Rexpl, pois, dadas duas

6Deve ser observado que a comparação entre conjuntos Ai ⊆ Aj considera também, para
testes de um mesmo atributo, análise de subconjuntos em relação a operadores. Dado um
atributo Xi, para o qual existe uma condição Xi op1 Valor em Ai, e existe uma condição Xi

op2 Valor em Aj, considerando que o operador “≤” é uma generalização de “<”, se op1 = ≤ e
se op2 = <, então Xi op1 Valor é uma generalização de Xi op2 Valor. O mesmo acontece para
outros operadores, pois “≥” é uma generalização de “>”, e assim sucessivamente.
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regras Ri e Rj, e dado que Ri é uma generalização de Rj, os exemplos cobertos

por Rj são também cobertos pela regra mais geral Ri.

2.6 Regras de Associação

Na terminologia de regras de associação, dada uma base de dados S no

formato atributo-valor, cada exemplo é denominado transação e cada atributo

seguido de um valor (válido) é denominado item. Uma regra de associação é

composta por duas partes: antecedente (left-hand side) e conseqüente (right-
hand side) na forma

LHS ⇒ RHS

onde ambos antecedente e conseqüente são compostos por um conjunto de

itens — itemset — que freqüentemente ocorrem juntos em S e LHS∩RHS = Ø.

A tarefa de descoberta de regras de associação é determinı́stica e bem definida.

Foi desenvolvida inicialmente a partir da análise dos itens presentes em com-

pras de supermercados, com o objetivo de identificar relações do tipo “um
cliente que compra os produtos pr1, pr2, ..., pri também irá comprar os produtos
prk, prq, ..., prj com probabilidade c%” (Agrawal and Srikant, 1994). Em termos

gerais, uma regra de associação LHS ⇒ RHS determina o quanto a presença

de um conjunto de itens It1 nos registros de uma base de dados implica na

presença de algum outro conjunto distinto de itens It2 nos mesmos registros.

A regra LHS ⇒ RHS ocorre no conjunto de transações S com confiança conf

se em conf% das transações de S em que ocorre LHS ocorre também RHS. A

regra LHS ⇒ RHS tem suporte sup se em sup% das transações em S ocorre

LHS ∪ RHS. Os algoritmos utilizados para descobrir essas regras procuram

em todo o conjunto de regras descobertas por aquelas regras que possuem um

critério de qualidade (confiança conf e suporte sup) maior que o limite inferior

especificado pelo usuário.

Ainda que é utilizado o modo de aprendizado não-supervisionado para

obter regras de associação, como cada conjunto de itens pode ser interpretado

como um conjunto de condições atributo-valor, regras de classificação podem

ser derivadas de um conjunto de regras de associação filtrando desse conjunto

todas as regras cujo conseqüente possui somente um item referente a um es-

pecı́fico atributo alvo (atributo classe). Esse tipo de regras de classificação
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será também utilizado neste trabalho.

2.7 Considerações Finais

Neste capı́tulo, foram abordados diversos conceitos relacionados com a-

prendizado de máquina. Foram descritas algumas maneiras de realizar a-

valiação de classificadores como um todo, assim como, caso o classificador

seja simbólico, i.e. composto por regras proposicionais if-then, foram descri-

tas maneiras de se avaliar as regras individuais que o compõem individual-

mente. Ainda, foi descrita uma maneira de se verificar quando uma regra de

classificação é uma generalização de outra regra de classificação. Também,

foram abordadas regras de associação, e como essas regras podem ser uti-

lizadas como regras de classificação. No próximo capı́tulo, é descrito o projeto

denominado DISCOVER (Baranauskas and Batista, 2000), que tem como prin-

cipal objetivo integrar e padronizar os diversos projetos desenvolvidos pelos

pesquisadores do LABIC relacionados com aquisição automática de conheci-

mento e avaliação de conhecimento.
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Capı́tulo

3

O AMBIENTE DISCOVER

“Simplicidade é a complexidade resolvida.”

— Constantin Brancusi

N a maioria dos projetos desenvolvidos pelos pesquisadores do Lab-

oratório de Inteligência Computacional — LABIC — relacionados

com aquisição automática de conhecimento e avaliação de conhe-

cimento, inclusive no projeto no qual está inserido este trabalho, diversas

tarefas como transformação de dados e formatos, execução de algoritmos de

aprendizado, medições, entre outras, devem ser executadas diversas vezes.

Muitas dessas funcionalidades podem ser realizadas de maneira semi-auto-

mática por sistemas comerciais. Porém, além da aquisição desses sistemas de-

mandar um alto custo, muitas vezes proibitivo para as universidades públicas,

esses sistemas fazem uso de algoritmos e ferramentas proprietários, o que di-

ficulta sua utilização por pesquisadores que pretendem analisar e desenvolver

novos algoritmos e ferramentas (Batista, 2003).

Assim, muitas vezes, alguns algoritmos e ferramentas são re-implemen-

tados por pesquisadores do próprio LABIC, ou por outros pesquisadores, que
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disponibilizam ferramentas de domı́nio público, tais comoMLC++ (Kohavi et al.,

1994), WEKA (Witten and Frank, 2005) e YALE (Fischer et al., 2002). Entre-

tanto, eventuais problemas decorrentes da utilização de algoritmos re-imple-

mentados, tais como um funcionamento diferente do proposto originalmente,

fazem com que os algoritmos implementados pelos próprios idealizadores se-

jam preferidos para a realização de experimentos para avaliar diferentes algo-

ritmos. Adicionalmente, muitas ferramentas são implementadas para autom-

atizar parcial ou integralmente algumas tarefas. Desse modo, não é incomum

a ocorrência de sobreposições de implementações pela falta de comunicação e

documentação do que já foi implementado pelos pesquisadores do laboratório.

Ainda, também não é incomum a perda de implementações quando seus au-

tores se desligam do laboratório ao final de seu projeto de pós-graduação.

Para tentar resolver tais problemas, foi inicialmente proposto por Bara-

nauskas and Batista (2000) um projeto denominado Projeto DISCOVER, que

tem como principal objetivo integrar e padronizar os diversos projetos e ferra-

mentas desenvolvidos pelos pesquisadores do LABIC relacionados com aqui-

sição automática de conhecimento e avaliação de conhecimento. No inı́cio, o

projeto DISCOVER consistiria apenas de um repositório de scripts para facilitar

a configuração e execução de experimentos, mas surgiu a proposta de criação

de um ambiente integrado no qual os scripts seriam substituı́dos por bibliote-

cas de classes desenvolvidas em PERL (PERL, 1999). Deve ser ressaltado que

todo o processo de implementação do projeto foi estudado segundo os fun-

damentos da Engenharia de Software (Rozante, 2003). Além disso, quanto a

arquitetura do ambiente DISCOVER, foi proposto em Prati (2003) um frame-
work para a integração dos componentes do ambiente DISCOVER utilizando

software patterns, no qual os componentes são integrados por meio de uma

linguagem denominada xDML, baseada em XML. A implementação da inter-

face gráfica para essa integração será realizada futuramente.

O ambiente DISCOVER oferece vantagens em relação a outros sistemas com

objetivos semelhantes, pois permite a visão unificada que os formatos basea-

dos em padrões proporcionam ao pesquisador (desenvolvedor) de novos com-

ponentes. Os padrões de representação foram sendo definidos por área, sendo

que em (Prati et al., 2001a) é proposta uma sintaxe padrão para representação

de conhecimento de diversos indutores simbólicos denominada PBM (Prati

et al., 2002, 2001b). Para a representação de dados foi proposta uma sintaxe

padrão (Batista, 2001), denominada DSX — DISCOVER Dataset Syntax, a qual
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permite a utilização da biblioteca de classes DOL (Batista and Monard, 2006),

para converter os arquivos de dados para a sintaxe utilizada por diversos sis-

temas de aprendizado simbólico, tais como C4.5, C4.5rules e CN2 entre ou-

tros. Mais especificamente, o ambiente DISCOVER Learning Environment — DLE
é composto pela biblioteca de classes DISCOVER Object Library — DOL e pelo

ambiente para gerenciamento de experimentos SNIFFER, que foram desen-

volvidos para diferentes tarefas de pré-processamento em mineração de da-

dos (Batista, 2003; Batista and Monard, 2003, 2006). Novas funcionalidades

estão sendo especificadas, principalmente, para regras de regressão (Dosu-

aldo, 2003; Pugliesi, 2004) e regras de associação (Melanda, 2004). Além

disso, outros trabalhos foram ou estão sendo desenvolvidos na área de apren-

dizado de máquina relacional e proposicional (Prati, 2006; Ferro, 2006; Lee,

2005; Ferro, 2004; Milaré, 2003; Gomes, 2002; Bernardini, 2002), apren-

dizado de máquina semi-supervisionado (Sanches, 2003; Matsubara, 2004),

aprendizado não-supervisionado (Metz, 2004), mineração de dados (Paula,

2003; Pila, 2003; Chiara, 2003; Baranauskas, 2001) e mineração de tex-

tos (Martins, 2003; Matsubara, 2004; Matsubara et al., 2003).

Para desenvolver os sistemas de combinação de classificadores simbólicos

e o sistema que implementa o AG proposto neste trabalho, foram utilizados os

seguintes ambientes do DISCOVER:

1. O ambiente computacional DLE, composto pela biblioteca de classes DOL
e pelo ambiente computacional SNIFFER, que possui funcionalidades que

facilitam a implementação de sistemas a serem integrados no DISCOVER;

2. O ambiente computacional NNRULES, sobre o qual foram utilizadas téc-

nicas de reuso de software para construir o ambiente computacional

GAERE.

Para desenvolver os sistemas relacionados às propostas deste trabalho, foi

necessário estender as funcionalidades do ambiente SNIFFER. Assim, antes

de serem detalhadas as propostas deste trabalho e de ser detalhado o desen-

volvimento dos sistemas implementados, são descritos a seguir os objetivos e

as principais funcionalidades dos ambientes computacionais Discover Learn-
ing Environment - DLE (Batista and Monard, 2003, 2006) e NNRULES (Milaré,

2003) e ELE (Bernardini and Monard, 2004), bem como a extensão realizada

no ambiente SNIFFER.
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3.1 O Ambiente Computacional DLE

O ambiente computacional DLE tem como principal objetivo prover um

framework para que novas técnicas de pré-processamento de dados possam

ser facilmente e rapidamente implementadas e avaliadas experimentalmente.

O ambiente computacional DLE é composto por dois módulos distintos: a bi-

blioteca de classes Discover Object Library - DOL, cujo objetivo principal é ser

uma biblioteca de métodos de pré-processamento de dados, e o ambiente para

gerenciamento de experimentos SNIFFER, cujo objetivo principal é automatizar

avaliações e comparações experimentais de algoritmos de aprendizado. Para

utilizar a biblioteca de classes DOL, foi proposta uma sintaxe padrão para

representação de dados, denominada DSX – Discover Dataset Syntax (Batista,

2001). A seguir, são descritas as principais funcionalidades da biblioteca de

classes DOL e do ambiente computacional SNIFFER. As descrições aqui ap-

resentadas estão baseadas em (Batista and Monard, 2003). Maiores detalhes

do ambiente computacional DLE, tais como detalhes de arquitetura, projeto e

implementação do ambiente, os quais fogem do escopo deste trabalho, podem

ser encontrados em (Batista and Monard, 2003; Batista, 2003).

3.2 A Biblioteca de Classes DOL

Entre as principais funcionalidades da biblioteca DOL, pode-se citar:

Manipulação de atributos e dados A biblioteca DOL provê métodos que for-

necem informações do conjunto de dados1 que está sendo pré-processado.

Utilizando a biblioteca, os dados podem ser manipulados, ou seja, lidos

e modificados. Entre as principais tarefas de manipulação de atributos

e dados pode-se citar: alteração de nomes de atributos, conversão de

tipos de atributos, modificação de posição de atributos na tabela de da-

dos, modificação do atributo classe, remoção temporária ou efetiva de

atributos e exemplos, adição de exemplos ao conjunto de dados, entre

outras.

Integração com diversos sistemas de AM A biblioteca DOL pode ser inte-

grada com os principais sistemas de aprendizado acadêmicos disponi-

bilizados pelos autores. Para que essa funcionalidade fosse possı́vel,
1Atualmente são considerados dados no formato atributo-valor — Tabela 2.1 na página 10.
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foram criados conversores de dados que convertem os dados carregados

da sintaxe da biblioteca DOL para as sintaxes requeridas pelos seguintes

sistemas de aprendizado simbólico: C4.5 (Quinlan, 1988), C4.5rules (Quin-

lan, 1987), ID3 (Quinlan, 1986), N ewID (Boswell, 1990), CN2 (Clark and

Boswell, 1991), dentre outros.

Filtro de Exemplos e Atributos A biblioteca DOL oferece um sistema de fil-

tros que permite ocultar temporariamente parte dos exemplos ou dos

atributos de um conjunto de dados. Os filtros podem ser criados a partir

de expressões lógicas envolvendo atributos ou utilizando uma lista que

indica explicitamente quais exemplos devem ser filtrados. A biblioteca

permite que vários filtros sejam definidos. Além disso, é possı́vel definir

filtros em função de outros filtros previamente definidos. O sistema de

filtragem de exemplos é, por exemplo, a base para a criação de um con-

junto de classes PERL que criam amostras aleatórias e estratificadas de

um conjunto de exemplos.

Estatı́sticas Descritivas e Correlações Estatı́sticas descritivas podem ser uti-

lizadas tanto pelo usuário quanto por métodos de pré-processamento

de dados. Ainda, informações sobre correlações entre atributos, como

correlação linear e covariância, são a base para a construção de diversos

métodos de pré-processamento de dados.

Métodos de Resampling Como mencionado, os métodos de resampling são

métodos estatı́sticos capazes de estimar apropriadamente a taxa de erro

verdadeira, mesmo em um conjunto reduzido de dados. Os métodos de

resampling utilizam conjuntos de teste para estimar a taxa de erro ver-

dadeira, os quais contém exemplos que não foram utilizados no treina-

mento do sistema de aprendizado. Diferentes métodos de resampling
particionam de diferentes formas o conjunto de dados original em con-

juntos de treinamento e teste. Atualmente, a biblioteca de classes DOL
provê dois métodos de resampling: o k-fold cross-validation e o k-fold
cross validation estratificado, descritos na Seção 2.3 na página 11.
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3.3 O Ambiente Computacional SNIFFER

Conforme dito anteriormente, o ambiente SNIFFER (Batista and Monard,

2003) é um ambiente computacional para gerenciamento de avaliações e com-

parações experimentais de algoritmos de aprendizado. Tal ambiente está inte-

grado com diversos sistemas de aprendizado, citados anteriormente. Freqüen-

temente, para realizar avaliações e comparações de algoritmos de aprendi-

zado, é necessário executar um experimento diversas vezes. Primeiro, porque

a repetição dos experimentos utilizando os métodos de resampling fornece

ao usuário uma estimativa da variância das médias dos resultados; segundo,

porque na maioria das vezes é necessário ajustar alguns parâmetros para cada

conjunto de dados; e finalmente, porque as análises experimentais freqüen-

temente devem ser executadas em diversos conjuntos de dados, utilizando

diferentes algoritmos de aprendizado, para uma melhor compreensão dos re-

sultados. Dessa maneira, é bastante comum que o usuário seja obrigado

a executar um determinado experimento centenas de vezes. Diante de tan-

tas execuções, torna-se muito difı́cil gerenciar os experimentos manualmente,

sendo necessário automatizar essa tarefa. O ambiente computacional SNIF-

FER foi desenvolvido com esse fim. Tal ambiente possui as seguintes principais

funcionalidades:

Gerenciamento de sintaxes dos sistemas de aprendizado
Em experimentos que envolvem execuções de diferentes sistemas de

aprendizado, é comum que os sistemas utilizem sintaxes distintas para

os arquivos de declaração de dados e de atributos. O ambiente SNIF-

FER converte, quando necessário, o conjunto de dados na sintaxe do

DISCOVER para a sintaxe do sistema de aprendizado a ser executado.

Aplicação de métodos de resampling
Como mencionado na Seção 2.3, os conjuntos de dados devem ser divi-

didos em conjuntos de treinamento e teste para que a taxa de erro ver-

dadeira seja estimada no conjunto de teste. O ambiente SNIFFER realiza

essa tarefa, desde que solicitado pelo usuário. O usuário pode também

escolher qual método de resampling deve ser aplicado ao conjunto de

dados, bem como definir explicitamente os conjuntos de treinamento e

teste.

Recuperação das taxas de erro
Os principais sistemas de aprendizado permitem que sejam fornecidos
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conjuntos de treinamento e teste para a criação do modelo e a esti-

mativa da taxa de erro verdadeira, respectivamente. Normalmente, os

sistemas de aprendizado gravam a matriz de confusão em um arquivo

texto com sintaxe proprietária. O ambiente SNIFFER recupera essa ma-

triz de confusão e a armazena para posterior análise dos resultados.

Cálculo de medidas de desempenho
Recuperadas as matrizes de confusão para cada iteração do método de

resampling, é necessário calcular estatı́sticas que fornecem um indica-

tivo de desempenho do sistema de aprendizado no conjunto de dados

analisado. O ambiente SNIFFER calcula medidas de desempenho geral

levando em consideração todos os valores do atributo classe.

Comparação de medidas de desempenho
Uma vez que as medidas de desempenho foram calculadas, é necessário

compará-las para verificar se existem diferenças significativas entre

elas, ou seja, se um método superou outro com uma diferença signi-

ficativa de 95% ou 99% de confiabilidade. O ambiente SNIFFER utiliza

o teste t para realizar essa tarefa.

Um outro objetivo importante do SNIFFER é automatizar, sempre que pos-

sı́vel, a publicação dos resultados. Assim, o ambiente fornece ao usuário uma

segurança maior de que os resultados publicados são fiéis aos resultados obti-

dos nos experimentos. Como freqüentemente os resultados dos experimentos

envolvem uma grande quantidade de valores numéricos, é muito comum a

introdução de erros durante o processo manual de confecção de tabelas e

gráficos. O ambiente SNIFFER fornece ao usuário relatórios resumidos e detal-

hados dos resultados obtidos, além de tabular os resultados em um formato

que pode ser utilizado para gerar gráficos no Gnuplot2 e tabelas no proces-

sador de textos LATEX3.

Para organizar um experimento, o ambiente SNIFFER utiliza a estrutura

do sistema de arquivos do sistema operacional no qual está sendo execu-

tado. Os conjuntos de dados a serem analisados devem ser dispostos em

diretórios, sendo que alguns identificadores de diretórios possuem significado

especial para o ambiente SNIFFER. Para tornar mais simples a descrição do

funcionamento do ambiente SNIFFER, o mesmo é ilustrado utilizando o exem-

plo a seguir.
2http://www.gnuplot.info
3http://www.latex-project.org
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Experimento

Breast Bupa CMC Pima

c4.5 cn2 c4.5rules

it0 · · · it(k-1)

Figura 3.1: Exemplo de experimento organizado em diretórios para o ambiente
SNIFFER (Batista and Monard, 2003)

Considere que desejamos comparar o desempenho de três sistemas de

aprendizado — C4.5, C4.5rules e CN2 — sobre quatro conjuntos de dados da

UCI (Blake et al., 1998) — Breast, Bupa, CMC e Pima. Inicialmente, o usuário

deve organizar os conjuntos de dados em diretórios. A forma que os diretórios

devem ser organizados depende de como o usuário deseja que os testes de

hipótese sejam feitos. Por hora, vamos pensar que os conjuntos de dados

foram organizados pelo usuário da forma em que são mostrados na Figura 3.1.

Existe um diretório raiz para o experimento clamado Experimento. Dentro

desse diretório, o qual engloba todo o experimento, foram criados quatro di-

retórios: Breast, Bupa, CMC e Pima, ou seja, um para cada conjunto de dados

que será analisado. Dentro de cada diretório dos conjuntos de dados, foram

criados outros três diretórios: c4.5, cn2 e c4.5rules (um para cada sistema

de aprendizado a ser utilizado). Na Figura 3.1 são mostrados somente os di-

retórios contidos no diretório Breast, os demais foram omitidos por motivo de

simplificação. Por fim, opcionalmente, o usuário pode criar diretórios enume-

rados que devem seguir o padrão it0, it1, ... , it(k-1), ou seja, um para cada

iteração do método de resampling por ele considerado, sendo k o número total

de iterações do método de resampling utilizado. Nesse caso, o usuário ne-

cessita colocar embaixo de cada um desses diretórios os conjuntos de treina-

mento e de teste respectivos. Caso o usuário especificar um dos métodos de

resampling definidos atualmente no SNIFFER, i.e k-fold cross-validation ou k-
fold cross-validation estratificado, esses diretórios it0 ,it1 ,...,it(k-1) são au-

tomaticamente criados pelo SNIFFER bem como os conjuntos de treinamento e

teste correspondentes dentro de cada um desses diretórios.

Ao ambiente SNIFFER deve ser fornecido um ponto de entrada, ou seja, um

diretório que seja a raiz para todo o experimento. A partir desse diretório, o
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ambiente vasculha a árvore de diretório contida no ponto de entrada a procura

de diretórios com identificadores especiais. Os identificadores especiais iden-

tificam um sistema de aprendizado especı́fico. Atualmente, os identificadores

especiais para algoritmos de aprendizado simbólico que o ambiente reconhece

estão listados na Tabela 3.1. Entretanto, o SNIFFER está preparado para aco-

modar facilmente outros sistemas de aprendizado.

Identificador Sistema de Aprendizado
c4.5 C4.5 (Quinlan, 1988)

c4.5rules C4.5rules (Quinlan, 1987)
id3 ID3 (Quinlan, 1986)
cn2 CN2 (Clark and Boswell, 1991)

newid N ewID (Boswell, 1990)

Tabela 3.1: Identificadores especiais para diretórios reconhecidos atualmente
pelo SNIFFER para algoritmos de aprendizado simbólico

Quando um diretório com identificador especial é encontrado, o ambiente

SNIFFER realiza uma das seguintes tarefas:

1. Caso for solicitado pelo usuário, o ambiente executa um método de re-
sampling dividindo os dados em diversos conjuntos de treinamento e

teste. Nesse caso, os arquivos com extensão .data e .names correspon-

dentes a todo o conjunto de dados precisam estar presentes no diretório

com o identificador especial. Como resultado, são criados k diretórios

com os identificadores it0 ,...,it(k-1) , um para cada iteração do método

de resampling, sendo k o número total de iterações do método. Dentro

de cada um desses diretórios o ambiente grava três arquivos com as ex-

tensões .data , .test e .names , os quais contém, respectivamente, o

conjunto de dados de treinamento e teste dessa iteração, e o arquivo de

declaração de atributos desses dados;

2. Se o usuário não desejar que o ambiente aplique um método de resam-
pling, o usuário pode criar os diretórios com os conjuntos de treinamento

e teste, que ele deve fornecer, os quais devem ser nomeados it0 , ...

,it(k-1) . Isso é útil em algumas situações quando o usuário deseja

avaliar dois ou mais sistemas de aprendizado nos mesmos conjuntos de

treinamento e teste. Nesse caso, o usuário solicita que o ambiente não

execute um método de resampling, e o ambiente utiliza os arquivos de

dados com as extensões .data , .test e .names que foram fornecidos e
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armazenados pelo usuário dentro de cada diretório com o identificador

it correspondente.

A partir daı́, o ambiente passa a executar sobre esses dados o sistema de

aprendizado identificado pelo nome do diretório atual — Tabela 3.1. Para isso,

o ambiente SNIFFER acessa cada diretório it e realiza as seguintes tarefas:

1. Caso for solicitado pelo usuário, converte os arquivos de dados, ou seja,

converte os exemplos presentes nos arquivos .data , .names e .test , que

estão na sintaxe padrão DSX, para a sintaxe do sistema de aprendizado

a ser executado;

2. Executa o sistema de aprendizado selecionado sobre o conjunto de treina-

mento e estima o erro de classificação sobre o conjunto de teste corre-

spondente;

3. Por fim, extrai a matriz de confusão dos arquivos de saı́da do sistema de

aprendizado, a qual contém o número de classificações incorretas feitas

pelo classificador induzido sobre o conjunto de teste. As matrizes de

confusão são armazenadas pelo ambiente para a realização de cálculos

de desempenho.

O ambiente SNIFFER percorre toda a árvore de diretórios contida no ponto

de entrada fornecido pelo usuário. Ao final, o ambiente pode tanto gerar

relatórios descrevendo os resultados obtidos (por exemplo, média e desvio

padrão dos erros cometidos pelo indutor nas k iterações de resampling, bem

como a comparação entre os resultados obtidos para cada um dos conjun-

tos de dados utilizados) quanto ser acessado através de sua API para que o

usuário recupere determinados dados ou estatı́sticas de desempenho.

3.4 Extensão do Ambiente SNIFFER

Para atender as necessidades dos ambientes ELE, descrito no Capı́tulo 5,

e do sistema GAERE, descrito no Capı́tulo 7, foi necessário estender o am-

biente SNIFFER. Para realizar as extensões necessárias, foram construı́dos os

módulos SNIFFERELE, SNIFFERGA e SNIFFERCLASSIND, os quais estendem al-

gumas funcionalidades do módulo SNIFFER. As funcionalidades de cada um

desses módulos são:
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SNIFFERGA: Reconhecer identificadores relacionados à execução do AG, des-

critos no Capı́tulo 7.

SNIFFERELE: Reconhecer identificadores relacionados aos métodos de cons-

trução de ensembles, descritos no Capı́tulo 5.

SNIFFERCLASSIND: É responsável por indicar ao SNIFFER que somente sejam

induzidos classificadores sem estimativa de erro. Além dos algoritmos

de aprendizado já reconhecidos pelo SNIFFER, SNIFFERCLASSIND também

reconhece o Apriori (Borgelt and Kruse, 2002), representado pelo identifi-

cador apriori. Quando este algoritmo é reconhecido, são geradas regras

de associação que possuem no lado direito da regra somente um valor —

o valor do atributo classe. Isso é necessário para que as regras geradas

possam ser consideradas como regras de classificação.

Maiores detalhes dessa extensão podem ser encontradas em (Bernardini

and Monard, 2006a).

3.5 O Sistema Computacional NNRULES

O principal objetivo do desenvolvimento do ambiente NNRULES (Milaré,

2003) foi construir um ambiente que permite avaliar experimentalmente o uso

de sistemas de aprendizado simbólico e AGs para a extração de conhecimento

simbólico de Redes Neurais Artificiais (RNAs). O projeto do ambiente NNRULES

foi criado tendo-se em vista o desenvolvimento de um ambiente flexı́vel que

pudesse ser facilmente modificado para avaliar e testar novas idéias. Por esse

motivo, decidiu-se dividir o ambiente em módulos, os quais podem ser com-

postos da forma mais adequada para a realização de um determinado experi-

mento.

Os módulos do NNRULES, os quais são implementados por meio de classes,

podem ser vistos como bibliotecas. Foi implementado, também, um conjunto

de scripts, os quais utilizam os métodos implementados pelos módulos para

automatizar uma determinada tarefa. Os scripts utilizados nos experimentos

realizam tarefas que vão desde o pré-processamento dos dados até a execução

dos métodos de extração de conhecimento de RNAs.

Como mencionado, o ambiente NNRULES faz parte do projeto DISCOVER.

Assim como os outros módulos do DISCOVER, o ambiente NNRULES foi também
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implementado em Perl (PERL, 1999) e orientado a objeto. O ambiente NNRULES

está dividido em três módulos principais: RULEBASE, RULESET e GA, descritos

a seguir.

O Módulo RULEBASE: O módulo RULEBASE armazena e gerencia uma base

de regras. As regras armazenadas em uma mesma instância do módulo

RULEBASE devem pertencer a um domı́nio comum, isto é, devem fazer

referência a um conjunto comum de atributos. As regras são armaze-

nadas em uma instância do módulo RULEBASE na sintaxe padrão de re-

gras PBM (Prati et al., 2001b). Também, para as regras armazenadas, o

módulo calcula a matriz de contingência das regras — Tabela 2.4 — para

posterior avaliação das regras armazenadas. Para converter as regras

da sintaxe do algoritmo de indução para a sintaxe PBM bem como para

calcular as matrizes de contingência, o módulo RULEBASE utiliza uma

classe chamada RuleStream.

O módulo RULEBASE provê diversas funcionalidades para a manipulação

de regras. Entre as principais estão prover informações sobre a matriz

de contingência das regras e sobre o sistema de aprendizado que induziu

essas regras; informar quais são as regras default e remover essas regras

da base; prover informações sobre a complexidade sintática das regras;

verificar se uma regra cobre um determinado exemplo, entre outras.

O Módulo RULESET: O módulo RULESET permite implementar classificado-

res com subconjuntos de regras armazenadas em uma instância do mó-

dulo RULEBASE. Uma instância do módulo RULESET não armazena as

regras diretamente, mas somente uma lista com os ı́ndices das regras

que pertencem ao classificador. Como mencionado anteriormente, essas

regras estão armazenadas em uma instância do módulo RULEBASE.

Pode-se criar diversas instâncias do módulo RULESET para uma mesma

base de regras armazenada em uma instância do módulo RULEBASE.

Cada classificador pode ser composto por diferentes regras, bem como

por diferentes quantidades de regras. Uma das principais caracterı́sticas

do módulo RULESET é que ele permite classificar um exemplo segundo

um conjunto de regras nele armazenado, utilizando as abordagens des-

critas na Seção 2.4 na página 16 — ordenada, não-ordenada e ordenada

entre as classes.
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O Módulo GA: O módulo GA implementa um Algoritmo Genético para re-

alizar uma busca por um conjunto de regras que possua grande fidel-

idade com uma RNA. O ambiente NNRULES utiliza um AG na busca

por um conjunto de regras que classifique um conjunto de exemplos da

mesma forma que uma RNA treinada classifica esses exemplos. Dessa

forma, o conjunto de regras pode ser utilizado para explicar essa RNA.

Sendo assim, o AG tem como principal objetivo encontrar um conjunto

de regras que maximize a taxa de fidelidade entre o conjunto de regras

e a RNA, tal que a explicação correspondente à classificação de novos

exemplos pela RNA é realizada utilizando esse conjunto de regras.

No AG implementado no ambiente NNRULES, cada indivı́duo é um con-

junto de regras gerenciado por uma instância do módulo RULESET. As

operações de crossover e mutação foram implementadas no módulo AG

por meio dos métodos de adição e remoção de regras provida pela inter-

face do módulo RULESET.

Os classificadores simbólicos induzidos pelos sistemas de aprendizado

são convertidos para regras na sintaxe PBM e carregados em uma ins-

tância do módulo RULEBASE. Uma vez que as regras estão armazenadas

na base de regras, o AG inicia a busca por um conjunto de regras com

alta fidelidade com a RNA que gerou os novos valores do atributo classe.

Nos experimentos descritos em (Milaré, 2003), a taxa de fidelidade é uti-

lizada como função de aptidão. A taxa de fidelidade é o percentual de

exemplos de um conjunto de dados classificados de forma idêntica pelo

conjunto de regras, isto é, um indivı́duo, e a RNA que se deseja explicar.

3.6 Considerações Finais

Nesta seção, foram descritas as principais funcionalidades presentes no

DISCOVER bem como algumas extensões realizadas nos módulos existentes

para adequar as necessidades dos sistemas relacionados a este trabalho. Na

próxima seção, serão abordados alguns conceitos de ensembles de classifi-

cadores bem como métodos de construção de ensembles de classificadores

propostos neste trabalho.
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Capı́tulo

4

Ensembles DE CLASSIFICADORES

“O conhecimento acumulado somado à uma visão de futuro são as

bases para nossas ações presentes.”

— Martius

U ma das áreas ativas em aprendizado de máquina supervisionado es-

tuda métodos de construção de ensembles de classificadores. Um

ensemble é um conjunto de classificadores cujas decisões indivi-

duais são combinadas de alguma forma para classificar um novo caso. Um

resultado interessante é que ensembles de classificadores podem ser mais

precisos que os classificadores individuais que compõem o ensemble. Uma

condição para que um ensemble de classificadores seja mais preciso que seus

componentes é que os classificadores que compõem o ensemble sejam distin-

tos (Hansen and Salamon, 1990). Um classificador preciso é um classificador

que faz a predição da classe de um novo exemplo x com uma margem de erro

menor do que simplesmente adivinhar o valor de y dado x. Dois classificadores

são distintos se cometem erros diferentes em novos conjuntos de exemplos.

39
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Por exemplo, considere um ensemble de três classificadores h1,h2,h3 e um

novo caso (ou exemplo) x, ilustrado na Figura 4.1 (Dietterich, 2000b). Esse

novo exemplo x será classificado por cada classificador h1,h2 e h3 com uma das

classes do conjunto discreto de classes {C1, ..., CNCl
}. Seja h1(x) a classificação

atribuı́da a esse novo exemplo x pelo classificador h1, h2(x) pelo classificador

h2 e h3(x) pelo classificador h3. Se os três classificadores são idênticos então,

quando h1(x) está errado, h2(x) e h3(x) também estão. Entretanto, se os er-

ros cometidos pelos classificadores forem não correlacionados, então quando

h1(x) está errado, h2(x) e h3(x) podem estar corretos, de forma que o voto

majoritário pode classificar corretamente o exemplo x. Em geral, dado um

ensemble composto por L classificadores h1, ...,hL, para cada novo exemplo x

a ser classificado por esses classificadores, tem-se uma série de L ensaios.

Considerando que cada um desses ensaios é independente e que cada ensaio

é um sucesso na classificação de x com probabilidade1 p ou uma falha com

probabilidade 1 − p, então a probabilidade do número de sucessos ser l em L

ensaios é dada por

P (Z = l) =

(
L

l

)
pl(1− p)L−l (4.1)

Mais precisamente, se as taxas de erro de L classificadores h1, ...,hL são todas

iguais a p < 1
2

e se os erros são independentes, então a probabilidade do voto

majoritário estar errado, ou seja, a probabilidade do ensemble ter mais de 50%

de classificadores que classificam erroneamente, é dada por

P (Z >
L

2
) = 1−

L
2∑

l=0

(
L

l

)
pl(1− p)L−l (4.2)

que corresponde à área sob o gráfico da distribuição binomial na qual mais

que L
2

hipóteses estão erradas.

Na Figura 4.2 são mostrados ensembles ideais compostos por hipóteses

independentes, todas com taxas de erro de 0.3, 0.4 e 0.45 respectivamente.

Pode ser observado que quanto maior o valor da taxa de erro das hipóteses,

maior é a taxa de erro do ensemble, mas ainda assim a taxa de erro do ensem-
ble é menor que a taxa de erro de cada hipótese que o compõe. Por exemplo,

1É considerado que essa probabilidade é a taxa de erro do ensaio, ou seja, da hipótese hl
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Figura 4.1: Ensemble de três classificadores

para um ensemble simulado com 21 hipóteses, cada uma delas possuindo

uma taxa de erro de 0.3, a área de curva para 11 ou mais hipóteses simul-

taneamente incorretas é 0.026, o qual é muito menor que a taxa de erro das

hipóteses individuais, conforme pode ser observado na Figura 4.2. Observa-se

também que quanto maior o número de hipóteses independentes, menor é a

taxa de erro do ensemble.

Figura 4.2: Probabilidade do voto majoritário estar errado com L hipóteses,
L = 1, ..., 150, com taxa de erro de cada hipótese igual a 0.3, 0.4 e 0.45

Entretanto, se as hipóteses individuais têm erros não correlacionados mas

com taxas de erro excedendo 0.5, então a taxa de erro do ensemble aumentará

como resultado da votação. Na Figura 4.3 na próxima página, é mostrada a
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curva do erro de um ensemble ideal composto por hipóteses independentes,

todas com taxa de erro de 0.7. Pode ser observado que, nesse caso, o erro

cometido pelo ensemble aumenta ao incrementar o número de hipóteses.

Assim, considerando a probabilidade do voto majoritário estar errado no

modelo ideal de ensembles, definido pela equação 4.2, a chave para o sucesso

dos métodos de criação de ensembles está em construir classificadores indivi-

duais independentes com taxas de erro abaixo de 0.5. Deve ficar claro que as

simulações mostradas tratam situações ideais, nas quais todas as hipóteses

que compõem o ensemble são ensaios independentes, ou seja, não correla-

cionados. Em aprendizado de máquina, o que se tenta fazer é tornar os

ensaios (as hipóteses) não correlacionados, ou, se a correlação existir — na

prática geralmente essa correlação existe —, torná-la mı́nima.

Figura 4.3: Probabilidade do voto majoritário estar errado com L hipóteses,
L = 1, ..., 150, com taxa de erro de cada hipótese igual a 0.7

Levando em consideração a possibilidade de construção de ensembles com

pequeno número de classificadores, teoria esta utilizada para dar suporte às

nossas propostas relacionadas à construção de ensembles de classificadores,

neste capı́tulo são descritas as razões para construir ensembles de classifi-

cadores, alguns métodos de construção de ensembles de classificadores, e os

métodos por nós propostos para construção de ensembles de classificadores

simbólicos, i.e, ensembles de classificadores que explicam suas decisões de
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classificação.

4.1 Motivos para Construir Ensembles de Classifica-

dores

Como mencionado, os ensembles são construı́dos para tentar melhorar o

poder de predição dos algoritmos de aprendizado. Mas quais os motivos que

levam a construir ensembles? Uma ilustração desses motivos pode ser vista na

Figura 4.4, os quais são fundamentalmente três, segundo Dietterich (2000b):

Figura 4.4: Três motivos fundamentais que explicam porque os ensembles
funcionam melhor que um único classificador

Três motivos fundamentais que explicam porque os ensembles funcionam

melhor que um único classificador (Dietterich, 2000b)

1. Estatı́stico. Um algoritmo de aprendizado pode ser visto como um al-

goritmo de busca no espaço de hipóteses H para identificar a melhor

hipótese. O problema estatı́stico aparece quando a quantidade de dados

disponı́veis para treinamento é muito pequena comparada ao tamanho do

espaço de hipóteses. Sem dados suficientes, o algoritmo de aprendizado

pode encontrar muitas hipóteses diferentes em H, as quais têm a mesma

precisão sobre os dados de treinamento. Construindo um ensemble com

todos esses classificadores, o algoritmo pode calcular a média de seus

votos e reduzir o risco de escolher o classificador errado. Na Figura 4.4

(topo à esquerda) é ilustrada essa situação. A curva externa denota o
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espaço de hipóteses H e a interna denota o conjunto de hipóteses que

têm uma boa precisão sobre o conjunto de treinamento. O ponto rotu-

lado com a letra f é a hipótese verdadeira, onde pode-se observar que

tirando a média da precisão das hipóteses, podemos encontrar uma boa

aproximação de f .

2. Computacional. Muitos algoritmos de aprendizado trabalham fazendo al-

guma busca local, podendo, assim, parar em algum ótimo local. Por

exemplo, alguns algoritmos de construção de redes neurais utilizam mé-

todos de busca local — como gradiente descendente — para encontrar

pesos localmente ótimos para a rede; e algoritmos de indução de árvore

de decisão aplicam regras gulosas de particionamento para induzir as

árvores. Nos casos em que há uma quantidade suficiente de dados de

treinamento, o que indica que o problema estatı́stico é mı́nimo, muitas

vezes é computacionalmente difı́cil para o algoritmo de aprendizado en-

contrar a melhor hipótese. De fato, o problema de encontrar a menor

árvore de decisão que seja consistente com um conjunto de treinamento

é NP-hard (Hyafil and Rivest, 1976). Similarmente, encontrar os pe-

sos para a menor rede neural possı́vel consistente com os exemplos de

treinamento é também NP-hard (Blum and Rivest, 1988). Entretanto,

construindo um ensemble executando várias vezes o algoritmo de busca

local partindo, a cada iteração, de diferentes pontos, pode-se obter uma

melhor aproximação da verdadeira (e desconhecida) função f que seja

mais precisa que qualquer um dos classificadores individuais, como é

ilustrado na Figura 4.4 (topo à direita).

3. Representacional. Às vezes, não é possı́vel representar a verdadeira fun-

ção f pelas hipóteses em H. Entretanto, simplesmente unindo as hipóte-

ses, ou dando pesos a cada uma delas e unindo-as posteriormente, pode

ser possı́vel expandir o espaço das funções representáveis. A Figura 4.4

(inferior) ilustra essa situação.
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4.2 Métodos de Construção de Ensembles

Muitos métodos de construção de ensembles têm sido desenvolvidos (Diet-

terich, 2000b). Entretanto, há somente dois métodos de construção de ensem-

bles que consideramos interessante para o desenvolvimento deste trabalho e

que inspiraram a proposta dos métodos de construção de ensembles neste

trabalho (Seção 4.3): bagging e boosting, descritos a seguir.

4.2.1 Técnica Bagging

A técnica Bagging (Breiman, 1996) consiste basicamente de 3(três) pas-

sos. O primeiro passo consiste em construir L conjuntos de exemplos por

meio de replicações bootstrap de um conjunto de exemplos inicial. Dado um

conjunto de treinamento S = {(xi, yi), i = 1, ..., N}, uma seqüência de conjun-

tos de treinamento {Sl}, l = 1, ..., L é construı́da, sendo que cada conjunto de

treinamento consiste de N observações. Os elementos de cada um dos conjun-

tos da seqüencia {Sl}, l = 1, ..., L são obtidos randomicamente com reposição

do conjunto original S. Como a amostragem é com reposição, podem haver

elementos repetidos na amostra. Cada conjunto de treinamento {Sl}, l =

1, ..., L é chamado de replicação booststrap do conjunto de treinamento ori-

ginal (Efron and Tibshirani, 1993). Cada replicação bootstrap contém, em

média, 63.2% dos exemplos do conjunto original, com exemplos de treina-

mento aparecendo várias vezes.

O segundo passo consiste em construir L classificadores a partir de cada

um dos conjuntos de exemplos Sl, l = 1, ..., L, utilizando algum algoritmo de

aprendizado. Cada um dos conjuntos de exemplos Sl é utilizado para criar a

hipótese hl correspondente.

O terceiro passo consiste em classificar novos exemplos. Para classificar

um novo exemplo x utilizando as hipóteses construı́das, se y = h∗(x) (o rótulo

de x) é numérico, calcula-se a média dos yl resultantes de cada hipótese hl —

Equação 4.3.

h∗(x) =
1

L

L∑
l=1

hl(x) (4.3)
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Por outro lado, se y é um valor discreto, classifica-se x fazendo-se uma

votação entre os resultados das hipóteses hl, a qual é denominada votação

por maioria — Equação 4.4.

h∗(x) = argmax
y∈{C1,...,CNCl

}

L∑
l=1

hl(x) (4.4)

Esta técnica é denominada bootstrap aggregating — daı́ o termo bagging.

O que faz esta técnica funcionar é a instabilidade do algoritmo de aprendizado,

pois se as hipóteses não mudam para os diversos conjuntos de treinamento

Sl, l = 1, ..., L, a agregação não irá ajudar. Assim, quanto mais diferirem entre si

as hipóteses geradas, maior será a colaboração desta técnica para o aumento

da precisão da classificação.

4.2.2 Técnica Boosting

Boosting refere-se ao problema geral de produzir predições precisas utili-

zando combinação de hipóteses “rústicas” e menos precisas. Uma descrição

do algoritmo de boosting AdaBoost.M1, projetado por Freund and Schapire

(1997), é mostrada a seguir.

Inicialmente, é dado um conjunto de treinamento S = {(xi, yi), i = 1, ..., N},
tal que, para cada par (xi, yi), existe um peso wi, ou seja, existe um vetor de

pesos W com N elementos. Esse vetor é inicializado com wi = 1/N , i = 1, ..., N .

Daı́, para cada iteração l = 1, ..., L, o algoritmo executa os seguintes passos:

- O algoritmo de aprendizado constrói uma hipótese hl utilizando o con-

junto de treinamento S e o vetor de pesos W ;

- O erro αl de hl sobre o conjunto de treinamento é calculado como sendo a

soma dos pesos wli dos exemplos erronemante classificados pela hipótese

hl;

- Se αl = 0 ou αl ≥ 1/2, o processo termina. Senão, os pesos w(l+1)i
para a

próxima iteração são recalculados como sendo

w(l+1)i
= wli

αl

1− αl
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se hl acerta na classificação do exemplo i. Ou seja, os exemplos classifi-

cados corretamente têm seus pesos reduzidos.

A hipótese h∗ é obtida pela votação das hipóteses geradas hl, l = 1, ..., L. Se

hl classifica um exemplo x como sendo da classe Cv, o voto total para a classe

Cv é incrementado de log((1-αl)/αl). h∗ então associa a x a classe com maior

valor total de voto.

A Figura 4.5 mostra o comportamento da função log
(

1−x
x

)
. Pode-se ob-

servar na curva plotada que hipóteses com taxas de erro menores que 50%

possuem pesos positivos, os quais diminuem quanto mais a taxa de erro se

aproxima de 0%. Hipóteses com taxas de erro maiores que 50% possuem pe-

sos negativos e, quanto mais a taxa de erro se aproxima a 100%, maior é o

valor absoluto do peso. Também, é interessante observar o comportamento

da curva como um todo, tendo em vista que hipóteses com taxas de erro bem

próximas de 0% (entre 1 e 10%, por exemplo) possuem pesos bastante distin-

tos, quando comparados com os pesos, bastante próximos entre si, associados

às hipóteses com taxas de erro bem próximas de 50% (entre 40% e 49%, por

exemplo). Essas observações mostram um favorecimento muito grande às de-

cisões tomadas por hipóteses com taxas de erro “pequenas” (próximas de 0%).

Em relação às hipóteses com taxas de erro maiores que 50%, apesar dessa

função fornecer um critério de atribuição de pesos bastante interessante, deve

ser lembrado que tais hipóteses não fazem parte dos ensembles construı́dos

com a técnica boosting.

Figura 4.5: Comportamento da função log
(

1−x
x

)
Com esta técnica, a taxa de erro de h∗ cai exponencialmente para próximo
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de 0 (zero) conforme o valor de L aumenta. Assim, se fossem consideradas

as hipóteses com uma taxa de erro menor que 50% nos exemplos de teste, ou

seja, uma seqüência de classificadores fracos, pode-se criar um classificador

forte h∗ que é, no mı́nimo, tão preciso quanto, e usualmente mais preciso que,

o menos preciso dos classificadores fracos (Bauer and Kohavi, 1999).

4.3 Métodos de Construção de Ensembles Propostos

Baseados nas teorias de ensembles e nos métodos de construção de en-
sembles descritos anteriormente, neste trabalho são propostos métodos de

construção de ensembles simbólicos que consistem de uma combinação de

métodos de combinação de classificadores e de critérios de classificação de

novos exemplos por um classificador. A Figura 4.6 ilustra a maneira proposta

nesta seção para construção de ensembles simbólicos. Nessa figura, deve ser

observado que os L algoritmos de aprendizado utilizados para induzir os clas-

sificadores podem ser todos distintos ou até o mesmo algoritmo.

Figura 4.6: Um esquema dos métodos de construção de ensembles propostos

Assim, dados L classificadores simbólicos, os quais podem ser induzidos

utilizando o mesmo algoritmo de aprendizado ou algoritmos diferentes, e um

exemplo x a ser classificado, os métodos de combinação de classificadores que

podem ser utilizados são:

Votação sem peso (Unweighted Voting — UV): Cada classificador classifica
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o exemplo dado. A classificação do ensemble para o exemplo x é dada

pela classe que mais recebeu votos dos L classificadores.

Votação com peso (Weighted by Mean Voting — WMV e Weighted by Mean
and Standard Error Voting — WMSV): O voto de cada classificador

é ponderado por algum peso associado a ele. Uma possı́vel técnica de

votação com peso é a adaptada da técnica de boosting para construção

de ensembles (Freund and Schapire, 1997), a qual classifica um exemplo

segundo o seguinte algoritmo:

1. Para cada hipótese hl, l = 1, ..., L:

(a) Classificar o exemplo x;

(b) O novo valor total de voto (vt) da classe Cv, v = 1, ..., NCl à qual o

exemplo x pertence é dado por

vt(Cv) =
L∑

l=1

f(hl(x), Cv)

com

f(hl(x), Cv) =

lg((1−m err(hl))/m err(hl)) se hl(x) = Cv,

0 caso contrário.

onde m err(hl) é a estimativa da média da taxa de erro associada

à hipótese que classifica o exemplo na classe Cv — Equação 2.10;

2. Associar ao exemplo x a classe com maior valor total de voto.

Neste trabalho, a taxa de erro associada à hipótese consiste de uma es-

timativa da média da taxa de erro verdadeiro, utilizando o método k-
fold cross-validation estratificado, descritos na Seção 2.3. Esse método

é nomeado Weighted by Mean Voting — WMV. Também, já que a técnica

fornece mais uma informação além da estimativa da média da taxa de

erro verdadeiro das hipóteses — a estimativa do erro padrão (se) — , além

de utilizar o critério acima descrito, também utilizamos outro critério, o

qual atribui o seguinte peso à decisão da hipótese: o novo valor total de

voto (vt) da classe Cv, v = 1, ..., NCl à qual o exemplo x pertence é dado por
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vt(Cv) =
L∑

l=1

g(hl(x), Cv)

com

g(hl(x), Cv) =


lg((1−m err(hl))/m err(hl))

+ lg((1− se err(hl))/se err(hl))
se hl(x) = Cv,

0 caso contrário.

onde m err(hl) é a estimativa da média da taxa de erro e se err(hl) é a

estimativa do erro padrão da taxa de erro — Equação 2.11 — , associados

à hipótese que classifica o exemplo na classe Cv. Esse método é nomeado

Weighted by Mean and Standard Error Voting – WMSV.

Pode-se pensar que em ambas situações, votação com e sem peso, o

resultado da classificação de um novo exemplo x é o mesmo. O seguinte

exemplo mostra que isso não é necessariamente verdade: dadas 3(três)

hipóteses h1, h2 e h3, um exemplo x a ser classificado e as taxas de erro

das hipóteses α1 = 0, 10, α2 = 0, 30 e α3 = 0, 30. Supondo que a classificação

para o exemplo x seja C1 segundo a hipótese h1 e C2 segundo as hipóteses

h2 e h3, caso for utilizado o método de votação sem peso, a classificação

do ensemble para o exemplo x é a classe C2; entretanto, se for utilizado o

método de votação com peso, então:

valor total de votos para a classe C1:

vt(C1) = lg((1−m err(h1))/m err(h1)) + 0 + 0

= lg((1− 0, 1)/0, 1) = 0, 95

valor total de votos para a classe C2:

vt(C2) = 0 + lg
1−m err(h1)

m err(h1)
+ lg

1−m err(h2)

m err(h2)

= lg((1− 0, 3)/0, 3) + lg((1− 0, 3)/0, 3) = 0, 74

e a classificação do ensemble é a classe C1.

Já em relação ao critério de classificação, dado um exemplo x a ser clas-

sificado e um classificador h, podem ser considerados dois critérios para se
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classificar esse exemplo:

Decisão do próprio classificador: O método implementado no algoritmo de

aprendizado que induziu o classificador é o responsável pela classificação

do exemplo;

Decisão pela melhor regra do classificador: A “melhor” regra do classifica-

dor que cobre o exemplo, segundo alguma medida de avaliação de re-

gra de conhecimento (Apêndice A na página 155), é responsável pela

classificação do exemplo.

Existem diversas medidas de avaliação de regras, como pode ser obser-

vado no Apêndice A, que podem ser utilizadas, o que aumenta o número de

métodos de construção de ensembles simbólicos. Para melhor compreender

essa afirmação, é necessário explicitar a maneira que se pretende construir os

ensembles simbólicos. Dados L conjuntos de exemplos S1, ..., SL ⊂ S, pode-se

induzir L classificadores h1, ...,hL. O critério de classificação utilizado por cada

classificador hl para classificar novos exemplos, juntamente com o método de

combinação para combinar as decisões realizadas pelas hipóteses para for-

necer a classificação final desses novos exemplos, caracterizam um ensem-
ble simbólico h∗. Assim, o número de métodos de construção de ensembles
simbólicos que podem ser testados é uma combinação do número de métodos

de combinação de classificadores com o número de critérios de classificação

considerados.

Como saı́da, os métodos aqui propostos fornecem a classificação de um

exemplo dado e um conjunto de regras que cobrem esse exemplo. Entretanto,

em muitos casos esse conjunto de regras contém regras que são especiali-

zações de outras regras. Para facilitar a explicação ao usuário, foi decidido

fornecer como explicação ao usuário somente as regras mais gerais. Assim, na

próxima seção, é proposto um método para resumir esse conjunto de regras,

baseado nas definições descritas na Seção 2.5, relacionadas à especificação e

generalização de regras.
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4.4 Um Método para Simplificar a Explicação de En-

sembles de Classificadores

Dado um ensemble de classificadores simbólicos e um exemplo x a ser clas-

sificado, pode-se utilizar uma das 3 (três) maneiras descritas na seção anterior

para combinar as decisões de cada um dos classificadores componentes — UV,

WMV e WMSV. Como os classificadores são simbólicos, o ensemble oferece

como saı́da, além da classificação final do exemplo x, todas as regras que

cobrem esse exemplo. Dessas regras, são selecionadas aquelas cuja cabeça

(classe) Hi prediz para o exemplo x a mesma classe que o ensemble, as quais

formam o conjunto de regras Rexpl. Entretanto, nesse conjunto podem existir

regras mais gerais que outras e, como mencionado na Seção 2.5, para tornar

a explicação mais simples, retira-se de Rexpl as regras mais especializadas em

relação a outras também pertencentes a Rexpl. Ou seja, analisando as regras

em Rexpl duas a duas, ficam no conjunto final R′
expl somente as regras que

subsumem outras regras.

O procedimento para encontrar a explicação final R′
expl é o seguinte: o corpo

de cada regra Re pertencente a Rexpl, Be, consiste de uma conjunção de testes

de atributos; cada corpo, então, é transformado no conjunto correspondente

Ae de testes de atributos. O conjunto composto por esses conjuntos Ae é deno-

minado Aexpl. Após construı́do o conjunto Aexpl, o Algoritmo 3 descreve como

é construı́da a explicação mais geral da classificação atribuı́da pelo ensemble
ao exemplo x, a qual será mostrada ao usuário.

4.5 Considerações Finais

Neste capı́tulo, foram descritos conceitos de ensembles de classificado-

res, foram propostos métodos de construção de ensembles de classificadores

simbólicos, e foi proposto um método para simplificar a explicação fornecida

pelos ensembles construı́dos. No próximo capı́tulo, é descrito o módulo ELE —

Ensemble Learning Environment — , integrado ao DISCOVER, que implementa

os métodos propostos neste capı́tulo.
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Algoritmo 3 Simplificação da explicação
Require: x: exemplo classificado pelo ensemble;

Rexpl = {Ri, ...,Rj, ...,Rq}: conjunto de regras dos classificadores h1, ...,hL

que constituem o ensemble, cobrem x e predizem a classe h∗(x).
1: procedure explicacao(x,Rexpl,Aexpl)
2: Aexpl = {Ai, ..., Aj, ..., Aq}; {conjunto de conjuntos de testes de atributos Ae

correspondente às regras Re do ensemble que classificam o exemplo como
a mesma classe h∗(x) do ensemble.}

3: if |Aexpl| > 1 then
4: for all (Ai, Aj)|i 6= j do
5: if Ai ⊆ Aj then
6: Aexpl = Aexpl − {Aj}
7: end if
8: end for
9: end if

10: return Aexpl;
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Capı́tulo

5

O AMBIENTE ELE

“O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e

o realista ajusta as velas.”

— Willian George Ward

Q uando são considerados métodos de aprendizado, um dos aspectos

mais importantes é a avaliação experimental dos classificadores con-

struı́dos por esses métodos, pois não existem instrumentos formais

para decidir qual método é ótimo para um dado problema (Dietterich, 1989;

Kibler and Langley, 1988; Schaffer, 1994). Assim, é necessário realizar a

avaliação experimental dos vários métodos de construção de ensembles con-

siderados neste trabalho, propostos na Seção 4.3. Em outras palavras, dados

dois ensembles h∗
1 e h∗

2, constituı́dos pela combinação de L1 e L2 hipóteses

respectivamente, ou seja,

h∗
1 = {h11,h12, ...,h1L1}

e

h∗
2 = {h21,h22, ...,h2L2}
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são vários os testes que devem ser realizados. Entre eles:

1. considerando qualquer ensemble h∗ isoladamente, verificar se o erro de h∗

é menor que o erro de cada um dos classificadores h1, ...,hL que o compõe.

Ou seja, se err(h)∗ ≤ err(hl), l = 1, ..., L. Para fazer essa verificação, deve

ser utilizado um teste de hipóteses, o que faz necessário estimar a média e

a variância do erro (a taxa do erro) de cada hipótese h1, ...,hL e da hipótese

h∗. Neste trabalho, as taxas de erro de h∗ e de hl, l = 1, ...L serão estimadas

utilizando a técnica k-fold cross-validation estratificado.

2. considerando ambos os ensembles h∗
1 e h∗

2, construı́dos com métodos de

construção de ensembles distintos, verificar a relação de erro entre am-

bos, ou seja, a relação entre err(h∗
1) e err(h∗

2). Também, para poder afir-

mar se um método de construção de ensemble é melhor que outro, é

necessário utilizar um teste de hipóteses, o que implica na estimativa da

variância do erro desses dois ensembles.

Para realizar esses testes, neste trabalho implementamos estruturas de

árvores de diretórios para utilizar o SNIFFER na execução dos métodos de

construção de ensembles. A seguir, é descrito como o sistema constrói a

árvore de experimentos, sendo descritos os módulos incorporados ao DIS-

COVER para construção de ensembles de classificadores. Também, é descrito

neste capı́tulo um exemplo de utilização do sistema implementado para me-

lhor compreensão de seu funcionamento.

5.1 Proposta para Construção e Avaliação de Ensem-

bles de Classificadores Simbólicos

Tendo em vista o funcionamento do SNIFFER para implementar um sistema

para realizar esses testes, inicialmente é necessário pensar em uma maneira

de estimar a taxa de erro verdadeiro de cada hipótese pertencente a h∗ para

utilizar a estimativa do erro de cada hipótese nos métodos de combinação com

peso e sem peso. Para utilizar o SNIFFER, é necessário construir uma árvore

de diretórios para ser utilizada como ponto de entrada para o SNIFFER, con-

forme a árvore de diretórios exibida na Figura 5.1. Nessa figura, S 1,...,S L
referem-se a diretórios que contém, respectivamente, S1, ..., SL conjuntos de
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ErrorEstimation

S 1 S 2 · · · S L

Alg 1 Alg 2 · · · Alg L

Figura 5.1: Configuração da árvore de diretórios para executar o SNIFFER para
obter a estimativa da taxa de erro verdadeira para cada uma das hipóteses
h1, ...,hL

ErrorEstimation

S 1 S 2 · · · S L

Alg 1 Alg 2 · · · Alg L

it0 it1 · · · it(k-1)

Figura 5.2: Configuração da árvore de diretórios após executar o SNIFFER para
obter a estimativa da taxa de erro verdadeira para cada uma das hipóteses
h1, ...,hL

exemplos; e Alg 1,...,Alg L são identificadores de algoritmos de aprendizado

simbólico, reconhecidos pelo SNIFFER. Quando o SNIFFER é executado, são

criados os diretórios it0,...,it(k-1), é realizado o método de resampling k-fold
cross-validation estratificado, e são executados os respectivos algoritmos de

aprendizado. Na Figura 5.2 é mostrado como fica o estado da árvore de di-

retórios após a execução do SNIFFER na árvore mostrada na Figura 5.1.

Para construir um ensemble simbólico, é necessário construir previamente

as hipóteses que o compõem. Para isso, é induzido com cada conjunto de

exemplos S1, ..., SL uma hipótese com os respectivos algoritmos Alg 1,...,Alg L.
Para tanto, é necessário construir uma árvore de diretórios como a mostrada

na Figura 5.3. Os diretórios it0 devem estar presentes nessa árvore para que

o SNIFFER induza somente um classificador com todo o conjunto de dados,

que devem estar nesse diretório, sem que seja estimado o erro e sem que real-

ize o método de resampling k-fold cross-validation estratificado. Note que para

induzir os classificadores h1, ...,hL que compõem h∗, devem ser utilizados os

mesmos conjuntos de dados utilizados para estimar o erro de h1, ...,hL. Nesta
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ClassifiersInduction

S 1 S 2 · · · S L

Alg 1 Alg 2 · · · Alg L

it0 it0

· · ·

it0

Figura 5.3: Configuração da árvore de diretórios para construir um ensemble
h∗ composto pelas hipóteses h1, ...,hL

árvore, é chamado o módulo SNIFFERCLASSIND, o qual estende funcionali-

dades do SNIFFER, conforme descrito na Seção 3.4.

Como o objetivo é verificar se o erro do ensemble h∗ é menor que o erro

das hipóteses que o compõem, é necessário utilizar um teste de hipóteses,

ou seja, é necessário estimar o erro do ensemble. Assim, utilizando a técnica

k-fold cross-validation estratificado, obtém-se uma estimativa da média e da

variância do erro verdadeiro para o ensemble h∗. Para isso, deve ser construı́da

uma árvore de diretórios que repita k vezes o processo de construção de en-
semble, ou seja, que repita k vezes as árvores mostradas nas Figuras 5.1 e 5.3.

Tal árvore pode ser observada na Figura 5.4. Em cada diretório it0,...,it(k-1),
filhos do diretório Experimento, existe um arquivo contendo um conjunto de

dados de treinamento e outro contendo um conjunto de dados de teste. Em

cada iteração, para construir as L hipóteses e seus respectivos erros, deve

ser utilizado o conjunto de dados de treinamento. Para obter os conjuntos

de dados presentes nos diretórios S 1,...,S L, pode-se replicar o conjunto de

treinamento em cada um desses diretórios ou pode-se utilizar um método de

resampling com ou sem reposição sobre o conjunto de treinamento.

Para melhor compreensão do método anteriormente descrito, são mostradas

duas figuras para ilustrar esse processo. Nas Figuras 5.5 e 5.6 é ilustrada a

maneira que propomos para realizar o k-fold cross-validation.

Na Figura 5.5, dado um conjunto de dados inicial S, inicialmente esse con-

junto deve ser dividido em k subconjuntos S ′
1, ..., S

′
k. Na primeira iteração do

k − fold, os conjuntos S ′
2, ..., S

′
k formam o conjunto de treinamento Str1 e o con-

junto S ′
1 forma o conjunto de teste Ste1. Do conjunto Str1, são extraı́das L amos-

tras de conjuntos de dados com ou sem reposição, sendo que cada amostra
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Figura 5.4: Configuração da árvore de diretórios para estimar o erro de um
ensemble h∗ composto pelas hipóteses h1, ...,hL
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forma os respectivos conjuntos S11, ..., S1L. A partir de cada um desses con-

juntos S11, ..., S1L, é induzido um classificador simbólico e é estimada a taxa de

erro desse classificador (esse processo é explicado na descrição da Figura 5.6),

ou seja, a partir de S11 é induzida a hipótese h11 e é estimada sua taxa de erro

ε11, a partir de S12 é induzida a hipótese h12 e é estimada sua taxa de erro ε12

e assim sucessivamente. As hipóteses h11, ...,h1L e suas respectivas taxas de

erro ε11, ..., ε1L formam os dados de entradas (os classificadores componentes)

do ensemble de classificadores h∗
1. Dado um método de combinação e um

método de classificação de exemplos dentre os métodos propostos, descritos

na Seção 4.3, o ensemble h∗
1 é testado, obtendo assim a taxa de erro ε∗1. De

maneira análoga, na segunda iteração do k-fold, os conjuntos S ′
1, S

′
3, ..., S

′
k for-

mam o conjunto de treinamento Str2 e o conjunto S ′
2 forma o conjunto de

teste Ste2. Do conjunto Str2, são extraı́das L amostras formando os conjuntos

S21, ..., S2L, a partir dos quais são induzidas as hipóteses h21, ...,h2L e suas re-

spectivas taxas de erro ε21, ..., ε2L. Tais hipóteses e taxas de erro formam os

dados de entradas (os classificadores componentes) do ensemble de classifi-

cadores h∗
2. Dado um método de combinação e um método de classificação

de exemplos, o ensemble h∗
2 é testado, obtendo assim a taxa de erro ε∗2. Da

mesma maneira, são realizados os outros k − 2 folds.

Na Figura 5.6, é ilustrado como é realizado o k-fold cross-validation quando

é dado um conjunto de dados e um algoritmo de aprendizado de máquina

simbólico para ser induzida uma hipótese e como é estimada a taxa de erro

dessa hipótese. Nessa figura, dado o conjunto de exemplos S11, é realizado

o k-fold de maneira usual, ou seja, inicialmente o conjunto S11 é dividido

em k partições estratificadas S11 1, ..., S11 k. Na primeira iteração, o conjunto

S11 1 é utilizado como conjunto de teste S11 te1, e os conjuntos S11 2, ..., S11 k for-

mam o conjunto de treinamento S11 tr1. O algoritmo de aprendizado simbólico

dado é utilizado para induzir o classificador h111, o qual é testado com o con-

junto de teste S11 te1, obtendo assim a taxa de erro ε111. De maneira análoga,

são criados os conjuntos de treinamento S11 tr2, com a união dos conjuntos

S11 1, S11 3, ..., S11 k, e de teste S11 te2, sendo este o conjunto S11 2, a partir dos

quais é induzida a hipótese h111 e testada obtendo assim a taxa de erro ε112, e

assim sucessivamente. Esse mesmo processo ilustrado na Figura 5.6 ocorre

para cada um dos conjuntos Si,j, i = 1, ..., k, j = 1, ..., L.

Após a execução do SNIFFER em todos os diretórios ErrorEstimation e Classi-
fiersInduction, o que se tem são k conjuntos compostos cada um por L clas-
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sificadores com suas respectivas estimativas de erro. Para estimar o erro dos

métodos de combinação dos classificadores, é necessário executar o método

desejado k vezes em k arquivos de teste distintos (presentes nos diretórios

it0,...,it(k-1) filhos do diretório Experimento) para obter k matrizes de confusão

e, conseqüentemente, obter a estimativa da média e da variância do erro desse

método sobre o domı́nio utilizado. Assim, é necessário, então, construir uma

outra árvore onde o método de construção de ensemble é executado. Como,

nesse processo, é necessário ter em mãos em cada execução K, K = 1, ..., k, as

L hipóteses pertencentes à hipótese h∗
K juntamente com seus respectivos er-

ros, tais informações são armazenadas em arquivos nos diretórios it 0,...,it (k-
1) no segundo nı́vel da árvore mostrada na Figura 5.4. Com esses arqui-

vos em fácil localização para serem recuperados, deve-se construir a árvore

mostrada na Figura 5.7. Nessa figura, o diretório nomeado Method deve ser

nomeado, na prática, com algum identificador válido para o SNIFFER, o qual

indica o método de construção de ensemble que deve ser utilizado. Os identi-

ficadores atualmente reconhecidos pelo SNIFFER são, inicialmente, os listados

na Tabela 5.1. Futuramente, os métodos de construção de ensembles e os

respectivos classificadores podem ser ampliados, tendo em vista que podem

ser utilizadas outras medidas de avaliação de regras de conhecimento para

decisões de classificação.

Para comparar entre si os métodos de construção de ensembles simbólicos

propostos neste trabalho e compará-los com os classificadores que os compõem

(testes 1 e 2 na página 56), pode-se ampliar a estrutura da árvore mostrada

na Figura 5.7, colocando outros diretórios de métodos sob o diretório Ensem-
bleMethodsExecution. Na Figura 5.8 é ilustrada essa ampliação. Deve ser

observado que no diretório it(k-1) filho do diretório Alg 1 por exemplo — Fi-

gura 5.8 — , devem estar presentes os seguintes arquivos da árvore mostrada

na Figura 5.4:

• o arquivo com o conjunto de treinamento presente no diretório it0 do nı́vel

61, descendente do nó (diretório) it(k-1); e

• o arquivo com o conjunto de teste armazenado no diretório it(k-1) do nı́vel

2.

1Nas árvores de diretórios apresentadas neste trabalho, denominamos nı́vel 1 o nı́vel da
árvore onde está seu nó raı́z; nı́vel 2 o nı́vel onde estão os nós filhos do nó raı́z e assim
sucessivamente.
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Identificadora Descrição
unweighted.byclassifier* Combinação sem peso, utilizando como critério de

classificação o critério do próprio classificador
weightedmean.byclassifier* Combinação com peso tomando como peso a média do

erro, utilizando como critério de classificação o critério do
próprio classificador

weightedmeanse.byclassifier* Combinação com peso tomando como peso a média e o erro
padrão do erro, utilizando como critério de classificação o
critério do próprio classificador

unweighted.accr Combinação sem peso, utilizando como critério de
classificação a regra mais precisa do classificador

weightedmean.accr Combinação com peso tomando como peso a média do
erro, utilizando como critério de classificação a regra mais
precisa do classificador

weightedmeanse.accr Combinação com peso tomando como peso a média e o erro
padrão do erro, utilizando como critério de classificação a
regra mais precisa do classificador

bybestrule.accr Votação pela melhor regra, utilizando como critério de
classificação a regra mais precisa do classificador

unweighted.laplace Combinação sem peso e critério de classificação, utilizando
como critério de classificação a regra mais precisa do clas-
sificador segundo a precisão de laplace — Equação A.19

weightedmean.laplace Combinação com peso tomando como peso a média do
erro, utilizando como critério de classificação a regra mais
precisa do classificador segundo a precisão de laplace

weightedmeanse.laplace Combinação com peso tomando como peso a média e o erro
padrão do erro, utilizando como critério de classificação a
regra mais precisa do classificador segundo a precisão de
laplace

bybestrule.laplace Votação pela melhor regra, utilizando como critério de
classificação a regra mais precisa do classificador segundo
a precisão de laplace

Tabela 5.1: Identificadores de métodos de construção de ensembles reconhe-
cidos pelo SNIFFER

aOs identificadores marcados com * utilizam como método de classificação o classificador
como um todo.

De maneira análoga, são construı́dos os diretórios it0,...,it(k-1), filhos dos

diretórios Alg 1,..., Alg L pertencentes à árvore de diretórios mostrada na Fi-

gura 5.8.
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Figura 5.5: Estimativa da taxa de erro de um ensemble de classificadores
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Figura 5.6: Estimativa da taxa de erro do classificador h11, construı́do sobre o
conjunto de dados S11

EnsembleMethodsExecution

Method

it0 it1 · · · it(k-1)

Figura 5.7: Configuração da árvore de diretórios para utilizar os métodos de
construção de ensembles
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EnsembleMethodsExecution

Method 1 Method 2 · · ·

it0 · · · it(k-1)

S 1 · · · S L

Alg 1 Alg L

it0 · · · it(k-1) it0 · · · it(k-1)

Figura 5.8: Configuração da árvore de diretórios para comparar diferentes
métodos de construção de ensembles

Deve ser observado que esse projeto do sistema permite que o usuário

consiga construir um único ensemble para ser utilizado para classificar novos

exemplos, e não somente para avaliação de métodos de construção de ensem-
bles. Para isso, basta configurar a árvore de diretórios mostrada na Figura 5.4

colocando somente uma iteração it0 no segundo nı́vel da árvore, o que im-

plica em somente uma iteração na árvore mostrada na Figura 5.7.

Para construir as referidas estruturas de diretórios e executar os métodos

de combinação de classificadores e classificação de exemplos, foi desenvolvido

neste trabalho o sistema, ELE (Ensemble Learning Environment), composto

por dois módulos distintos — ENSEMBLETREE e ENSEMBLEMETHODS — , des-

critos a seguir.

5.2 O Ambiente Computacional ENSEMBLETREE

O ambiente computacional ENSEMBLETREE tem como objetivo:

• construir as estruturas de diretórios mostradas nas Figuras 5.4 e 5.8 e

descritas anteriormente;

• executar o SNIFFER para induzir os classificadores que compõem os en-
sembles e estimar o erro desses classificadores; e

• executar o SNIFFER para estimar o erro dos métodos de construção de

ensembles.

Dados um número de iterações de k-fold cross-validation para estimar

o erro dos métodos de combinação, o número de iterações do k-fold cross-
validation para estimar o erro dos classificadores que compõem os ensembles e
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um diretório de experimento (um ponto de entrada) contendo um arquivo com

um conjunto de dados e um arquivo com a descrição dos atributos desses da-

dos, ambos no formato DSX (Batista, 2001), inicialmente é chamada a técnica

de resampling k-fold cross-validation estratificado, implementada no DLE, a

qual constrói k diretórios it0,...,it(k-1) e distribui nesses k diretórios os respec-

tivos conjuntos de dados de treinamento e teste. Em cada diretório it0,...,it(k-1)
são construı́dos os diretórios ErrorEstimation e ClassifiersInduction. Dentro do

diretório ErrorEstimation, são construı́dos os diretórios S 1,...,S L, onde são ar-

mazenados arquivos de conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados são

partições com ou sem reposição do conjunto de treinamento presente em seu

respectivo diretório it ascendente ou, ainda, replicações do próprio conjunto

de treinamento, segundo a opção do usuário. Em cada diretório S 1,...,S L,
é construı́do um diretório Alg, sendo Alg um identificador de algoritmos de

aprendizado válido para o SNIFFER. Analogamente, é construı́da a estrutura

do diretório ClassifiersInduction, mas com uma diferença: é construı́do um

diretório filho it0 em cada um dos diretórios Alg 1,...,Alg L. Dentro de cada di-

retório it0 deve ser copiado duas vezes o conjunto de dados presente em seu

ascendente S 1,...,S L, sendo uma cópia o conjunto de dados de treinamento

e a outra cópia o conjunto de dados de teste. Dessa maneira, é construı́da

a árvore mostrada na Figura 5.4. Após construı́da essa árvore, o SNIFFER é

chamado em cada um dos diretórios ClassifiersInduction e ErrorEstimation. O

SNIFFER deve ser chamado dessa maneira para facilitar a recuperação das

taxas de erro estimadas nos diretórios ErrorEstimation. Após, são armazenados

em cada diretório it0,...,it(k-1), filhos do ponto de entrada, todos os arquivos

de saı́da presentes nos diretórios it0 descendentes de ClassifiersInduction e o

respectivo arquivo contendo as taxas de erro de cada classificador, estimadas

em ErrorEstimation.

Para construir a árvore mostrada na Figura 5.8, é construı́do um diretório

denominado EnsembleMethodsExecution, filho do ponto de entrada. Dentro

desse diretório, são construı́dos:

• os diretórios cujos nomes são identificadores de métodos de construção

de ensembles reconhecidos pelo SNIFFER — Meth1,...,MethJ;

• os diretórios S 1,...,S L com seus respectivos diretórios Alg 1,...,Alg L; e

• opcionalmente, um diretório S, tendo como filhos diretórios nomeados

com identificadores de todos os algoritmos de aprendizado utilizados.
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Dentro de cada um dos diretórios cujos nomes são identificadores reco-

nhecidos pelo SNIFFER, são construı́dos os diretórios it0,...,it(k-1). Dentro dos

diretórios it pertencentes a Meth1,...,MethJ, são armazenados os L classifica-

dores induzidos pelos algoritmos de aprendizado simbólico e os L arquivos

com as taxas de erro desses classificadores. Todos esses arquivos estão pre-

sentes nos diretórios it0,...,it(k-1) do nó 2 da árvore. Nos diretórios it0,...,it(k-1),
filhos de Alg 1,...,Alg L, são armazenados os respectivos arquivos de teste pre-

sentes nos diretórios it0,...,it(k-1), filhos do ponto de entrada, e os arquivos de

treinamento presentes nos diretórios S 1,...,S L, descendentes de it0,...,it(k-1).
Por exemplo, no diretório it1, filho de Alg 2, é armazenado, como conjunto de

treinamento, o conjunto de dados presente em S 2, descendente do diretório

it1 do nı́vel 2. Dentro dos diretórios it0,...,it(k-1), descendentes do diretório S,

são armazenados os arquivos de treinamento e teste presentes nos respectivos

diretótios it0,...,it(k-1) filhos do ponto de entrada. Para finalizar, o SNIFFER é

chamado no diretório EnsembleMethodsExecution.

5.3 A Biblioteca de Classes ENSEMBLEMETHODS

A biblioteca de classes ENSEMBLEMETHODS implementada neste trabalho é

uma biblioteca orientada a objeto que tem como objetivo dar suporte ao teste

de diferentes métodos de construção de ensembles, compostos por métodos

de classificação de exemplos e de combinação de classificadores, existentes

e a serem futuramente propostos. Assim, as principais funcionalidades da

biblioteca ENSEMBLEMETHODS são:

Métodos de classificação de exemplos: Além de classificar exemplos utili-

zando o classificador como um todo, pode-se também classificar um novo

exemplo utilizando a melhor regra dada uma determinada heurı́stica

(medida de regra) para selecionar essa regra. A biblioteca ENSEMBLE-

METHODS provê os métodos de classificação de exemplos descritos na

Seção 4.3.

Métodos de combinação de classificadores: Pode-se utilizar diversos mé-

todos de combinação de classificadores. A biblioteca ENSEMBLEMETHODS

provê os métodos de combinação de classificadores descritos na Seção 4.3.

O projeto da biblioteca ENSEMBLEMETHODS foi realizado utilizando os con-

ceitos de padrões de projeto de Engenharia de Software (Gamma et al., 1995;
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Shalloway and Trott, 2002). Essa biblioteca possui uma arquitetura modular.

Cada módulo é constituı́do de uma ou mais classes e realiza um conjunto bem

definido de tarefas. Atualmente, a biblioteca ENSEMBLEMETHODS é composta

por 5 métodos implementados em 10 classes e usa o ambiente computacional

DLE (Batista and Monard, 2003), cujo objetivo é dar suporte à manipulação

de classificadores simbólicos. Segue uma breve descrição dos módulos de

combinação e classificação implementados:

Módulos de combinação de classificadores.
Os módulos CombinationWeightedMeanVotes, CombinationWeighted-
MeanSEVotes, CombinationUnweightedVotes e CombinationByBestRule
são utilizados para fazer a combinação de classificadores simbólicos re-

alizando votação com peso utilizando somente a média do erro, votação

com peso utilizando a média e o erro padrão do erro, votação sem peso

e classificação pela melhor das regras selecionadas em todos os classi-

ficadores componentes do ensemble, respectivamente.

Módulos de classificação de exemplos.
Os módulos ClassificationByClassifier, ClassificationByRuleAccR e Classi-
ficationByRuleLaplace são utilizados para fazer classificação de exem-

plos realizando classificação com o classificador como um todo e real-

izando classificação com as medidas de regra precisão e precisão de

Laplace — Equação A.19 — , respectivamente. Inicialmente foram

implementados somente os métodos de classificação utilizando essas

duas medidas; entretanto é uma tarefa simples implementar outros

métodos de classificação de exemplos utilizando outras medidas de re-

gras.

Apesar de fazer uso do ambiente computacional DLE, do ponto de vista

do usuário essa tarefa é transparente, já que os módulos carregam os outros

módulos necessários para execução sem que o usuário necessite se preocupar

com essa tarefa.

Conforme dito anteriormente, o projeto da biblioteca ENSEMBLEMETHODS

utiliza padrões de projeto (Gamma et al., 1995; Shalloway and Trott, 2002),

já que padrões de projeto fazem com que o reuso de projetos e arquiteturas

de sucesso se torne mais fácil. Neste projeto, foi utilizado o padrão de projeto

Bridge, utilizado para separar um conjunto de implementações dos objetos

que os utilizam.
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A seguir são apresentadas as descrições de classes pertencentes a cada

um dos módulos. Para ajudar na descrição das classes pertencentes aos

módulos é utilizado um diagrama de classe em UML (Unified Modelling Lan-
guage) (Booch et al., 1998).

As classes abstratas CombinationAbstract e ClassificationAbstract criam

as estruturas básicas para a implementação dos métodos de combinação e

classificação. Devem ser fornecidos um diretório que contenha os classifica-

dores induzidos por algoritmos de aprendizado de máquina simbólicos e um

conjunto de dados para ser classificado.

A classe ConfMatrix fornece a estrutura básica para a criação e manipu-

lação de matrizes de confusão. Ela é necessária já que um dos objetivos do

projeto é observar a estimativa da média e do desvio padrão do erro cometido

pelos métodos de combinação de classificadores em diferentes domı́nios.

Na Figura 5.9 é mostrado o diagrama de classes em UML que ilustra a

interação entre as classes dos módulos ClassificationByClassifier, Classifica-
tionByRuleAccR, ClassificationByRuleLaplace, CombinationUnweightedVotes,
CombinationWeightedMeanVotes, CombinationWeightedMeanSEVotes, Com-
binationByBestRule e ConfMatrix.

O projeto da biblioteca ENSEMBLEMETHODS foi projetado de maneira tal

que torna-se fácil agregar novos métodos de combinação de classificadores e

classificação de exemplos, desde que tais métodos possam ser empregados em

conjuntos de classificadores simbólicos, compostos por regras de classificação

e que tenham sido induzidos por algoritmos de aprendizado que possuam

identificadores reconhecı́veis pelo SNIFFER (Batista and Monard, 2003), e que

possam ser convertidos para o formato padrão PBM (Prati et al., 2001b,a) —

Capı́tulo 3.

5.4 Um Exemplo de Execução do Sistema ENSEM-

BLETREE

Para facilitar a compreensão do funcionamento do sistema implementado,

nesta seção é descrito um exemplo de utilização e funcionamento do sistema.

Suponha que o usuário queira testar dois métodos de construção de ensem-
bles, identificados por unweighted.byclassifier e weightedmean.byclassifier,
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Figura 5.9: Diagrama de classes em UML do projeto dos módulos de
combinação e de classificação

sobre uma base de dados, cujos arquivos de descrição de atributos e de dados

são, respectivamente, ds.names e ds.data. Dado que:

• Cada ensemble deve ser composto por 3 classificadores, sendo dois deles

induzidos pelo algoritmo de aprendizado simbólico CN2 e o outro pelo

algoritmo C4.5;

• A estimativa de erro de cada ensemble deve ser realizada com 10-fold
cross-validation estratificado; e

• A estimativa de erro de cada classificador que compõe o ensemble deve

ser realizada com 5-fold cross-validation estratificado,

para realizar essa tarefa, o usuário faz uma chamada ao sistema passando

por parâmetros, além desses dados, um diretório de entrada, o qual aqui o

denominaremos Experimento, contendo os dois arquivos ds.names e ds.data,

ambos no formato DSX. O primeiro passo do sistema consiste em criar, como

filhos do diretório Experimento, os diretórios it0,...,it9, os quais contém uma

cópia do arquivo ds.names armazenado em Experimento e os arquivos ds.data
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e ds.test, referentes à cada iteração do 10-fold cross-validation estratificado.

Na Figura 5.10 é ilustrado o resultado desse passo do processo.

Experimento

it 0 · · · it 9

Figura 5.10: Exemplo do primeiro passo de execução do sistema ENSEMBLE-
TREE

No segundo passo, em cada diretório it0,...,it9 são criados os diretórios

ClassifiersInduction e ErrorEstimation — Figura 5.11. No diretório ErrorEstima-
tion, filho do diretório it0, são criados os diretórios S 1,...,S 3 (são 3 os clas-

sificadores que compõem o ensemble). Do conjunto de dados contido no ar-

quivo ds.data armazenado em it0, são extraı́das 3(três) amostras S1, S2 e S3

(o tipo de amostragem é especificado pelo usuário ao fazer a chamada ao sis-

tema). No diretório S 1 é criado o diretório cn2 (o primeiro classificador deve

ser induzido com o algoritmo CN2), onde é armazenado o arquivo ds.data, o

qual contém a primeira amostra S1, e uma cópia do arquivo ds.names; no

diretório S 2 é criado o diretório cn2 (o segundo classificador deve ser in-

duzido com o algoritmo CN2), onde é armazenado o arquivo ds.data, o qual

contém a segunda amostra S2, e uma cópia do arquivo ds.names; e, final-

mente, no diretório S 3 é criado o diretório c4.5 (o terceiro classificador deve

ser induzido com o algoritmo C4.5), onde é armazenado o arquivo ds.data, o

qual contém a terceira e última amostra S3, e uma cópia do arquivo ds.names.
Toda essa sub-árvore filha de ErrorEstimation é copiada no diretório ClassifiersIn-
duction. No diretório ClassifiersInduction/S 1/cn2 é criado o diretório it0, para

onde são movidos os arquivos ds.names e ds.data presentes em Classifiers-
Induction/S 1/cn2. Também, é feita uma cópia do arquivo ds.data para o

arquivo ds.test no diretório ClassifiersInduction/S 1/cn2/it0. O mesmo é real-

izado nos diretórios ClassifiersInduction/S 2/cn2 e ClassifiersInduction/S 3/c4.5.

De maneira análoga, são construı́das as estruturas das sub-árvores dos di-

retórios it1,...,it9. Em cada diretório ClassifiersInduction e ErrorEstimation, filhos

de it0,...,it9, é feita uma chamado ao SNIFFER. Deve ser observado que em

ErrorEstimation deve ser passado como parâmetro o número de folds do k-fold
cross-validation estratificado, ou seja, 5. Na Figura 5.11 é ilustrado o resul-

tado desse passo do processo.
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Figura 5.11: Exemplo do segundo passo de execução do sistema ENSEMBLE-
TREE
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No terceiro passo, no diretório Experimento/it0 são colocados os arquivos:

• ds1.out — uma cópia do arquivo ds CN2.rules armazenado em Experimen-
to/it0/ClassifiersInduction/S 1/cn2/it0 — ds1.err — construı́do pelo sistema

com os resultados obtidos no 5-fold cross-validation no diretório Experi-
mento/it0/ErrorEstimation/S 1/cn2 — e ds1.data — uma cópia do arquivo

ds.data armazenado em Experimento/it0/ClassifiersInduction/S 1/ cn2/it0;

• ds2.out — uma cópia do arquivo ds CN2.rules armazenado em Experimen-
to/it0/ClassifiersInduction/S 2/cn2/it0 — ds2.err — construı́do pelo sistema

com os resultados obtidos no 5-fold cross-validation no diretório Experi-
mento/it0/ErrorEstimation/S 2/cn2 — e ds2.data — uma cópia do arquivo

ds.data armazenado em Experimento/it0/ClassifiersInduction/S 2/ cn2/it0;

e

• ds3.out — uma cópia do arquivo ds C45.out armazenado em Experimen-
to/it0/ClassifiersInduction/S 3/c4.5/it0 — ds3.err — construı́do pelo sistema

com os resultados obtidos no 5-fold cross-validation no diretório Experi-
mento/it0/ErrorEstimation/S 3/c4.5 — e ds3.data — uma cópia do arquivo

ds.data armazenado em Experimento/it0/ClassifiersInduction/S 3/ c4.5/it0.

Um exemplo dos arquivos com extensão .err pode ser encontrado em (Ber-

nardini and Monard, 2004). Os arquivos com extensão .data (no formato

DSX) são necessários para calcular as matrizes de contingência de cada re-

gra presente no arquivo de saı́da dos indutores (arquivos com extensão .out)
para executar os métodos de construção de ensembles. Analogamente, são ar-

mazenados esses arquivos nos diretórios it1,...,it9 filhos de Experimento. Com

os arquivos referentes aos classificadores que compõem o ensemble, deve-

se passar ao passo de construção da árvore para execução dos métodos de

construção de ensemble. Assim, é criado o diretório EnsembleMethodsExec-
ution em Experimento. Nesse diretório (EnsembleMethodsExecution), são cri-

ados os diretórios S 1, S 2, S 3, unweighted.byclassifier e weightedmean.by-
classifier. Em S 1 é criado o diretório cn2; em S 2 também é criado o di-

retório cn2; e, finalmente, em S 3 é criado o diretório c4.5. Em S 1/cn2,

S 2/cn2, S 3/c4.5, unweighted.byclassifier e weightedmean.byclassifier são cri-

ados os diretórios it0,...,it9 (lembrando, a estimativa de erro dos métodos de

construção de ensembles deve ser realizada com 10-fold cross validation e,
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como é necessário comparar as taxas de erro dos ensembles com os classifica-

dores que o compõe, é necessário estimar o erro dos classificadores também

com 10-fold cross-validation). No diretório Experimento/EnsembleMethods-
Execution/S 1/cn2/it0, é armazenada uma cópia do arquivo ds1.data (reno-

meado para ds.data), do arquivo ds.names e do arquivo ds.test, presentes em

Experimento/it0. Analogamente, no diretório Experimento/EnsembleMethods-
Execution/S 2/cn2/it0, é armazenada uma cópia do arquivo ds2.data (renome-

ado para ds.data), do arquivo ds.names e do arquivo ds.test, presentes em

Experimento/it0; e no diretório Experimento/EnsembleMethodsExecution/S 3/
c4.5/it0, é armazenada uma cópia do arquivo ds3.data (renomeado para ds.-
data), do arquivo ds.names e do arquivo ds.test, presentes em Experimen-
to/it0. Da mesma maneira são armazenados arquivos em Experimento/En-
sembleMethodsExecution/S 1/cn2/it1,..., S 1/cn2/it9, S 2/cn2/it1,...,S 2/cn2/it9
e S 3/c4.5/it1,...,S 3/c4.5/it9. Em unweighted.byclassifier/it0 e weightedmean.-
byclassifier/it0 são copiados os arquivos ds.test (duas vezes — um renome-

ado para ds.data e outro deixado como ds.test. Isso é necessário para que o

SNIFFER não acuse erro na execução do método de construção de ensemble),

ds.names, ds1.data, ds1.out, ds1.det, ds2.data, ds2.out, ds2.det, ds3.data,

ds3.out e ds3.det presentes em Experimento/it0. De maneira análoga, são ar-

mazenados os arquivos em unweighted.byclassifier/it1,...,it9 e em weighted-
mean.byclassifier/it1,...,it9. O SNIFFER é então chamado, sendo passado como

parâmetro o caminho para o diretório EnsembleMethodsExecution. Quando o

SNIFFER encontra o diretório denominado unweighted.byclassifier, ele chama

o método CombinationUnweightedVotes, passando como parâmetro o tipo de

classificação que deve ser realizada (no caso, “ClassificationByClassifier”). Ao

ser executado esse método de construção de ensembles, são construı́dos os

seguintes dois arquivos em cada diretório unweighted.byclassifier/it0,...,it9:

1. ds.out, o qual contém a saı́da da execução do método de construção de

ensembles — as matrizes de confusão para cada hipótese ao executar o

método de classificação utilizado e a matriz de confusão do método de

combinação final; e

2. ds.det, o qual contém, para cada exemplo classificado, a classificação e

as regras que cobrem o exemplo de cada hipótese componente do ensem-
ble e a classificação final dada pelo método de combinação com o número

de votos atribuı́do a cada classe.
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Um exemplo de ambos os arquivos pode ser visualizado em (Bernardini

and Monard, 2004). Processo análogo ocorre quando o SNIFFER encontra o

identificador (diretório nomeado) weightedmean.byclassifier. Na Figura 5.12

pode ser visualizado o resultado desse último passo do processo.

5.5 Considerações Finais

Neste capı́tulo, foi descrito o módulo ELE, que implementa os métodos de

construção de ensembles de classificadores simbólicos propostos na Seção 4.3.

Também, foi descrito o método de avaliação dos métodos de construção de en-
sembles propostos. Deve ser enfatizado que foi grande o esforço requerido

para projetar e implementar esse método de avaliação utilizado, já que tal

método deve ser cuidadosamente projetado e bastante rigoroso para garantir

a qualidade dos resultados obtidos bem como a qualidade da análise realizada

sobre esses resultados. No próximo capı́tulo são abordados algoritmos evo-

lutivos e algoritmos genéticos, com enfoque na aplicação em aprendizado de

máquina simbólico. Também, é proposto um algoritmo genético para evoluir

classificadores simbólicos.
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Capı́tulo

6

EVOLUÇÃO DE CLASSIFICADORES

SIMBÓLICOS

“Há grandeza neste modo de ver a vida, com as suas

potencialidades, que o sopro do criador originalmente imprimiu em

algumas formas ou numa só; e assim, enquanto este planeta foi

girando de acordo com a lei imutável da gravidade, a partir de um

inı́cio tão simples evoluı́ram inúmeras formas mais belas e mais

maravilhosas.”

— Charles Darwin

T endo em vista que algoritmos de aprendizado simbólico realizam busca

local e tendo em vista que algoritmos genéticos são um método de

busca global, algoritmos genéticos podem, então, ser utilizados para

evoluir conjuntos de classificadores induzidos por esses algoritmos de apren-

dizado em um único classificador, desejavelmente mais preciso que os classifi-

cadores iniciais. Algoritmos Genéticos são considerados um sub-paradigma de

uma classe de algoritmos de busca estocástica (Freitas, 2002a), denominada
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Algoritmos Evolutivos (AEs). Neste capı́tulo, inicialmente é feita uma descrição

dos algoritmos evolutivos. Logo após é feita uma introdução às definições de

algoritmos genéticos bem como é feita uma descrição de métodos encontrados

na literatura para evoluir classificadores simbólicos. Por fim é proposto um

algoritmo genético para evoluir classificadores simbólicos, estando detalhada-

mente descritos os operadores genéticos e os critérios de parada utilizados,

bem como as funções de avaliação propostas neste trabalho.

6.1 Algoritmos Evolutivos

O paradigma de algoritmos evolutivos consiste de algoritmos de busca es-

tocástica baseados na abstração dos processos de evolução Darwiniana. Ainda

que diversos tipos de algoritmos evolutivos (como discutido mais adiante nesta

seção) têm sido propostos, quase todos eles têm alguns elementos e carac-

terı́sticas básicas em comum Freitas (2002a), tais como:

• AEs tipicamente trabalham com uma população de indivı́duos (soluções

candidatas) a cada iteração, ao invés de uma única solução candidata

por vez;

• Usam um método de seleção baseado na aptidão do indivı́duo, ou seja,

uma medida de qualidade da solução candidata representada por um

indivı́duo. Assim, quanto melhor a aptidão do indivı́duo, maior a proba-

bilidade do indivı́duo ser selecionado e maior a chance de algumas partes

de seu “material genético” (partes da solução candidata) ser passada para

as gerações futuras de indivı́duos;

• Geram novos indivı́duos através de um mecanismo de herança dos in-

divı́duos existentes. Descendentes dos indivı́duos são gerados aplicando-

se operadores estocásticos (probabilı́sticos) nos indivı́duos existentes na

geração corrente. Dois operadores freqüentemente utilizados são cross-
over (recombinação) e mutação. Em essência, o operador de crossover
mistura o material genético de dois ou mais indivı́duos, enquanto que o

operador de mutação muda o valor de uma pequena parte do material

genético de um indivı́duo para um valor aleatório, simulando a auto-

replicação errônea dos indivı́duos.

Segundo (Freitas, 2002a), existem quatro sub-paradigmas de AEs:
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1. Estratégias Evolutivas: tipicamente utilizam um vetor de valores reais

para representar os indivı́duos. As primeiras estratégias evolutivas de-

ram ênfase ao operador de mutação como o principal operador de ex-

ploração no espaço de busca, mas atualmente tanto mutação quanto

crossover são utilizados. Um indivı́duo geralmente representa não so-

mente variáveis com valores reais do problema a ser resolvido mas tam-

bém parâmetros que controlam a distribuição de mutação, caracteri-

zando uma auto-adaptação dos parâmetros de mutação. O operador de

mutação geralmente modifica os indivı́duos segundo uma distribuição

normal multi-variada, na qual pequenas mutações têm preferência em

relação a grandes mutações.

2. Programação Evolutiva: foi originalmente desenvolvida para evoluir má-

quinas de estado finito. Diferentemente das estratégias evolutivas, pro-

gramação evolutiva geralmente não utiliza crossover; similarmente às es-

tratégias evolutivas, também utiliza mutação com probabilidade segundo

uma distribuição normal e auto-adaptação dos parâmetros de mutação.

3. Algoritmos Genéticos (AGs): dão ênfase ao operador de crossover como

principal operador de exploração no espaço de busca e consideram a mu-

tação como um operador menor, tipicamente aplicado com probabilidade

muito baixa. No inı́cio, os AGs clássicos utilizavam cadeias de bits para

representar os indivı́duos, mas, atualmente, representações mais elabo-

radas são também utilizadas.

4. Programação Genética: bastante semelhante aos AGs, entretanto, os in-

divı́duos são geralmente algum tipo de programa de computador, ou seja,

consistem não somente de estruturas de dados mas também de funções

(ou operações) aplicáveis a essas estruturas. A idéia de ter os indivı́duos

explicitamente representando tanto dados quanto funções e operadores

(ao invés de somente parâmetros de funções) parece ser relativamente

pouco usada nos outros sub-paradigmas de AEs.

Neste trabalho, propomos o uso de AGs para evoluir classificadores sim-

bólicos. Assim, a seguir são descritos os AGs, dando ênfase ao funcionamento

do AG clássico. Na seqüência, é feita uma descrição das caracterı́sticas de

AGs utilizadas para evoluir classificadores simbólicos.
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6.2 Algoritmos Genéticos

AGs são métodos de otimização e busca inspirados nos mecanismos de

evolução de populações de seres vivos. Foram introduzidos por John Hol-

land (Holland, 1975) e popularizados por um dos seus alunos, David Gold-

berg (Goldberg, 1989). Esses algoritmos seguem o princı́pio da seleção natural

e sobrevivência do mais apto, enunciado em 1859 pelo naturalista e fisiologista

inglês Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies. De acordo com

Charles Darwin,

Quanto melhor um indivı́duo se adaptar ao seu meio ambiente, maior
será sua chance de sobreviver e gerar descendentes.

A otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Con-

siste em tentar várias soluções e utilizar a informação obtida nesse processo

de forma a encontrar soluções cada vez melhores. As técnicas de busca e

otimização geralmente apresentam:

1. Um espaço de busca, onde estão todas as possı́veis soluções do problema;

2. Uma função de aptidão (ou função objetivo), que é utilizada para avaliar

as possı́veis soluções, associando a cada uma delas uma nota.

Em termos matemáticos, a otimização consiste em achar a solução ótima

da função objetivo, ou seja, a solução que corresponda ao ponto de máximo

ou mı́nimo da função objetivo. Entretanto, em muitas funções, existem várias

soluções ótimas locais (pontos ótimos locais), ou seja, soluções que otimizam

o valor da função objetivo. Tais pontos são denominados ótimos locais porque

a função atinge, nesses pontos, valores ótimos em relação à vizinhança desses

pontos. Entretanto, a melhor solução para esse problema está no ponto em

que a função atinge seu “melhor” valor ótimo, denominado ótimo global. Em

muitas funções, uma grande quantidade de técnicas de otimização (por exem-

plo, os métodos de gradiente) não são capazes de localizar o ponto de ótimo

global de uma função com múltiplos pontos ótimos. Nesses casos, AGs geral-

mente são capazes de encontrá-los.

A terminologia descrita a seguir foi baseada em (Mitchell, 1997a). Em

AGs, necessita-se de uma estrutura de dados que codifica uma solução para
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um problema que se deseja resolver, ou seja, uma representação para um

ponto no espaço de busca. Tal estrutura é denominada genoma e tal ponto

no espaço é denominado cromossomo. A união de um cromossomo com sua

aptidão é denominada indivı́duo. Um parâmetro codificado no cromossomo

é denominado gene, e aos valores que um gene pode assumir dá-se o nome

de alelo. O genótipo representa a informação contida no cromossomo (ou

genoma). Quando se decodifica o cromossomo, essa decodificação recebe o

nome de fenótipo. Por exemplo, se um cromossomo codifica parâmetros de

um conjunto de regras, o fenótipo é o conjunto de regras; se um cromossomo

codifica os parâmetros de uma rede neural, o fenótipo é a rede neural.

Existem problemas nos quais há uma interação entre genes do cromos-

somo, ou seja, um valor de gene influencia o valor de outro gene. A essa

interação, dá-se o nome de epistasia. Deve ser observado que problemas com

alta epistasia são difı́ceis de se resolver utilizando AGs.

A seguir, é descrito o algoritmo genético clássico, bem como é feita uma

descrição mais detalhada de alguns componentes de um AG clássico. É tam-

bém mostrado um exemplo de funcionamento de um AG clássico e são feitas

algumas considerações em relação ao uso de AGs.

6.2.1 Algoritmo Genético Clássico

Dados:

• Um espaço de busca;

• Uma função de aptidão;

• Um conjunto de operadores genéticos a serem aplicados aos cromos-

somos para criar uma nova população. Esse conjunto geralmente é

composto pelos operadores de seleção, crossover e mutação. O opera-

dor de seleção seleciona os cromossomos mais aptos para produzir uma

população de genitores; o operador de crossover produz um ou mais

cromossomos filhos a partir da recombinação dos genes de seus pais

(população de descendentes); e o de mutação substitui o valor de um

ou mais locus de um cromossomo por outro valor. Tais operadores são

melhor descritos na Seção 6.2.2;

o algoritmo genético clássico segue os passos descritos no Algoritmo 4.
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Algoritmo 4 Algoritmo genético clássico.
Require: D: Espaço de busca;

f(i): Função de avaliação utilizada para avaliar cada indivı́duo i;
cross, mut e select: Operadores de crossover, mutação e seleção.

1: current population = random individual(N );
2: while critério de parada não satisfeito do
3: for all i ∈ current population do
4: Calcular f(i);
5: end for

new population = ∅;
6: for i = 1 to N do
7: (i1, i2) = select(current population);
8: i′i = cross(i1, i2);
9: ii = mut(i′i);

10: new population = new population + {ii};
11: end for
12: current population = new population;
13: end while
14: return best individual(current population);

No Algoritmo 4, a função random individual retorna N indivı́duos gerados

aleatoriamente, pertencentes ao espaço de busca D, e a função best individual
retorna o melhor indivı́duo da última população gerada pelo AG segundo a

função de avaliação f .

Podem existir diversos critérios de parada, tais como não ocorrer alterações

da população anterior para a população atual ou alcançar um número pré-

fixado de gerações. Geração é o nome dado a cada iteração do algoritmo des-

crito. Geralmente, o número de gerações de um AG tı́pico é de 50 a 500. Ainda,

pode-se fixar um número maior de gerações. O conjunto completo de iterações

é denominado execução1. Ao final de uma execução, há um ou mais cromos-

somos com alta aptidão na população. Duas execuções diferentes utilizando

sementes aleatórias distintas contém detalhes distintos devido à aleatoriedade

amplamente utilizada. Na Figura 6.1 é ilustrada uma geração de um AG, com

inı́cio em população não avaliada.

1run.
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Figura 6.1: Uma geração de um algoritmo genético (Milaré, 2003)

6.2.2 Componentes de um AG Clássico

Nesta seção são descritos em maiores detalhes a função de aptidão, o

método de seleção de indivı́duos, os operadores genéticos e os valores dos

parâmetros utilizados pelos AGs. Esta descrição está baseada no trabalho

de Milaré (2003).

Função de Aptidão: A função de aptidão2 determina a aptidão de cada in-

divı́duo, ou seja, quão boa a solução por ele representada é para a reso-

lução de um problema. Ela é responsável por determinar se o indivı́duo

continuará fazendo parte da população ou não. A escolha da função

de aptidão, também denominada função de avaliação, está diretamente

relacionada ao domı́nio do problema.

Método de Seleção: Uma vez que os AGs baseiam-se no princı́pio da seleção

natural, eles devem ser capazes de identificar os indivı́duos mais aptos,

para que eles permaneçam na população durante o processo de evolução

(procedimento iterativo), e os mais fracos, para que eles sejam excluı́dos

do processo. Existem vários métodos que podem ser utilizados para sele-

cionar indivı́duos para formar uma nova população (Michalewicz, 1999;

Freitas, 2002a; Carvalho et al., 2003). Um critério de seleção bastante

comum em AG é a seleção proporcional, que consiste em selecionar os

indivı́duos com probabilidade proporcional à sua aptidão. Conceitual-

mente, a seleção proporcional é equivalente a dividir uma roleta em n

2Fitness.
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partes, sendo n o número de indivı́duos da população. Cada uma das

partes da roleta é proporcional à aptidão do indivı́duo associado àquela

parte. A roleta é girada n vezes, e a cada uma delas o indivı́duo indicado

pelo ponteiro é selecionado e inserido na nova população.

Com o objetivo de preservar e usar na próxima geração as melhores

soluções encontradas na geração atual, pode-se utilizar uma estratégia

denominada elitismo. Essa estratégia consiste em conservar os m melho-

res indivı́duos da população atual, copiando-os para a próxima geração

sem nenhuma alteração. O restante dos indivı́duos, n −m, são normal-

mente gerados por meio do método de seleção.

Operadores Genéticos: Os operadores genéticos quando aplicados à popu-

lação geram novos indivı́duos e constituem os principais mecanismos

utilizados pelos AGs para explorar regiões desconhecidas do espaço de

busca. Deve ser observado que crossover e mutação são os operadores

genéticos mais utilizados e fazem parte do AG clássico.

• Crossover: Esse operador genético permite a troca de informação

entre soluções diferentes. Ele combina caracterı́sticas de dois in-

divı́duos pais para formar dois indivı́duos filhos por meio da troca de

segmentos correspondentes dos indivı́duos pais. Por exemplo, con-

sidere os seguintes indivı́duos pais representados por uma cadeia de

0’s e 1’s de comprimento 8:

pai1 0 0 1 0 0 0 0 0
pai2 1 0 0 1 1 1 1 1

aplicando o operador de crossover depois da terceira posição:

pai1 0 0 1 0 0 0 0 0
pai2 1 0 0 1 1 1 1 1

são gerados os seguintes indivı́duos filhos:

filho1 0 0 1 1 1 1 1 1

filho2 1 0 0 0 0 0 0 0
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• Mutação: Esse operador genético introduz variabilidade dentro da

população e consiste em arbitrariamente alterar o valor de um ou

mais genes de um indivı́duo. Por exemplo, considere o seguinte in-

divı́duo representado por uma cadeia de 0’s e 1’s de comprimento

8:

1 0 0 0 0 0 0 1

aplicando o operador de mutação na quarta posição, o seguinte in-

divı́duo é gerado:

1 0 0 1 0 0 0 1

Valores de Parâmetros: Um AG utiliza vários parâmetros, entre eles: o ta-

manho da população, o número de genes dos indivı́duos, a probabilidade

de aplicação dos operadores genéticos, o número máximo de gerações, e

outros. Os valores para esses parâmetros são definidos geralmente por

tentativa e erro.

6.2.3 Um Exemplo de Execução do AG Clássico

Para ilustrar o funcionamento de um AG, considere um exemplo bem sim-

ples apresentado em (Mitchell, 1997a), no qual os indivı́duos são representa-

dos por um vetor binário de comprimento 8 e a função de aptidão é igual ao

número de 1’s do indivı́duo. Os outros parâmetros são: tamanho da população

n = 4, probabilidade de crossover pc = 0.5 e probabilidade de mutação pm = 0.1.

Todos os valores dos parâmetros do AG, assim como a função de aptidão,

foram escolhidos para simplificar o exemplo.

Inicialmente, os indivı́duos da população são criados inicializando aleatori-

amente todos os 8 elementos do vetor que representam cada gene do indivı́duo.

Considere que os seguintes quatro indivı́duos formam a população inicial:
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A =(0 0 0 0 0 1 1 0)

B =(1 1 1 0 1 1 1 0)

C =(0 0 1 0 0 0 0 0)

D =(0 0 1 1 0 1 0 0)

O próximo passo consiste em calcular a função de aptidão para cada in-

divı́duo. Lembrando que a função de aptidão, para esse exemplo, é o número

de 1’s presentes em cada indivı́duo, o valor da função de aptidão para os qua-

tro indivı́duos é:

A =(0 0 0 0 0 1 1 0)= 2

B =(1 1 1 0 1 1 1 0)= 6

C =(0 0 1 0 0 0 0 0)= 1

D =(0 0 1 1 0 1 0 0)= 3

Deve-se agora selecionar alguns indivı́duos para formar uma nova popu-

lação. Considere que, utilizando a seleção proporcional, foram selecionados

para formar a nova população os seguintes indivı́duos (os identificadores entre

parênteses referem-se aos identificadores dos indivı́duos selecionados da po-

pulação anterior):

A′ =(1 1 1 0 1 1 1 0)(B)

B′ =(0 0 1 1 0 1 0 0)(D)

C ′ =(1 1 1 0 1 1 1 0)(B)

D′ =(0 0 1 0 0 0 0 0)(C)

Note que o indivı́duo A não foi selecionado, enquanto que o indivı́duo B

foi selecionado duas vezes (B era o indivı́duo com maior probabilidade de ser

selecionado, já que possuı́a maior valor da função de aptidão). Agora pode-se

aplicar o operador genético crossover na nova população. Com probabilidade

de crossover pc = 0.5, espera-se que, na média, 50% dos indivı́duos, ou seja,
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dois indivı́duos, sofram crossover em cada geração. Considere que o operador

de crossover seja aplicado nos indivı́duos A′ e B′ depois da primeira posição,

formando os indivı́duos A′′ = 10110100 e B′′ = 01101110. A população atual

agora é formada pelos seguintes indivı́duos:

A′′ =(1 0 1 1 0 1 0 0)

B′′ =(0 1 1 0 1 1 1 0)

C ′ =(1 1 1 0 1 1 1 0)

D′ =(0 0 1 0 0 0 0 0)

O próximo operador genético a ser aplicado é o operador de mutação, com

probabilidade pm = 0.1. Espera-se, assim, que 10%, na média, dos elementos

(genes) de cada vetor (indivı́duo) sofram mutacão. Neste caso, há 4 × 8 = 32

genes na população, portanto, são esperadas 3.2 mutações, em média, em

cada geração. Considere que o indivı́duo A′′ seja mutado no sexto gene, o

indivı́duo C ′ no segundo gene e o indivı́duo D′ no primeiro gene. A população

agora é constituı́da pelos seguintes indivı́duos:

A′′ =(1 0 1 1 0 0 0 0)

B′′ =(0 1 1 0 1 1 1 0)

C ′ =(1 0 1 0 1 1 1 0)

D′ =(1 0 1 0 0 0 0 0)

Com isso, uma geração é completada. Note que o melhor indivı́duo foi

perdido durante essa geração, mas a aptidão média da população aumentou

de 12
4

(12 valores 1’s presentes nos quatro primeiros indivı́duos — A, B, C e D)

para 15
4

(15 valores 1’s presentes nos quatro últimos indivı́duos — A′′, B′′, C ′ e

D′).

O algoritmo genético clássico descrito é a base para a maioria das aplica-

ções de AGs. Entretanto, em muitas casos, existe a necessidade de codificar

os indivı́duos de outra forma diferente da codificação com cadeias de bits.

Além disso, em muitas aplicações é necessário realizar modificações nos ope-

radores genéticos de mutação e crossover, além de muitas vezes ser necessário
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acrescentar novos operadores genéticos. Na próxima seção, são descritos al-

guns métodos de AGs que podem ser utilizados para evoluir classificadores

simbólicos, objeto de estudo deste trabalho.

6.3 Algoritmos Genéticos Aplicados na Evolução de

Classificadores Simbólicos

AGs é um dentre uma classe de paradigmas para simular a evolução uti-

lizando os conceitos de evolução de Darwin para, de forma iterativa, gerar

soluções apropriadas (indivı́duos) incrementalmente em um ambiente estático

ou que muda dinamicamente. Como mencionado, o AG clássico utiliza cadeias

de bits de tamanho fixo para codificar os indivı́duos e somente dois operado-

res para gerar aleatoriedade na população corrente de cada geração: o opera-

dor de crossover e o de mutação. Devido à dificuldade de se aplicar o algo-

ritmo genético clássico, descrito anteriormente, a todo tipo de problema, várias

implementações distintas foram propostas para problemas particulares. Aliás,

uma representação natural de uma solução potencial para um dado problema

somada à famı́lia de operadores “genéticos” aplicáveis poderia ser mais útil na

aproximação de soluções de muitos problemas. Assim, vários pesquisadores

têm explorado o uso de outras representações para codificar indivı́duos, tais

como listas ordenadas, listas embutidas, listas de elementos variáveis, cadeias

de tamanhos variáveis (incluindo cadeias cujos elementos são regras if-then-
else), estruturas mais complexas do que cadeias de bits, bem como o uso de

operadores genéticos modificados para atender as necessidades de aplicações

particulares (Michalewicz, 1999).

O principal objetivo de aprendizado de máquina envolve desenvolver e im-

plementar algoritmos capazes de encontrar novo conhecimento ou melhorar

conhecimento previamente construı́do, utilizando como informação de en-

trada observações (casos ou exemplos) do mundo. Nos últimos anos tem incre-

mentado o interesse de aplicar técnicas de computação evolutiva em apren-

dizado de máquina devido à idéia atrativa de cromossomos, representando

conhecimento, serem tratados como dados a serem manipulados por opera-

dores genéticos, e, ao mesmo tempo, serem códigos executáveis para serem

utilizados na realização de alguma tarefa.

No caso de aprendizado simbólico, i.e. aprendizado (indução) de classi-
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ficadores simbólicos, as seguintes duas abordagens têm sido propostas pela

comunidade de AGs3 (Freitas, 2002a,b):

Pittsburgh – cada indivı́duo codifica um conjunto de regras de conhecimento.

Por ter sido inicialmente proposto por De Jong e Smith na Universidade

de Pittsburgh, essa abordagem também recebeu o nome da universidade

de origem, mas também é referenciada na literatura por “abordagem Pitt”.

Michigan – um indivı́duo codifica uma única regra de conhecimento. Por ter

sido inicialmente proposta por Holland e Reitman na década de 70 na

Universidade de Michigan, essa abordagem recebeu o nome da universi-

dade de origem.

A escolha entre uma dessas duas abordagens depende do tipo de regras

de conhecimento que se quer descobrir. Supondo que o interesse seja classi-

ficação — Seção 2.1 na página 10 — , geralmente há um maior interesse na

qualidade do conjunto de regras como um todo do que na qualidade das regras

individualmente, ou seja, a interação entre as regras é importante. Neste caso,

a abordagem Pittsburgh parece mais natural (Freitas, 2002b).

Por outro lado, a abordagem Michigan parece mais natural quando se quer

encontrar um pequeno conjunto de regras com alto nı́vel de predição (ou com

algum outro valor desejado utilizando alguma medida de avaliação de regras),

e cada regra é avaliada independentemente de outras regras. Usos dessa

abordagem são encontrados em (Noda et al., 1999; Weiss and Hirsh, 1998).

Também, deve ser levada em conta a complexidade da codificação e dos

cálculos a serem realizados pelo AG. Na abordagem Michigan os indivı́duos, os

quais representam somente uma regra, são simples e relativamente pequenos.

Esses fatores tendem a reduzir a complexidade do cômputo da função objetivo

e a simplificar o projeto dos operadores genéticos. Todavia, essa vantagem

tem um custo. Em primeiro lugar, desde que a função objetivo avalia a quali-

dade de cada regra individualmente, não é fácil computar a qualidade de um

conjunto de regras, ou seja, considerar interações entre as regras no cômputo

da função objetivo. Outro problema é impedir que o AG convirja a um in-

divı́duo único quando se quer descobrir um conjunto de regras (indivı́duos), e

não uma única regra. Existem duas maneiras de resolver esse problema:
3Em (Michalewicz, 1999), dá-se o nome de computação evolutiva quando se altera a

maneira de codificar os indivı́duos. Já em (Freitas, 2002a), não existe essa distinção. Neste
trabalho, adotamos as definições propostas em (Freitas, 2002a).
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1. Utilizar um método de niching. Os métodos de niching fazem com que a

população inicial convirja para um subgrupo (subpopulação) e não para

um único indivı́duo. Assim, esses métodos proporcionam uma extensão

aos AGs, permitindo-os trabalhar em domı́nios que requerem múltiplas

soluções, bem como manutenção nessas soluções (Mahfoud, 1995). Pro-

blemas de classificação e aprendizado de máquina estão incluı́dos nessa

gama de problemas.

2. Executar o AG várias vezes, descobrindo em cada iteração uma regra

diferente, o que é computacionalmente caro.

Exemplos de AG para o problema de classificação em aprendizado que uti-

lizam a técnica Michigan são COGIN (Greene and Smith, 1993) e REGAL (Gior-

dana and Neri, 1995). Em contraste a esse cenário, utilizando a abordagem

Pittsburgh, essa técnica leva em conta a interação entre as regras no cômputo

da função objetivo. Ainda, os indivı́duos são sintaticamente longos, muitas

vezes levando à necessidade de modificações nas operações genéticas padrões

(crossover e mutação) para lidar com esses indivı́duos relativamente com-

plexos. Exemplos que utilizam a abordagem Pittsburgh nos quais são ob-

servadas tais caracterı́sticas são GABIL (De Jong et al., 1993), GIL (Janikow,

1993) e HDPDCS (Pei et al., 1997).

O objetivo deste trabalho consiste em: dada uma população inicial com-

posta por classificadores simbólicos (constituı́dos por conjuntos de regras),

construir um classificador simbólico que seja no mı́nimo tão preciso quanto,

ou, preferencialmente, mais preciso que o menos preciso dentre todos os clas-

sificadores iniciais, utilizando AGs. Analisando as duas abordagens compet-

itivas para tratarem do problema de utilização de computação evolutiva em

aprendizado de máquina, pode-se observar que a abordagem Pittsburgh é a

mais indicada para essa tarefa do que a abordagem Michigan, tendo em vista

que o objetivo final é construir um conjunto de regras que constituem o clas-

sificador final.

Nos trabalhos relacionados com evolução de classificadores simbólicos cita-

dos anteriormente, somente encontramos trabalhos que mapeiam os indivı́duos

em cadeias de bits, o que torna os indivı́duos sintaticamente longos, con-

forme mencionado. Neste trabalho, a sintaxe padrão PBM, proposta no am-

biente DISCOVER, descrito no Capı́tulo 3, permite-nos codificar os indivı́duos

de maneira automática, i.e, sem que seja necessário alguma conversão para
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cadeias de bits, a única transformação necessária é da linguagem de descrição

do modelo do algoritmo que construiu as regras para a sintaxe padrão PBM,

fazendo com que os indivı́duos sejam sintaticamente menores. Como os in-

divı́duos são sintaticamente menores, a implementação dos operadores gené-

ticos do AG se torna mais fácil, como mostrado no Capı́tulo 7. Na próxima

seção, é apresentada a nossa proposta de um AG para evoluir classificadores

simbólicos em um único classificador.

6.4 Proposta de um Algoritmo Genético para Evoluir

Classificadores Simbólicos

O AG proposto neste trabalho segue os passos do AG clássico descrito na

Seção 6.2. O que varia nesta proposta são os componentes do AG. Utilizando

a abordagem Pittsburgh, na qual os indivı́duos são codificados como sendo

um conjunto de regras, propomos, além de utilizar as operações de crossover

e mutação de maneira usual, usar diferentes funções de avaliação. A seguir,

são discutidos os componentes do AG proposto neste trabalho.

6.4.1 Codificação dos Indivı́duos

No algoritmo genético proposto neste trabalho, para construir os classifi-

cadores (indivı́duos) iniciais, são selecionadas regras (genes) de classificação

de uma base de regras. Na Figura 6.2 é ilustrada uma base de regras com

W regras. Assim, cada gene de um indivı́duo (classificador) é uma regra com

um identificador único, e cada indivı́duo é, portanto, uma seqüência de iden-

tificadores de regras (na verdade, é um conjunto de regras que, para vias

de implementação, é transformado em uma seqüência de regras). Cada in-

divı́duo é então codificado como sendo um vetor de identificadores de regras,

ilustrado na Figura 6.3, sendo que cada regra participa somente uma vez

em cada indivı́duo. Para construir a base de regras mencionada, podem ser

utilizadas regras construı́das por especialistas do domı́nio, ou regras perten-

centes a classificadores induzidos por algoritmos de aprendizado simbólicos —

tais como CN2 (Clark and Niblett, 1989), C4.5 e C4.5rules (Quinlan, 1988) — e

um algoritmo de geração de regras de associação — Apriori (Borgelt and Kruse,

91



Capı́tulo 6 Evolução de Classificadores Simbólicos

2002)4. Na realidade, esses classificadores podem também ser utilizados como

indivı́duos iniciais do AG. Tais classificadores, se utilizados, podem facilitar o

processo de busca do AG pela melhor solução, já que esses classificadores

provavelmente são soluções melhores que as soluções construı́das aleatori-

amente selecionando regras da base de regras. Todas as regras presentes

na base de regras devem estar na sintaxe padrão de regras do DISCOVER,

PBM (Prati et al., 2002).

01 if ... then ...
02 if ... then ...

...

W if ... then ...

Figura 6.2: Base de regras na sin-
taxe padrão PBM.

01 10 15 09 07 15

Figura 6.3: Exemplo de codificação
de um indivı́duo

Na população inicial, todos os indivı́duos possuem o mesmo tamanho.

Entretanto, com a aplicação dos operadores genéticos, os indivı́duos podem

variar de tamanho, conforme descrito mais adiante.

6.4.2 Operadores Genéticos

São dois os operadores genéticos utilizados no AG proposto:

Crossover: O operador de crossover utilizado é o crossover assimétrico. Em

um crossover assimétrico são escolhidas duas posições, uma para cada

indivı́duo pai. Os indivı́duos pais são divididos em dois segmentos, con-

forme as posições escolhidas. Por fim, são criados os indivı́duos filhos

por meio da composição dos segmentos dos indivı́duos pai. Por exem-

plo, considere os seguintes indivı́duos pai compostos por seqüências de

números inteiros, os quais correspondem a ı́ndices das regras que con-

stituem esses classificadores, armazenadas na base de regras:

pai1 07 02 11 00 04 08 03 01
pai2 05 23 10 06 12 09 20 15

4Neste trabalho, são utilizadas somente as regras geradas pelo Apriori nas quais o lado
direito da regra de associação somente possui um valor que é o valor do atributo classe.
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O operador de crossover assimétrico escolhe duas posições. Por exemplo,

suponha que para o indivı́duo pai1 a posição depois do terceiro gene é

escolhida, e para o indivı́duo pai2 é escolhida a posição depois do quinto

gene.

pai1 07 02 11 — 00 04 08 03 01
pai2 05 23 10 06 12 — 09 20 15

Então, como resultado, são gerados os seguintes indivı́duos filhos:

filho1 07 02 11 09 20 15

filho2 05 23 10 06 12 00 04 08 03 01

Por meio da seleção realizada a cada geração, o AG pode tender a aumen-

tar ou diminuir o número de regras em cada indivı́duo. Dessa forma, um

número apropriado de regras para os indivı́duos pode ser encontrado

para o domı́nio analisado.

Mutação: A operação de mutação é utilizada de maneira usual: para aplicar

a operação de mutação, seleciona-se um gene de um indivı́duo (aleatori-

amente) e troca-se a regra selecionada por outra selecionada da base de

regras disponı́vel. O número de genes selecionados é dado pela probabi-

lidade de mutação pm.

Além desses operadores, outro operador possı́vel de se utilizar é um ope-

rador de generalização/especialização de classificadores. Um indivı́duo pode

ser generalizado adicionando-se uma regra a ele. Essa operação generaliza

um conjunto de regras (classificador) porque o conjunto de regras é uma

disjunção de regras. Assim, quando uma regra é inserida no classificador,

um disjunto está sendo adicionado ao conjunto, o que em geral tende a au-

mentar o número de exemplos cobertos pelo classificador. Ao contrário, um

conjunto de regras pode ser especializado removendo uma regra do conjunto

de regras (Freitas, 2002a). Neste trabalho, esse operador é utilizado após

a aplicação das operações de crossover e mutação. Para esse operador, é
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definido pelo usuário um número mı́nimo de exemplos que uma regra pre-

cisa cobrir (mincovR
), um número mı́nimo de exemplos que o classificador (in-

divı́duo) precisa cobrir (mincovh
) e uma probabilidade de aplicação desse ope-

rador (pe). Assim, dos indivı́duos selecionados são excluı́das as regras que

cobrem menos exemplos que mincovR
, bem como é adicionada uma regra da

base de regras caso a cobertura do indivı́duo seja menor que mincovh
.

6.4.3 Funções de Avaliação

Para avaliar um conjunto de regras, deve-se avaliar o comportamento do

conjunto de regras (classificador) sobre um conjunto de exemplos de teste. As-

sim, pode-se avaliar o comportamento do conjunto de regras tanto como uma

“caixa preta” quanto fazer uma avaliação do conjunto de regras juntamente

com o comportamento das regras individuais. Para avaliar os classificadores

como sendo uma caixa preta, pode-se utilizar as medidas de acurácia, precisão

e F1, definidas na Seção 2.3. Para avaliar as regras individualmente, pode-

se utilizar as medidas de avaliação de regras descritas no Apêndice A. Neste

trabalho, é proposto o uso das 5 (cinco) medidas seguintes — Equações 6.1

a 6.5 — denominadas HQ (Hypothesis Quality) para avaliar o desempenho do

classificador.

HQAcc(h) = Acc(h) (6.1)

HQPrec(h) = Prec(h) (6.2)

HQF1(h) = F1(h) (6.3)

HQA×C(h) = Acc(h)×mean(Cov(Ri)),∀Ri ∈ h (6.4)

HQP×C(h) = Prec(h)×mean(Cov(Ri)),∀Ri ∈ h (6.5)

Deve ser observado que, por se tratar de classificadores simbólicos, podem
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ser utilizadas diversas maneiras para se descobrir a classificação de um novo

exemplo, i.e., dado um exemplo x e um classificador h = {R1, ..., RNR
}, pode-

se utilizar diversos métodos para classificar x. Existem três maneiras para

verificar como um conjunto de regras cobre um novo exemplo, como descrito

na Seção 2.4 na página 16: ordenada, não-ordenada e ordenada entre classes.

Uma vez que não existe uma ordem implı́cita nas regras que compõem os

indivı́duos, os métodos para classificar x propostos neste trabalho consideram

os conjuntos de regras como sendo conjuntos de regras não ordenados.

Além disso, neste trabalho são propostos 8 (oito) métodos, descritos a

seguir, para classificar x dado um indivı́duo (classificador) denominados SR

(Single Rule classification method) e MR (Multiple Rule classification method).

Os quatro primeiros classificam x considerando a “melhor” regra do clas-

sificador, segundo uma medida de qualidade de regras, enquanto que os

outros quatro métodos utilizam todo o conjunto de regras para realizar a

classificação.

1. SRAcc: É utilizada a melhor regra segundo a medida de avaliação de regra

precisão (Acc) — Equação A.1 — para classificar x;

2. SRLacc: É utilizada a melhor regra segundo a medida de avaliação de regra

precisão de Laplace (Lacc) — Equação A.19 — para classificar x.

3. SRCov: É utilizada a melhor regra segundo a medida de avaliação de regra

cobertura (Cov) — Equação A.6 — para classificar x.

4. SRPE: É utilizado um ı́ndice de precisão menos erro denominado PE para

classificar x, definido pela Equação 6.6.

PE = fbh − fbh̄ (6.6)

5. MRAcc: São utilizadas todas as regras que cobrem x para encontrar sua

classificação. Para determinar a classe de x, para cada classe Cv ∈
{C1, ..., CNCl

} é somado o valor da medida de precisão (Acc) — Equação A.1 —

para as regras que classificam o exemplo na classe em questão. A classe

com maior valor total é a classificação de x.

6. MRLacc: São utilizadas todas as regras que cobrem x para encontrar

sua classificação. Para determinar a classe de x, para cada classe Cv ∈
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{C1, ..., CNCl
} é somado o valor da medida de precisão de laplace (Lacc) —

Equação A.19 — para as regras que classificam o exemplo na classe em

questão. A classe com maior valor total é a classificação de x.

7. MRCov: São utilizadas todas as regras que cobrem x para encontrar sua

classificação. Para determinar a classe de x, para cada classe Cv ∈
{C1, ..., CNCl

} é somado o valor da medida de cobertura (Cov) — Equa-

ção A.6 — para as regras que classificam o exemplo na classe em questão.

A classe com maior valor total é a classificação de x.

8. MRPE: São utilizadas todas as regras que cobrem x para encontrar sua

classificação. Para determinar a classe de x, para cada classe Cv ∈
{C1, ..., CNCl

} é somado o valor do ı́ndice de precisão menos cobertura

(PE) — Equação 6.6 — para as regras que classificam o exemplo na

classe em questão. A classe com maior valor total é a classificação de

x.

6.4.4 Critério de Parada

Neste trabalho, são utilizados dois critérios de parada:

1. Por um número máximo de gerações que o AG executa. Como saı́da, o

AG oferece o melhor indivı́duo dentre todas as gerações executadas;

2. Utilizando um método de convergência. Dado um número de gerações

Ngen, se a função de avaliação do melhor indivı́duo não melhorar nas

últimas Ngen gerações, o algoritmo genético pára de executar.

6.4.5 Pós-processamento do Indivı́duo Resultante

Como saı́da, o AG oferece um classificador simbólico. Analogamente aos

algoritmos de indução de classificadores, no AG aqui proposto é realizado

um pós-processamento desse classificador resultante da execução do AG, da

seguinte maneira: antes de iniciar a execução do AG, é retirado do conjunto

de treinamento S ′
tr oferecido como entrada ao AG, uma amostra com 10%

dos exemplos dessa base, denominada Sval. Os exemplos restantes em S ′
tr,

que compõem Str, são utilizados em cada geração do AG, e o conjunto de
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exemplos S ′
tr = Str ∪ Sval é utilizado no pós-processamento. Nessa fase de pós-

processamento, são retiradas do classificador resultante todas as regras que

não cobrem nenhum exemplo em S ′
tr.

6.4.6 Algoritmo Genético Proposto

Como mencionado anteriormente, o AG proposto neste trabalho segue os

passos do AG clássico descrito na Seção 6.2. O que varia na nossa proposta

são os componentes do AG, ou seja, a maneira que os indivı́duos (classifi-

cadores) classificam novos exemplos e a função de avaliação para avaliar os

cromossomos. Neste trabalho, o AG foi avaliado variando seus componentes,

ou seja, utilizando as diferentes funções de avaliação propostas anteriormente

e variando os parâmetros do AG.

6.5 Considerações Finais

Neste capı́tulo, foram abordados conceitos relativos a algoritmos evolutivos

e algoritmos genéticos. Também, foi descrito o algoritmo genético clássico,

bem como foi proposto um algoritmo genético para evolução de classificadores

simbólicos. Foram descritos todos os componentes do AG proposto, incluindo

as funções de avaliação propostas. No próximo capı́tulo, é descrito um sistema

que implementa esse algoritmo genético, o qual está integrado ao Ambiente

DISCOVER.
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Capı́tulo

7

O AMBIENTE GAERE

“Não faça pequenos planos: Eles não possuem a mágica para ferver

o sangue dos homens.”

— Daniel H. Burnham

C onforme mencionado, um dos aspectos mais importantes quando se

induz classificadores sobre um determinado domı́nio diz respeito à

avaliação experimental desses classificadores, pois não existem in-

strumentos formais para decidir qual algoritmo de aprendizado é ótimo (Di-

etterich, 1989; Kibler and Langley, 1988; Schaffer, 1994). Assim, também é

necessário realizar a avaliação experimental do AG proposto neste trabalho,

além de fornecer ao usuário uma maneira de evoluir classificadores simbólicos

utilizando o referido AG. Para avaliar o AG, neste trabalho é proposta uma

metodologia análoga à metodologia de avaliação do ambiente ELE, descrito no

Capı́tulo 5. Tal metodologia foi implementada em um módulo, denominado

GATREE. Tanto a referida metodologia quanto o módulo GATREE são descri-

tos neste capı́tulo. Além do módulo GATREE, foram construı́dos 3 (três) outros

módulos para compor o sistema GAERE: o módulo GA, no qual está imple-

mentado o AG proposto neste trabalho, o módulo RULESTRUCT, responsável
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por carregar classificadores simbólicos no formato padrão PBM em uma única

base de regras, e o módulo RULESETGA, responsável por construir os in-

divı́duos do AG e manipulá-los, bem como classificar novos exemplos dado

um indivı́duo (classificador) segundo os métodos de classificação propostos

na Seção 6.4.

7.1 Avaliação Experimental do Algoritmo Genético Pro-

posto

Para evoluir classificadores simbólicos utilizando o AG por nós proposto,

primeiramente é necessário construir a população inicial composta de classi-

ficadores simbólicos. Para construir a população inicial, podem ser utilizadas

tanto regras criadas pelo usuário do AG quanto podem ser utilizadas regras

induzidas por algoritmos de aprendizado simbólico. Para facilitar a construção

do sistema GAERE e facilitar a execução do AG, foram utilizados os ambientes

SNIFFER, o qual foi estendido para atender as particularidades so sistema pro-

posto, e DLE — Capı́tulo 3. Para facilitar a construção da população inicial, foi

decidido utilizar regras construı́das pelos algoritmos de aprendizado simbólico

CN2 (Clark and Niblett, 1989), C4.5 e C4.5rules (Quinlan, 1988) e pelo algoritmo

de geração de regras de associação Apriori (Borgelt and Kruse, 2002), conforme

mencionado anteriormente. Dado um conjunto de exemplos S, são induzi-

dos classificadores utilizando os indutores indicados pelo usuário dentre os

previamente mencionados (podem ser utilizados todos eles, inclusive). Para

utilizar o AG, é necessário utilizar um conjunto de treinamento para avaliar

os classificadores construı́dos a cada geração, um conjunto de validação para

realizar pós-processamento no classificador resultante e um conjunto de teste

utilizado para testar o classificador final.

Para avaliar o AG proposto, pode-se utilizar diversas técnicas. Neste tra-

balho, a metodologia proposta para avaliar o AG é baseada na técnica de k-
fold cross-validation estratificado. Na Figura 7.1 é ilustrada essa metodolo-

gia, a qual é explicada observando essa figura da esquerda para a direita.

Inicialmente, o conjunto de dados S é dividido em k partições S ′
0, ..., S

′
(k−1).

Na primeira iteração do k-fold cross-validation, S ′
tr0

= S ′
1 ∪ ... ∪ S ′

(k−1). S ′
tr0

é então utilizado para construir regras utilizando os algoritmos C4.5 e/ou

C4.5rules e/ou CN2 e/ou Apriori e/ou simplesmente regras fornecidas pelo
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usuário/especialista. As regras induzidas/geradas formam a base de regras

BR0. Do mesmo conjunto S ′
tr0

é extraı́da uma amostra com 10% do número

de exemplos de S ′
tr0

. Tal amostra forma o conjunto Sval0 e a diferença entre

os conjuntos S ′
tr0

e Sval0 forma o conjunto Str0; i.e., Str0 = S ′
tr0
− Sval0. O AG é

então executado, sendo que a base de regras BR0 é utilizada para construir a

população inicial e fornecer regras para os operadores de crossover e mutação;

o conjunto de dados Str0 é utilizado para avaliar os indivı́duos (classificadores)

a cada geração do AG, já que a tarefa de avaliar um classificador depende de

um conjunto de dados; o conjunto de dados S ′
tr0

= Str0 ∪ Sval0 é utilizado para

realizar pós-processamento no classificador resultante das iterações do algo-

ritmo genético, i.e., são retiradas regras que não cobrem nenhum dos exem-

plos pertencentes a S ′
tr0

; e, finalmente, a partição restante S ′
0 é utilizada como

conjunto de teste Ste0 para avaliar o classificador gerado após a tarefa de pós-

processamento — dessa avaliação, é extraı́da a taxa de erro ε∗1. Na segunda
iteração do k-fold cross-validation, S ′

tr1
= S ′

0 ∪ S ′
2 ∪ ... ∪ S ′

(k−1). Analogamente,

S ′
tr1

é então utilizado para construir regras que formam a base de regras BR1

e do mesmo conjunto S ′
tr1

é extraı́da uma amostra com 10% dos exemplos,

formando o conjunto Sval1 e Str1 = S ′
tr1
−Sval1. Da mesma maneira, o AG é então

executado, sendo usados BR1, Str1, Sval1 e Ste1 e sendo encontrada a taxa de

erro ε∗1. O processo se repete até que sejam realizadas k iterações, tendo como

resultado k taxas de erro. De ε∗0, ..., ε
∗
(k−1) extrai-se a estimativa da taxa de erro

do AG ε∗ segundo os parâmetros utilizados.

Para executar essa metodologia para avaliação do AG proposto, no sis-

tema GAERE foi feita uma extensão do ambiente SNIFFER — Seção 3.4 — de

maneira a reconhecer identificadores do AG proposto. Para utilizar o am-

biente SNIFFER, é necessário construir uma árvore de diretórios para que o

SNIFFER possa ser chamado. Antes de descrever a construção e a estrutura

de tal árvore de diretórios, é necessário definir que, quando queremos indicar

um caminho na árvore de diretórios de um diretório <dir pai> para um di-

retório <dir filho>, sendo que <dir filho> está dentro do diretório <dir pai>,

representamos como sendo <dir pai>→<dir filho>. Na Figura 7.2 é ilustrada

a árvore de diretórios utilizada para construir as regras que formam as bases

de regras nas k iterações do k-fold cross-validation. Dado um conjunto de

exemplos S no formato padrão DSX, cujo arquivo está localizado no diretório

Experimento, inicialmente são construı́dos k diretórios it0,...,it(k-1). Dentro de

cada diretório it0,...,it(k-1) são colocados os arquivos de dados representando o

conjunto de treinamento, o conjunto de validação e o conjunto de teste da res-
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pectiva iteração. Para construir esses conjuntos, o conjunto de dados inicial

S é dividido em k partições S0, ..., S(k−1). Em it 0 o conjunto S ′
0 é colocado como

sendo o conjunto de teste Ste0; do conjunto Str0 = S ′
1 ∪ ...∪S ′

(k−1) é extraı́da uma

amostra com 10% dos exemplos, sendo essa amostra colocada em it 0 como

conjunto de validação Sval0 e o restante dos exemplos em S ′
tr0

é colocado em it 0
como o conjunto de treinamento Str0; em it 1 o conjunto S ′

1 é colocado como

sendo o conjunto de teste Ste1, do conjunto S ′
tr1

= S ′
0 ∪ S ′

2 ∪ ... ∪ S(k−1) é extraı́da

uma amostra com 10% dos exemplos, sendo essa amostra colocada em it 1
como conjunto de validação Sval1 e o restante dos exemplos em SU1 é colocado

em it 1 como o conjunto de treinamento Str1; e assim sucessivamente. Ainda,

dentro de cada diretório it0,...,it(k-1) é construı́do um diretório denominado

ClassifiersInduction. Dentro de cada diretório ClassifiersInduction é construı́do

um diretório S l, com l = 1, ..., L, onde L é o número de algoritmos de apren-

dizado de máquina selecionados pelo usuário. Dentro de cada diretório S l, é

construı́do um diretório cujo nome é dado pelo identificador do algoritmo de

aprendizado1. Dentro de cada um desses diretórios, é construı́do um diretório

denominado it0.

Dadas as regras construı́das em arquivos no formato PBM presentes na

árvore de diretórios ilustrada na Figura 7.2, é construı́da outra árvore de

diretórios, ilustrada na Figura 7.3 para o AG ser executado. Nessa figura,

<GAId> pode assumir os identificadores listados na Tabela 7.1. Deve ser

observado que os identificadores são diferentes conforme o método de clas-

sificação de cada exemplo e a função de avaliação escolhidos pelo usuário.

Nos diretórios it 0,...,it (k-1) da Figura 7.3, devem estar presentes os arquivos i

correspondentes, i = 0, ..., (k− 1) contendo as regras construı́das, pertencentes

ao conjunto BRi, e os conjuntos de treinamento Stri
, validação Svali e teste Stei

.

Se na raı́z da árvore ilustrada na Figura 7.2, indicada pelo nó Experimento,

for encontrado um arquivo nomeado GA.conf, esse arquivo é também copi-

ado para cada um dos diretórios it 0,...,it (k-1). Esse arquivo contém valores

de parâmetros para execução do AG. Caso não seja encontrado esse arquivo,

o AG é executado com seus parâmetros default. Em Bernardini and Monard

(2006a), são encontrados maiores detalhes desse arquivo de configuração do

AG bem como as configurações default mencionadas.

1Os identificadores reconhecidos pelo SNIFFER após realizada a extensão podem ser encon-
trados na Seção 3.4
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Identificador Método Utilizado para Função Utilizada para Avaliar
(FitnessFunction) Classificar Novos Exemplos o Desempenho do Classificador

GA.sracc.hqacc SRAcc

GA.srlap.hqacc SRLacc

GA.srcov.hqacc SRCov

GA.srpe.hqacc SRIpe

GA.mracc.hqacc MRAcc

HQAcc

GA.mrlap.hqacc MRLacc

GA.mrcov.hqacc MRCov

GA.mrpe.hqacc MRIpe

GA.sracc.hqprec SRAcc

GA.srlap.hqprec SRLacc

GA.srcov.hqprec SRCov

GA.srpe.hqprec SRIpe

GA.mracc.hqprec MRAcc

HQPrec

GA.mrlap.hqprec MRLacc

GA.mrcov.hqprec MRCov

GA.mrpe.hqprec MRIpe

GA.sracc.hqf1 SRAcc

GA.srlap.hqf1 SRLacc

GA.srcov.hqf1 SRCov

GA.srpe.hqf1 SRIpe

GA.mracc.hqf1 MRAcc

HQF1

GA.mrlap.hqf1 MRLacc

GA.mrcov.hqf1 MRCov

GA.mrpe.hqf1 MRIpe

GA.sracc.hqpc SRAcc

GA.srlap.hqpc SRLacc

GA.srcov.hqpc SRCov

GA.srpe.hqpc SRIpe

GA.mracc.hqpc MRAcc

HQPC

GA.mrlap.hqpc MRLacc

GA.mrcov.hqpc MRCov

GA.mrpe.hqpc MRIpe

Tabela 7.1: Identificadores que indicam qual função de avaliação utilizar na
execução do algoritmo genético
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Capı́tulo 7 O Ambiente GAERE

Figura 7.1: Estimativa de erro ε∗ de um classificador h∗ evoluı́do com o AG
proposto
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Experimento

it 0 · · · it (k-1)

ClassifiersInduction ClassifiersInduction

· · ·S 1 · · · S L

<Alg 1> · · · <Alg L>

it0 · · · it0

Figura 7.2: Configuração da árvore de diretórios para induzir os classificado-
res simbólicos cujas regras compõem a população inicial do(s) AG(s) a ser(em)
executado(s)

GAExecution

<GAId>

it 0 it 1 · · · it (k-1)

<GAId>

· · ·

Figura 7.3: Configuração da árvore de diretórios para executar o algoritmo
genético proposto
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Exemplo de Construção das Árvores de Diretórios: Para facilitar o entendi-

mento de como são construı́das essas árvores de diretórios, a seguir ilus-

traremos a construção delas com um exemplo. Vamos supor que queremos

avaliar o AG proposto utilizando os identificadores de AG GA.mracc.hqprec,

GA.mracc.hqpc e GA.srlap.hqprec bem como utilizando 10-fold cross-valid-
ation. Suponha também que representam o conjunto de dados completo os

arquivos ds.data e ds.names. Para evoluir uma população inicial de classi-

ficadores construı́da aleatoriamente, queremos que as regras que compõem

essa população inicial sejam provenientes dos classificadores induzidos por

CN2, C4.5 e C4.5rules, provenientes do conjunto de regras construı́do pelo

Apriori, e provenientes do especialista/usuário2. Assim, inicialmente deve ser

construı́da uma instanciação da árvore geral ilustrada na Figura 7.2. Tal

instanciação é ilustrada na Figura 7.4. Após execução do SNIFFER nessa

árvore, cada diretório folha it0 vai conter uma hipótese (ou um conjunto de

regras caso o algoritmo para construção de regras seja o Apriori, ou caso as re-

gras sejam provenientes do usuário). Assim, a árvore ilustrada na Figura 7.5

é construı́da. Nessa figura, o diretório

GAExecution → GA.mracc.hqprec → it 0

contém os arquivos com regras presentes nos diretórios

Experimento → it 0 → ClassifiersInduction → S 1 → c4.5 → it0,

Experimento → it 0 → ClassifiersInduction → S 2 → c4.5rules → it0,

Experimento → it 0 → ClassifiersInduction → S 3 → cn2 → it0 e

Experimento → it 0 → ClassifiersInduction → S 4 → apriori → it0
Experimento → it 0 → ClassifiersInduction → S 5 → user → it0

Tais arquivos são nomeados ds1.out, ds2.out, ds3.out, ds4.out e ds5.out, res-

pectivamente, e são convertidos para a sintaxe padrão PBM, sendo criados

os arquivos ds1.stdrules, ds2.stdrules, ds3.stdrules, ds4.stdrules e ds5.stdrules.
Também, contém os arquivos representando os conjuntos de dados de valida-

ção Sval0 e teste Ste0 presentes no diretório Experimento → it 0. Já o diretório

GAExecution → GA.mracc.hqprec → it 1

2Os arquivos do usuário devem ser construı́dos já na sintaxe padrão e colocados na árvore
de diretórios manualmente.
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contém os arquivos com regras presentes nos diretórios

Experimento → it 1 → ClassifiersInduction → S 1 → c4.5 → it0,

Experimento → it 1 → ClassifiersInduction → S 2 → c4.5rules → it0,

Experimento → it 1 → ClassifiersInduction → S 3 → cn2 → it0 e

Experimento → it 1 → ClassifiersInduction → S 4 → apriori → it0
Experimento → it 1 → ClassifiersInduction → S 5 → user → it0

também nomeados, respectivamente, ds1.out, ds2.out, ds3.out, ds4.out e ds5.
out, e são convertidos para a sintaxe padrão PBM, sendo então criados ds1.
stdrules, ds2.stdrules, ds3.stdrules, ds4.stdrules e ds5.stdrules, e contém os ar-

quivos representando os conjuntos de dados de validação Sval1 e teste Ste1

presentes no diretório Experimento → it 1. Esse processo é repetido para as

iterações seguintes. Tal estrutura se repete nos diretórios GAExecution →
GA.mracc.hqpc e GAExecution → GA.srlap.hqprec. Então, SNIFFERGA —

Seção 3.4 — é chamado nessa árvore de diretórios, chamando o AG passando

qual o método de classificação e qual a função de avaliação a ser utilizada.

Deve ser observado que árvore construı́da pelo GATREE, ilustrada na Fi-

gura 7.5, pode ser construı́da “à mão”, ou seja, sem utilizar o módulo GATREE.

Neste caso, supondo que os arquivos referentes ao conjunto de dados sejam

ds.data e ds.names, precisam estar presentes diretórios it i, i = 0, ..., (k − 1),

os arquivos ds.data, ds.names, ds.validation, ds.test, referentes ao conjunto

de dados, e um arquivo ds1.stdrules contendo regras criadas pelo usuário na

sintaxe padrão PBM, além de arquivos dsj.stdrules, j = 2, ..., L, também na sin-

taxe padrão, provenientes de algoritmos de aprendizado ou de outras fontes,

a critério do usuário.

7.2 O Módulo GATREE

Lembrando que, para execução do algoritmo genético, em nossa proposta é

necessário ter regras iniciais para construir a população inicial de indivı́duos,

e que utilizaremos algoritmos de aprendizado para construir essas regras ini-

ciais, para facilitar tais tarefas utilizamos as facilidades do ambiente SNIFFER

e do módulo ENSEMBLETREE para construir o módulo GATREE. GATREE é

uma extensão da classe ENSEMBLETREE, única classe pertencente ao módulo

ENSEMBLETREE. A classe ENSEMBLETREE foi modificada de forma a permi-

tir que somente sejam construı́dos os classificadores, sem que suas taxas de
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Experimento

it 0 · · · it 9

ClassifiersInduction ClassifiersInduction

· · ·S 1 S 2 S 3 S 4 S 5

c4.5 c4.5rules cn2 apriori user

it0 it0 it0 it0

Figura 7.4: Árvore de diretórios instanciada para induzir os classificadores
simbólicos cujas regras compõem a população inicial do(s) AG(s) a ser(em)
executado(s)

GAExecution

GA.mracc.hqprec GA.mracc.hqpc

· · ·

GA.srlap.hqprec

· · ·it 0 it 1 · · · it 9

Figura 7.5: Instanciação da árvore de diretórios para executar os AGs
representados pelos identificadores GA.mracc.hqprec, GA.mracc.hqpc e
GA.srlap.hqprec
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erro fossem estimadas. A tarefa da classe GATREE é construir a árvore de di-

retórios onde se executa o algoritmo genético — Figura 7.3. Assim, para criar

um objeto da classe GATREE, é necessário passar como parâmetro um objeto

ENSEMBLETREE, onde estão presentes as regras construı́das pelos algoritmos

CN2, C4.5, C4.5rules e Apriori.

7.3 O Módulo RULESTRUCT

O módulo RULESTRUCT armazena e gerencia a base de regras utilizada

para compor os indivı́duos da população inicial e as regras utilizadas para

realizar as operações de mutação e crossover. As regras armazenadas em

uma mesma instância do módulo RULESTRUCT devem pertencer a um domı́nio

comum, isto é, devem fazer referência a um conjunto comum de atributos.

Em outras palavras, utilizam exemplos do mesmo domı́nio. As regras são

armazenadas em uma instância do módulo RULESTRUCT na sintaxe padrão

de regras PBM (Prati et al., 2001b). Também, para as regras armazenadas, o

módulo calcula a matriz de contingência das regras para avaliação das regras

armazenadas.

A principal classe do módulo RULESTRUCT é também denominada Rule-
Struct. Essa classe cria uma base de regras que contém todas as regras dos

classificadores simbólicos já na sintaxe PBM. Para carregar essas regras na

base é utilizada a classe LoadRule. Como mencionado, os L classificadores

(conjuntos de regras) de entrada podem ser:

• fornecidos pelo usuário/especialista do sistema; e/ou

• gerados utilizando algoritmos de construção de regras de associação ou

outros mecanismos de construção de regras de conhecimento; e/ou

• induzidos utilizando L sistemas de aprendizado diferentes sobre um mes-

mo conjunto de dados; utilizando um ou mais sistemas de aprendizado,

com variações dos parâmetros desses sistemas de aprendizado sobre o

mesmo conjunto de dados, ou utilizando um ou mais sistemas de apren-

dizado sobre diversas amostras de um mesmo conjunto de dados

Logo, pode ser observado que a variabilidade nos conjuntos de regras iniciais

é enorme. Um argumento contra essa variabilidade pode ser relacionada à fa-
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cilidade de simplesmente inicializar as regras aleatoriamente. Entretanto, in-

serir classificadores induzidos por algoritmos de aprendizado simbólico muitas

vezes facilita o processo de busca do AG por um bom classificador; inserir re-

gras do usuário pode incrementar o conhecimento de fundo do domı́nio; e

inserir regras do Apriori adiciona maior aleatoriedade ao AG. O processo de

construção de conjuntos de regras com CN2, C4.5, C4.5rules e Apriori pode ser

facilitado utilizando o módulo GATREE, descrito anteriormente.

O módulo RULESTRUCT provê diversas funcionalidades para a manipulação

de regras. Entre as principais estão: prover informações sobre a matriz de

contingência das regras e sobre o sistema de aprendizado que induziu as re-

gras; informar quais são as regras default e remover essas regras da base de

regras; prover informações sobre a complexidade sintática das regras e ver-

ificar se uma regra cobre um determinado exemplo, entre outros. As regras

armazenadas na base são referenciadas por meio de um ı́ndice, isto é, cada re-

gra possui um ı́ndice único que a identifica. Os demais módulos do ambiente

GAERE que utilizam o módulo RULESTRUCT armazenam somente os ı́ndices

das regras armazenadas, e utilizam esses ı́ndices para realizar operações so-

bre as regras.

7.4 O Módulo RULESETGA

O módulo RULESETGA é responsável por construir e manipular os in-

divı́duos do AG, inclusive classificar um conjunto de exemplos dado um in-

divı́duo e dado o método de classificação que deve ser utilizado (SRAcc, SRLacc,

SRCov, SRIpe, MRAcc, MRLacc, MRCov e MRIpe — Seção 6.4.3). Esse módulo

é composto pelas classes RuleSetGA, RuleSetSRAcc, RuleSetSRLap, RuleSetSR-
Cov, RuleSetSRPE, RuleSetMRAcc, RuleSetMRLap, RuleSetMRCov e RuleSetM-
RPE.

7.5 O Módulo GA

O módulo GA é composto pelas classes GA, HypQualityAcc, HypQuali-
tyPrec, HypQualityLap, HypQualityF1, HypQualityAC e HypQualityPC. A classe

GA implementa o AG proposto na Seção 6.4. Inclusive, o AG implemen-

tado inicializa os indivı́duos iniciais. Como parâmetro default do AG, são

também carregados como indivı́duos iniciais os classificadores induzidos pe-

110



7.6 Considerações Finais

los algoritmos de aprendizado simbólico. Entretanto, o usuário pode solicitar

para não serem carregados os classificadores como indivı́duos, utilizando um

parâmetro do AG — o LOADCLASS. Maiores detalhes sobre os parâmetros do

AG proposto encontram-se em Bernardini and Monard (2006a).

Para avaliar os indivı́duos em cada geração do AG, são utilizadas as clas-

ses HypQualityAcc, HypQualityPrec, HypQualityLap, HypQualityF1, HypQual-
ityAC e HypQualityPC. Na Figura 7.6 é apresentado o projeto dos módulos

RULESTRUCT, RULESETGA e GA por meio de um diagrama de classes em

UML3 (Booch et al., 1998).

7.6 Considerações Finais

Neste capı́tulo, foram descritos os módulos que compõem o ambiente GAE-

RE, cujo objetivo é implementar o algoritmo genético proposto para evoluir

classificadores simbólicos. Também, foi descrito o método utilizado para ava-

liar o AG proposto. O esforço requerido para projetar e implementar esse

método de avaliação utilizado foi bastante grande, já que tal método deve ser

cuidadosamente projetado e bastante rigoroso para garantir a qualidade dos

resultados obtidos bem como a qualidade da análise realizada sobre esses re-

sultados. No próximo capı́tulo é apresentada a avaliação experimental dos

métodos propostos este trabalho, i.e, construção de ensebles de classificado-

res e combinação de classificadores utilizando um algoritmo genético, imple-

mentados nos sistemas ELE e GAERE respectivamente.

3Unified Modeling Language
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Figura 7.6: Diagrama UML dos módulos RULESTRUCT, RULESETGA e GA
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Capı́tulo

8

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

“Algo só é impossı́vel até que alguém duvide e prove o contrário.”

— Albert Einstein

A avaliação experimental realizada tem como objetivo responder às

seguintes questões:

1. É possı́vel obter um bom poder de predição combinando poucos clas-

sificadores simbólicos induzidos sobre conjuntos dispersos sobre algum

domı́nio em questão? Ou seja, é possı́vel extrair amostras diferentes de

um conjunto de dados, induzir classificadores, combiná-los e melhorar

o poder de predição do ensemble desses classificadores? Quais métodos

de combinação de classificadores são mais apropriados?

2. O método utilizado neste trabalho para resumir a explicação fornecida

pelos ensembles de classificadores simbólicos construı́dos consegue re-

duzir significativamente o número de regras oferecido ao usuário para

explicar as decisões tomadas por um ensemble construı́do pelo sistema

ELE?
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3. É possı́vel obter melhoria no poder de predição ao evoluir classificadores

simbólicos induzidos sobre amostras de um conjunto de dados utilizando

o AG proposto e implementado no sistema GAERE? Tal melhoria é signi-

ficativamente melhor ou pior que a melhoria (se houver) oferecida pelos

métodos de combinação de classificadores implementados no ELE?

Tendo tais questões em vista, os experimentos realizados com os sistemas

ELE e GAERE podem ser divididos em duas fases. Na primeira fase — Fase

I — , foram utilizados 3 conjuntos de dados da UCI (Blake et al., 1998) com

mais de 1000 exemplos. O objetivo da realização dos experimentos dessa fase

é tentar responder às questões 1 e 2. Na segunda fase dos experimentos —

Fase 2 —, foram utilizados 7 conjuntos de dados, também da UCI, para tentar

responder à questão 3.

Para selecionar os conjuntos de dados da UCI, realizamos um levanta-

mento bibliográfico e selecionamos alguns dos artigos mais representativos da

literatura, relacionados a construção de ensembles e combinação de classi-

ficadores. Os principais artigos utilizados para o levantamento de conjunto

de dados utilizados foram (Todorovski and Dzeroski, 2003; Leung and Parker,

2003; Rückert and Kramer, 2004; Prati and Flach, 2005; Dzeroski and Zenko,

2002; Niyogi et al., 2000; Kuncheva et al., 2000; Alexandre et al., 2000; Bauer

and Kohavi, 1999; Dietterich, 2000a). Nesse levantamento, foi verificado quais

conjuntos de dados da UCI foram utilizados pelos autores, e ainda quantas

vezes esses conjuntos de dados foram utilizados. Para cada uma das duas

fases da avaliação experimental, foram selecionados os conjuntos de dados

que mais vezes foram utilizados nos experimentos descritos nos artigos sele-

cionados. A seguir são descritos os experimentos e os resultados obtidos em

ambas as fases.

8.1 Descrição dos Experimentos — Fase I

Nesta fase, foram selecionados os conjuntos de dados com mais de 1000

exemplos que mais vezes foram utilizados nos artigos selecionados. Esse re-

quisito (ter mais de 1000 exemplos) foi necessário já que nos experimentos

foram retiradas amostras sem reposição do conjunto de dados para verificar

a validade da proposta de construção de ensembles de classificadores, combi-

nando classificadores induzidos de diferentes amostras do conjunto de dados
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inicial.

Os conjuntos de dados da UCI utilizados nesta fase de experimentos foram

Nursery, Chess e Splice. Na Tabela 8.1 são descritas as principais carac-

terı́sticas desses conjuntos de dados: número de exemplos (# Ex.); número de

atributos (contı́nuos, discretos) (# Atr.); distribuição de exemplos nas classes

(Classe %); erro majoritário dos conjuntos de dados; presença ou ausência

de valores desconhecidos (Val. Desc?); número de exemplos duplicados ou

conflitantes.

Conj. de # Ex. # Atributos Classe Classe % Erro Val. Exemplos
Dados (cont.,disc.) e Majoritário Desc? Dup./Conf.

Nursery 12958 8 (0,8) not recom 33.34% 66.66% N 0
very recom 2.53% em not recom (0.00%)

priority 32.92%
spec prior 31.21%

Chess 3196 36 (0,36) nowin 47.78% 66.66% N 0
won 52.22% em not recom (0.00%)

Splice 3190 60 (0,60) EI 24.01% 48.12% N 184
IE 24.08% em N (5.77%)
N 51.88%

Tabela 8.1: Resumo das caracterı́sticas dos conjuntos de dados utilizados na
Fase I de experimentos

8.1.1 Avaliação da Performance dos Métodos de Construção de

Ensembles

Diversos experimentos foram realizados utilizando os algoritmos de apren-

dizado simbólico CN2 (Clark and Niblett, 1989) e C4.5 (Quinlan, 1988) para

induzir os classificadores que compõem os ensembles. Foram utilizados 5

(cinco) cenários diferentes para realização desses experimentos. A diferença

entre cada cenário está na variação do número de amostras de exemplos re-

tiradas do conjunto de exemplos inicial sem reposição, ou seja, na variação

do número de classificadores que compõem os ensembles, e na variação do

algoritmo de aprendizado utilizado em cada amostra para induzir o classifica-

dor componente, como é mostrado na Tabela 8.2. Por exemplo, no primeiro

cenário (ScnI 1), 3 (três) amostras foram retiradas do conjunto inicial e foi uti-

lizado o algoritmo CN2 para induzir os 3 (três) classificadores componentes,

enquanto que no cenário ScnI 4, foram retiradas 5 (cinco) amostras, sendo que

CN2 foi utilizado em 3 (três) amostras e C4.5 em 2 (duas) amostras.

Nas Tabelas 8.3, 8.4 e 8.5 são mostrados, para cada conjunto de dados,

os resultados obtidos nesses 5 (cinco) cenários. Nas primeiras 5 (cinco) linhas
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Cenário # de Classificadores Algoritmos de aprendizado
ScnI 1 3 CN2- CN2- CN2
ScnI 2 3 C4.5- C4.5- C4.5
ScnI 3 5 CN2- CN2- CN2- CN2- CN2
ScnI 4 5 CN2- CN2- CN2- C4.5- C4.5
ScnI 5 5 C4.5- C4.5- C4.5- C4.5- C4.5

Tabela 8.2: Descrição dos cenários utilizados para realização dos experimen-
tos na Fase I de experimentos

dessas tabelas, rotuladas por S1, S2, S3, S4 e S5, são apresentados os resulta-

dos relacionados a cada classificador componente. As taxas de erro foram

estimadas utilizando a técnica de 10-fold cross-validation estratificado. Na

seqüência, são mostrados os resultados obtidos com os métodos de construção

de ensembles propostos. Essas taxas de erro também foram estimadas uti-

lizando a técnica de 10-fold cross-validation estratificado. Os valores entre

parênteses referem-se ao erro padrão das taxas de erro. Ainda nessas tabe-

las, os identificadores que contém a palavra “Class”, como por exemplo “UV-

Class”, indicam que os ensembles construı́dos utilizam a decisão do próprio

classificador para classificar exemplos; “Acc” nos identificadores indica que,

para classificar um exemplo, foi utilizada a melhor regra que cobre o exemplo

segundo a medida de avaliação de precisão — Equação A.1 na página 159 —;

“Lacc” indica que foi utilizada a melhor regra segundo a medida de precisão

de Laplace — Equação A.19 na página 157 —; “NegRel” indica que foi uti-

lizada a melhor regra segundo a medida de confiança negativa — Equação A.3

na página 159. Já “UV” indica que é utilizado o método de combinação de

classificadores UV no ensemble; “WMV” indica que é utilizado o método de

combinação WMV; e “WMSV” indica que é utilizado o método de combinação

WMSV — Seção 4.3.

Pode ser observado nas Tabelas 8.3 e 8.5 que em todos os experimentos

a taxa de erro dos ensembles de classificadores é menor que a taxa de erro

dos classificadores que os compõem. Esse resultado tem 95% de confiança

segundo o teste de hipóteses t. Em relação ao conjunto de dados Chess, na

Tabela 8.4 pode ser observado que somente no cenário ScnI 4 a taxa de erro

dos ensembles de classificadores é menor que a taxa de erro dos classifica-

dores que os compõem, com 95% de confiança segundo o teste de hipóteses

t; nos cenários ScnI 2, ScnI 3 e ScnI 5 a taxa de erro dos ensembles de clas-

sificadores é menor que a taxa de erro dos classificadores que os compõem

porém não se garante essa informação com o teste t com 95% de confiança;
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e somente no ScnI 1 são obtidas taxas de erro dos ensembles maiores que os

classificadores componentes.

É importante observar que na maioria dos experimentos, ainda quando

utilizado o mesmo algoritmo de aprendizado, ou seja, quando a variabilidade

dos classificadores induzidos é mais restrita, foram obtidas melhorias signi-

ficativas nas taxas de erro dos ensembles de classificadores em relação a seus

classificadores componentes com 95% de confiança na maioria dos experi-

mentos. Considerando o número reduzido de classificadores que compõem o

ensemble (3 a 5), esses resultados podem ser considerados muito bons.

ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
S1 5,60 (0,13) 6,16 (0,23) 7,64 (0,24) 7,75 (0,19) 7,92 (0,18)
S2 5,66 (0,25) 6,47 (0,21) 7,24 (0,21) 7,86 (0,10) 7,77 (0,24)
S3 5,43 (0,18) 5,97 (0,09) 7,93 (0,26) 7,47 (0,27) 7,80 (0,17)
S4 - - 7,83 (0,22) 7,50 (0,17) 7,73 (0,24)
S5 - - 7,82 (0,16) 7,94 (0,29) 7,46 (0,24)

UV-Class 3,86 (0,13) 4,51 (0,16) 4,42 (0,15)
WMV-Class 4,13 (0,13) 5,06 (0,18) 4,81 (0,11)

WMSV-Class 4,18 (0,14) 4,95 (0,19) 4,88 (0,13)
UV-Acc 3,30 (0,18) 3,86 (0,14) 4,41 (0,11)

WMV-Acc 3,53 (0,19) 4,47 (0,16) 4,75 (0,08)
WMSV-Acc 3,57 (0,21) 4,38 (0,14) 4,81 (0,12)
UV-Lacc 3,85 (0,14)

4,81 (0,18)
4,47 (0,15) 4,51 (0,14)

6,41 (0,14)

WMV-Lacc 4,11 (0,14) 5,02 (0,16) 4,85 (0,12)
WMSV-Lacc 4,17 (0,15) 4,91 (0,15) 4,93 (0,13)
UV-NegRel 3,80 (0,14) 4,30 (0,17) 4,24 (0,16)

WMV-NegRel 4,24 (0,14) 5,09 (0,21) 4,65 (0,14)
WMSV-NegRel 4,24 (0,16) 4,94 (0,21) 4,70 (0,14)

Tabela 8.3: Resultados experimentais obtidos utilizando o conjunto de dados
Nursery — Fase I de experimentos

ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
S1 2,72 (0,35) 1,69 (0,29) 3,82 (0,73) 3,63 (0,72) 3,04 (0,35)
S2 2,47 (0,32) 1,25 (0,19) 3,57 (0,44) 2,75 (0,36) 3,00 (0,46)
S3 2,72 (0,49) 1,75 (0,28) 2,88 (0,27) 3,00 (0,35) 2,53 (0,35)
S4 - - 2,94 (0,47) 2,22 (0,28) 3,13 (0,51)
S5 - - 3,04 (0,44) 2,50 (0,27) 3,04 (0,48)

UV-Class 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)
WMV-Class 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)

WMSV-Class 2,53 (0,33) 2,25 (0,31) 1,56 (0,26)
UV-Acc 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)

WMV-Acc 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)
WMSV-Acc 2,53 (0,33) 2,25 (0,31) 1,56 (0,26)
UV-Lacc 2,72 (0,35)

0,91 (0,16)
2,32 (0,32) 1,63 (0,27)

2,32 (0,35)

WMV-Lacc 2,72 (0,35) 2,32 (0,32) 1,63 (0,27)
WMSV-Lacc 2,53 (0,33) 2,25 (0,31) 1,56 (0,26)
UV-NegRel 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)

WMV-NegRel 2,72 (0,35) 2,32 (0,32) 1,63 (0,27)
WMSV-NegRel 2,50 (0,33) 2,25 (0,33) 1,60 (0,25)

Tabela 8.4: Resultados experimentais obtidos utilizando o conjunto de dados
Chess — Fase I de experimentos

Os resultados das Tabelas 8.3, 8.4 e 8.5 foram plotados em gráficos, mostra-

dos respectivamente nas Figuras 8.1, 8.2 e 8.3. Nesses gráficos, o eixo das ab-

cissas (eixo x) é referente à taxa de erro dos ensembles e o eixo das ordenadas

117



Capı́tulo 8 Avaliação Experimental

ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
S1 18,50 (1,85) 9,03 (0,38) 15,33 (0,97) 14,61 (0,73) 11,25 (0,70)
S2 15,52 (1,04) 9,37 (0,47) 14,80 (0,92) 16,02 (1,20) 13,01 (0,67)
S3 15,92 (1,28) 9,00 (0,48) 15,30 (0,64) 19,75 (1,73) 11,41 (0,40)
S4 - - 15,45 (1,45) 11,72 (0,74) 12,13 (0,55)
S5 - - 16,77 (0,93) 11,32 (0,52) 13,26 (0,71)

UV-Class 11,54 (0,49) 7,55 (0,39) 9,72 (0,45) 7,30 (0,70) 8,68 (0,42)
WMV-Class 11,13 (0,39) 7,34 (0,27) 9,84 (0,41) 7,08 (0,66) 8,53 (0,53)

WMSV-Class 11,19 (0,37) 7,59 (0,38) 9,59 (0,37) 7,15 (0,62) 8,53 (0,52)
UV-Acc 11,50 (0,38) 7,55 (0,39) 10,56 (0,55) 8,09 (0,71) 8,68 (0,42)

WMV-Acc 11,69 (0,46) 7,34 (0,27) 10,50 (0,58) 7,74 (0,64) 8,53 (0,53)
WMSV-Acc 11,69 (0,46) 7,59 (0,38) 10,38 (0,55) 7,68 (0,58) 8,53 (0,52)
UV-Lacc 10,75 (0,44) 7,55 (0,39) 9,66 (0,42) 7,27 (0,78) 8,68 (0,42)

WMV-Lacc 10,82 (0,52) 7,34 (0,27) 9,81 (0,46) 7,05 (0,74) 8,53 (0,53)
WMSV-Lacc 10,88 (0,49) 7,59 (0,38) 9,56 (0,40) 7,05 (0,66) 8,53 (0,52)
UV-NegRel 12,85 (0,61) 7,55 (0,39) 9,94 (0,43) 7,52 (0,65) 8,68 (0,42)

WMV-NegRel 12,13 (0,28) 7,34 (0,27) 10,16 (0,45) 7,34 (0,64) 8,53 (0,53)
WMSV-NegRel 12,26 (0,26) 7,59 (0,38) 9,87 (0,38) 7,40 (0,60) 8,53 (0,52)

Tabela 8.5: Resultados experimentais obtidos utilizando o conjunto de dados
Splice — Fase I de experimentos

é referente à taxa de erro do melhor classificador componente do ensemble, ou

seja, a taxa de erro do classificador componente que apresentou a menor taxa

de erro. Os pontos que estão acima da linha diagonal indicam que o ensemble
obteve melhor resultado que seu melhor classificador componente.

Com relação aos três métodos de combinação utilizados, i.e UV, WMV e

WMSV, não foi observada diferença significativa entre eles para os conjun-

tos de dados utilizados. Deve ser observado que em todos os experimentos

realizados, o algoritmo C4.5 foi utilizado com a opção de induzir árvores de

decisão, as quais foram transformadas em regras if-then. Nos experimentos

realizados nos cenários ScnI 2 e ScnI 5, nos quais todos os classificadores

foram induzidos com C4.5, podem ser observados resultados idênticos entre os

três métodos de combinação propostos para os conjuntos de dados Nursery

e Chess — Tabelas 8.3 e 8.4. Ainda, para todos os conjunto de dados, os

resultados mostram que, utilizando somente árvores de decisão para compor

o ensemble, variar o método de combinação de classificadores dentre os três

propostos não altera, ou altera muito pouco, a taxa de erro dos ensembles
construı́dos com os métodos UV, WMV e WMSV. Esses resultados são esper-

ados e ocorrem porque as regras que compõem uma árvore de decisão são

disjuntas.

Deve ser observado que foram selecionadas as medidas de avaliação de

regras utilizadas nos experimentos com base nas medidas utilizadas para

construção de classificadores pelos algoritmos de indução conhecidos, e tam-

bém por serem medidas que indicam de uma maneira mais adequada qual a
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melhor regra, das que cobrem um exemplo, que melhor poderia classificá-lo.

Figura 8.1: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Nursery — Fase I de experimentos

8.1.2 Avaliação da Performance do Algoritmo de Simplificação

da Explicação

Para avaliar a performance do algoritmo de simplificação de explicação, foi

analisada a taxa de redução do número de regras entre o conjunto Aexpl inicial

e o conjunto Aexpl final construı́do utilizando o Algoritmo 3 — Seção 4.4 na

página 52. Esse conjunto final será denominado A′
expl. Dado um exemplo x,

a taxa de redução no número de regras entre o conjunto inicial Aexpl(x) e o
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Figura 8.2: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Chess — Fase I de experimentos

conjunto final A′
expl(x) da explicação da classificação do exemplo x, TR(x), é

definida pela Equação 8.1.

TR(x) =
|Aexpl(x)| − |A′

expl(x)|
|Aexpl(x)|

. (8.1)

Como mencionado, para construir os ensembles de classificadores, para

cada um dos conjuntos de dados utilizados — Nursery, Chess e Splice —,

foram construı́dos ensembles de classificadores para cada um dos cenários

descritos na Tabela 8.2, utilizando como método de classificação de exemplos

a decisão do próprio classificador, e como método de combinação os métodos

UV, WMV e WMSV — Seção 4.3. Por exemplo, para o conjunto de dados Nurs-

ery, no cenário ScnI 1 foram retiradas 3 (três) amostras sem reposição do con-

junto de dados, foram induzidos 3 (três) classificadores com o algoritmo CN2

utilizando cada amostra, e a combinação das decisões desses classificadores

nos 3 (três) ensembles foi feita utilizando os métodos UV, WMV e WMSV. De

maneira análoga, foram construı́dos os outros ensembles nos outros cenários
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Figura 8.3: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Splice — Fase I de experimentos

utilizando os outros conjuntos de dados.

Para obter a média e o erro padrão da taxa de redução para cada ensem-
ble construı́do, foram utilizadas as taxas de redução de cada exemplo nos

conjuntos de dados Nursery, Chess e Splice. Nas Tabelas 8.6, 8.7 e 8.8 são

mostrados, para cada conjunto de dados, os resultados obtidos nessa fase de

simplificação. Especificamente, são mostrados o número médio de regras em

Aexpl e A′
expl e o erro padrão correspondente, bem como a média da taxa de

redução nesse conjunto de dados. No caso de resultados idênticos somente

um valor é reportado.

Como pode ser observado, para todos os conjuntos de dados, o número

médio de regras diferentes |Aexpl| que cobrem um exemplo é sempre maior

quando o algoritmo CN2 foi utilizado — cenários ScnI 1, com 3 (três) classi-

ficadores, e ScnI 3, com 5 (cinco) classificadores. O próximo maior número

de regras diferentes encontra-se nos experimentos do cenário ScnI 4, no qual

CN2 foi utilizado para induzir 3 (três) dos 5 (cinco) classificadores utilizados

nos experimentos desse cenário. Outro aspecto a ser observado é que, para
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Mét. Comb. ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
UV 6.52 (3.22) 5.77 (2.06)

|Aexpl| WMV 4.04 (2.20) 2.92 (0.26) 6.51 (3.24) 5.77 (2.08) 4.78 (0.55)
WMSV 6.51 (3.25) 5.77 (2.07)

UV 1.70 (1.11) 2.01 (1.41)
|A′

expl| WMV 1.69 (1.12) 1.17 (0.38) 2.00 (1.42) 1.80 (1.16) 1.16 (0.40)
WMSV 1.69 (1.12) 2.00 (1.42)

UV 58.19 (16.19) 68.88 (17.46) 68.88 (16.25)
RR% WMV 58.18 (16.22) 59.43 (14.22) 68.76 (17.75) 68.79 (16.49) 75.02 (10.61)

WMSV 58.18 (16.21) 68.77 (17.39) 68.92 (16.15)

Tabela 8.6: Resultados obtidos utilizando o conjunto de dados Nursery na fase
de simplificação de explicação — Fase I de experimentos

Mét. Comb. ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
|Aexpl| UV, WMV e WMSV 4.22 (2.19) 2.99 (0.09) 7.18 (3.50) 6.14 (1.97) 4.92 (0.36)
|A′

expl| UV, WMV e WMSV 1.91 (1.16) 1.05 (0.22) 2.48 (1.68) 2.83 (1.51) 1.06 (0.29)
RR% UV, WMV e WMSV 52.46 (19.93) 64.89 (7.43) 63.52 (20.95) 53.73 (21.23) 77.98 (9.83)

Tabela 8.7: Resultados obtidos utilizando o conjunto de dados Chess na fase
de simplificação de explicação — Fase I de experimentos

Mét. Comb. ScnI 1 ScnI 2 ScnI 3 ScnI 4 ScnI 5
UV 7.07 (3.54) 6.09 (2.54)

|Aexpl| WMV 4.69 (2.99) 2.89 (0.31) 7.07 (3.54) 6.10 (2.51) 4.69 (0.64)
WMSV 7.06 (3.55) 6.10 (2.51)

UV 5.53 (2.77) 4.63 (2.03)
|A′

expl| WMV 3.84 (2.34) 1.52 (0.61) 5.54 (2.76) 4.64 (2.01) 1.83 (0.88)
WMSV 5.53 (2.77) 4.64 (2.01)

UV 17.93 (18.94) 22.65 (15.40)
RR% WMV 14.07 (14.57) 46.79 (21.89) 17.91 (18.94) 22.67 (15.39) 59.39 (22.21)

WMSV 17.93 (18.94) 22.67 (15.39)

Tabela 8.8: Resultados obtidos utilizando o conjunto de dados Splice na fase
de simplificação de explicação — Fase I de experimentos
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cada conjunto de dados, o número médio de regras diferentes |Aexpl|, bem

como o número médio de regras após a simplificação |A′
expl|, lembrando que

A′
expl é o conjunto de regras utilizado para fornecer ao usuário a explicação

da classificação, são praticamente idênticos para cada cenário e método de

combinação utilizado. A máxima taxa de redução, para todos os conjuntos

de dados, corresponde ao ScnI 5: 75.02% para o conjunto de dados Nurs-

ery; 77.98% para o conjunto de dados Chess; e 59.42% para o conjunto de

dados Splice. Nesse cenário ScnI 5, é utilizado o algoritmo C4.5 para induzir

os cinco classificadores (árvores de decisão), portanto, como as regras são

disjuntas, no máximo uma regra de cada classificador pode classificar corre-

tamente esse exemplo. Considerando a elevada taxa de redução das regras no

conjunto final A′
expl, pode-se concluir que várias das regras no conjunto Aexpl

são simplesmente especializações de outras regras também em Aexpl. Como

esperado, quando o algoritmo CN2 é utilizado, o número de regras em Aexpl é

sempre maior que o número de classificadores utilizados — ScnI 1, ScnI 3 e

ScnI 4. Quanto à taxa de redução nesses cenários, ela foi sempre a mı́nima

no cenário ScnI 1: 58.18% para o conjunto de dados Nursery; 52.46% para o

conjunto de dados Chess; e 14.07% para o conjunto de dados Splice. Quanto

aos outros dois cenários nos quais o algoritmo CN2 também é utilizado, a taxa

de redução varia dependendo do conjunto de dados utilizado.

8.2 Descrição dos Experimentos — Fase II

Nesta fase, foram utilizados conjuntos de dados de menor porte devido ao

tempo de execução dos experimentos utilizando 10-fold cross-validation para

avaliar o algoritmo genético, variando-se as funções de avaliação e os critérios

de parada propostos1. Os conjuntos de dados da UCI utilizados nesta fase

de experimentos foram Autos, Balance (Balance-scale2), Heart e Ionosphere.

Na Tabela 8.9 são descritas as principais caracterı́sticas desses conjuntos de

dados: número de exemplos (# Ex.); número de atributos (contı́nuos, discre-

tos) (# Atr.); distribuição de exemplos nas classes (Classe %); erro majoritário

1Deve ser observado que, para obter os resultados experimentais para os quatro conjun-
tos de dados utilizando todas as funções de avaliação propostas, os diferentes cenários de
experimentos e a validação dos resultados, o algoritmo genético foi executado mais de 4000
vezes.

2Foi utilizada uma versão modificada do conjunto de dados original removendo exemplos
pertencentes à classe B, já que essa classe, no conjunto de dados original, possui somente
7,84% do número de exemplos, ou seja, 49 exemplos, o que introduz o problema adicional de
classes desbalanceadas (Batista et al., 2005, 2004).
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dos conjuntos de dados; presença ou ausência de valores desconhecidos (Val.

Desc?); número de exemplos duplicados ou conflitantes.

Conj. de # Ex. # Atributos Classe Classe % Erro Val. Exemplos
Dados (cont.,disc.) Majoritário Desc? Dup./Conf.
Autos 205 25 (15,10) safe 44.88% 44.88% Y 0

risky 52.12% em risky (0.00%)
Balance 576 4 (0,4) L 46.08% 53.92% N 0

R 46.08% em L (0.00%)
Heart 270 13 (5,8) 1 55.56% 44.44% Y 0

2 44.44% em 1 (0.00%)
Ionosphere 351 33 (33,0) good 64.10% 35.90% N 1

bad 35.90% em good (0.28%)

Tabela 8.9: Resumo das caracterı́sticas dos conjuntos de dados utilizados na
Fase II de experimentos

8.2.1 Avaliação da Performance do Algoritmo Genético

Para avaliar a performance do algoritmo genético proposto e comparar sua

performance à performance dos métodos de construção de ensembles também

propostos, diversos experimentos foram realizados utilizando os algoritmos de

aprendizado simbólico CN2 (Clark and Niblett, 1989), C4.5 e C4.5rules (Quinlan,

1988) para induzir os classificadores que:

1. são classificadores componentes dos ensembles; e

2. são utilizados tanto para compor a base de regras do AG quanto como

indivı́duos da população inicial do AG.

Com o objetivo de comparar a performance de classificadores evoluı́dos

utilizando o algoritmo genético com os métodos de construção de ensembles
de classificadores propostos, foram construı́dos ensembles de três classifi-

cadores simbólicos induzidos utilizando os algoritmos CN2, C4.5 e C4.5rules,

utilizando cada uma das bases de dados. Esses classificadores foram induzi-

dos utilizando o conjunto de dados como única amostra. Foram realizadas

as estimativas de erro utilizando 10-fold cross-validation implementado para

avaliação de ensembles de classificadores — Seção 5.1 —, cujos resultados

são mostrados na Tabela 8.10. Nessa tabela, na primeira linha encontram-se

os nomes dos conjuntos de dados utilizados; na segunda linha, o erro ma-

joritário de cada um dos conjuntos de dados; nas linhas a seguir, as taxas

de erro e erro padrão entre parênteses obtidos pelos classificadores induzi-

dos com os algoritmos CN2, C4.5rules e C4.5, respectivamente; e nas demais
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linhas, a estimativa do erro e erro padrão entre parênteses dos ensembles
construı́dos com esses três classificadores, utilizando os diferentes métodos

propostos para classificar exemplos. Utilizando o teste t de hipóteses, foi ve-

rificado que não há melhoria significativa na taxa de erro dos ensembles de

classificadores quando comparada à taxa de erro do melhor classificador, i.e.,
com a menor taxa de erro, que compõe o ensemble.

Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 15.11 22.22 8.25

(3.29) (1.55) (2.82) (1.15)
C4.5rules 9.14 15.12 21.11 10.52

(3.22) (1.71) (2.28) (1.73)
C4.5 8.69 28.48 22.96 11.08

(2.95) (1.61) (3.16) (1.68)
UV-Acc 8.17 15.97 20.74 11.37

(2.84) (1.77) (2.66) (1.76)
UV-Class 16.48 15.46 21.11 10.51

(3.00) (1.82) (2.82) (1.96)
UV-Lacc 10.62 15.81 20.74 10.22

(3.47) (1.76) (2.77) (1.92)
WMV-Acc 8.17 15.97 20.74 11.37

(2.84) (1.77) (2.66) (1.76)
WMV-Class 16.48 15.46 21.11 10.51

(3.00) (1.82) (2.82) (1.96)
WMV-Lacc 10.62 15.81 20.74 10.22

(3.47) (1.76) (2.77) (1.92)
WMSV-Acc 8.17 15.97 20.74 11.37

(2.84) (1.77) (2.66) (1.76)
WMSV-Class 16.48 15.46 21.11 10.51

(3.00) (1.82) (2.82) (1.96)
WMSV-Lacc 10.62 15.81 20.74 10.22

(3.47) (1.76) (2.77) (1.92)

Tabela 8.10: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II utilizando os
métodos de construção de ensembles propostos — Fase II de experimentos

Já nos experimentos para execução do AG, além dos classificadores in-

duzidos pelos algoritmos CN2, C4.5 e C4.5rules, também foram utilizadas regras

construı́das pelo Apriori que podem ser vistas como regras de classificação para

compor a base de regras3. Foram, então, utilizados 6 (seis) cenários diferen-

tes para realização desses experimentos com os AGs. A diferença entre cada

cenário está na variação do critério de parada do AG e na utilização ou não

de regras do Apriori para compor a base de regras, como é mostrado na Ta-

bela 8.11. Por exemplo, no primeiro cenário (ScnII 1), é utilizado o critério

de parada NumGen — o AG pára de executar quando um número máximo de

iterações é atingido — , e não são utilizadas regras do Apriori na base de regras;

e no quarto cenário (ScnII 4), é utilizado o critério de parada Converge — ou
3Deve ser observado que o algoritmo de construção de regras de associação Apriori trabalha

somente com atributos discretos. Neste trabalho, no caso de atributos contı́nuos, os mesmos
são discretizados e, após obtidas as regras com o Apriori, essas regras são re-escritas utilizando
os operadores de desigualdade.
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seja, o AG pára de executar quando a função de avaliação do melhor indivı́duo

não melhorar nas últimas Ngen gerações — , e são utilizadas regras do Apriori

na base de regras.

Cenário Crit. Parada AG Utiliza Apriori?
ScnII 1 NumGen Não
ScnII 2 NumGen Sim
ScnII 3 Converge, Ngen = 5 Não
ScnII 4 Converge, Ngen = 5 Sim
ScnII 5 Converge, Ngen = 10 Não
ScnII 6 Converge, Ngen = 10 Sim

Tabela 8.11: Descrição dos cenários utilizados para realização dos experimen-
tos com o AG na fase II

Como mencionado, em todos os experimentos, as regras individuais que

participam dos classificadores induzidos por CN2, C4.5 e C4.5rules foram uti-

lizadas para compor a base de regras, a qual fornece regras para a construção

dos indivı́duos do AG. Além disso, nos experimentos realizados incluı́mos três

indivı́duos que correspondem aos classificadores induzidos por esses algorit-

mos. Utilizar esses classificadores como classificadores (indivı́duos) iniciais

no AG permite que:

1. o processo de busca do AG inicialize a busca por regiões provavelmente

próxima a boas soluções, agilizando assim esse processo; e

2. tais classificadores (indivı́duos) possam ser utilizados para comparação

com os resultados obtidos com o AG.

Nas Figuras 8.4 a 8.11, são resumidos os resultados mostrados nas Ta-

belas 8.12 a 8.17, os quais mostram os resultados obtidos nos experimentos

realizados utilizando o algoritmo genético proposto. Nessas figuras, a linha

contı́nua mostra o erro do melhor classificador, o qual é um dos indivı́duos da

população inicial do AG; a linha tracejada mostra o erro majoritário do con-

junto de exemplos. Tais resultados foram obtidos para cada um dos cenários

ScnII 1 a ScnII 6, variando os conjuntos de dados em cada cenário. Nessas

figuras, pode ser observado que nem todas as execuções do AG variando as

funções de avaliação oferecem bons resultados, entretanto, quando é con-

seguida uma melhoria nos resultados, a taxa de melhoria é significativa. Mais

especificamente, vários resultados utilizando os métodos de classificação MR
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(Multiple Rule) mostram que o classificador evoluı́do é melhor que o melhor

classificador que participa da população inicial. Entretanto, o classificador

evoluı́do pelo AG utilizando os métodos de classificação SR (Single Rule) não

apresenta bons resultados — Figuras 8.8 a 8.11. O mesmo aconteceu quando

utilizamos como método de classificação a melhor regra segundo uma medida

de avaliação de regra nos experimentos realizados de construção de ensembles
de classificadores. Por outro lado, analisando as taxas de erro de cada classe,

observou-se que para alguns conjuntos de dados a taxa de erro em uma dada

classe é 0.00%. Ou seja, há uma preferência do AG para cobrir bem uma

classe em detrimento das outras. Este aspecto do método de classificação SR

deverá ser melhor pesquisado no futuro. A seguir, analisamos os resultados

obtidos pelo método de classificação MR (Multiple Rule).

Figura 8.4: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Autos e métodos de classificação MR — Fase II de experimentos
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Figura 8.5: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Balance e métodos de classificação MR — Fase II de experimentos

Figura 8.6: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Heart e métodos de classificação MR — Fase II de experimentos
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Figura 8.7: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Ionosphere e métodos de classificação MR — Fase II de experimentos

Figura 8.8: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Autos e métodos de classificação SR — Fase II de experimentos

129



Capı́tulo 8 Avaliação Experimental

Figura 8.9: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto de
dados Balance e métodos de classificação SR — Fase II de experimentos

Figura 8.10: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto
de dados Heart e métodos de classificação SR — Fase II de experimentos
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Figura 8.11: Gráfico dos resultados dos experimentos utilizando o conjunto
de dados Ionosphere e métodos de classificação SR — Fase II de experimentos
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Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 16.43 (3.64) 15.23 (2.71) 21.85 (2.79) 16.47 (3.62)
MRAccHQAcc 8.17 (4.60) 7.70 (1.09) 13.33 (2.54) 6.56 (1.27)
MRAccHQF1 4.36 (1.95) 8.08 (1.54) 10.74 (2.10) 6.57 (1.21)
MRAccHQPC 9.14 (3.43) 13.12 (3.28) 20.53 (3.11) 14.50 (3.17)
MRAccHQPrec 8.71 (2.53) 12.72 (3.16) 25.66 (3.60) 15.97 (2.67)
MRCovHQAC 18.55 (5.36) 21.00 (3.27) 21.48 (2.52) 13.10 (1.22)
MRCovHQAcc 11.19 (2.77) 12.50 (1.24) 16.30 (2.29) 6.83 (1.21)
MRCovHQF1 10.17 (3.67) 11.30 (1.67) 13.70 (2.07) 7.39 (1.27)
MRCovHQPC 11.62 (2.74) 16.82 (2.56) 19.63 (2.53) 17.34 (3.16)
MRCovHQPrec 18.36 (3.70) 15.82 (2.77) 27.04 (3.13) 18.24 (2.30)
MRLaccHQAC 22.74 (4.85) 13.90 (2.34) 20.00 (2.01) 12.24 (2.40)
MRLaccHQAcc 5.33 (1.83) 9.55 (1.24) 11.11 (1.56) 6.83 (1.21)
MRLaccHQF1 3.86 (1.39) 8.69 (1.04) 12.96 (1.77) 7.11 (1.28)
MRLaccHQPC 16.43 (4.30) 14.41 (2.67) 23.70 (2.15) 20.83 (3.11)
MRLaccHQPrec 9.74 (1.60) 8.51 (1.36) 26.67 (2.80) 15.11 (3.25)
MRPEHQAC 22.21 (5.43) 11.29 (1.73) 24.44 (3.71) 11.68 (1.38)
MRPEHQAcc 5.33 (1.51) 10.95 (1.50) 12.22 (1.47) 6.83 (1.05)
MRPEHQF1 7.26 (2.58) 10.44 (2.11) 14.07 (2.26) 7.68 (1.59)
MRPEHQPC 12.62 (1.59) 10.41 (2.06) 29.26 (4.15) 14.25 (2.26)
MRPEHQPrec 12.05 (2.93) 12.34 (2.53) 29.63 (2.47) 16.22 (3.03)
SRAccHQAC 25.69 (5.12) 28.26 (2.48) 27.04 (2.65) 19.95 (2.86)
SRAccHQAcc 15.93 (4.23) 18.77 (2.03) 27.04 (3.62) 18.81 (2.34)
SRAccHQF1 18.98 (3.93) 22.06 (1.60) 26.67 (3.06) 20.24 (3.18)
SRAccHQPC 14.95 (4.76) 27.05 (3.12) 30.37 (3.11) 23.65 (2.41)
SRAccHQPrec 26.74 (4.79) 27.30 (2.52) 34.44 (2.87) 19.67 (2.84)
SRCovHQAC 24.71 (4.05) 26.90 (2.81) 28.15 (3.08) 19.90 (3.35)
SRCovHQAcc 19.40 (4.66) 29.02 (2.76) 25.19 (2.75) 17.10 (3.04)
SRCovHQF1 18.36 (4.20) 23.78 (1.19) 22.96 (2.91) 15.11 (2.14)
SRCovHQPC 25.07 (4.67) 27.26 (2.44) 26.67 (3.16) 20.18 (3.34)
SRCovHQPrec 20.45 (3.68) 25.92 (2.75) 35.56 (3.75) 17.09 (2.98)
SRLaccHQAC 25.69 (4.49) 24.84 (3.49) 28.89 (2.86) 18.24 (3.44)
SRLaccHQAcc 14.55 (3.54) 15.63 (1.62) 20.37 (2.23) 11.97 (2.03)
SRLaccHQF1 18.93 (3.64) 17.86 (1.69) 20.00 (1.67) 14.24 (2.88)
SRLaccHQPC 18.40 (3.88) 23.43 (2.89) 27.78 (3.63) 21.94 (2.89)
SRLaccHQPrec 16.93 (3.99) 22.24 (2.75) 27.78 (2.93) 22.54 (3.48)
SRPEHQAC 25.76 (3.68) 23.28 (1.18) 24.81 (2.47) 21.09 (3.74)
SRPEHQAcc 18.88 (3.97) 18.92 (2.49) 21.11 (2.07) 15.95 (3.30)
SRPEHQF1 22.69 (5.57) 23.24 (2.71) 21.85 (2.17) 19.67 (2.65)
SRPEHQPC 22.31 (3.73) 23.81 (2.78) 32.59 (3.57) 17.63 (3.04)
SRPEHQPrec 16.43 (3.61) 19.07 (2.43) 24.44 (3.46) 24.49 (3.48)

Tabela 8.12: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 1,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 21.20 (4.38) 13.71 (3.17) 24.35 (4.81) 15.12 (3.22)
MRAccHQAcc 5.34 (1.32) 4.88 (0.81) 21.02 (2.68) 8.20 (2.16)
MRAccHQF1 4.40 (1.31) 6.26 (1.59) 13.10 (4.48) 5.48 (1.70)
MRAccHQPC 22.45 (6.00) 7.88 (1.30) 41.41 (7.38) 17.44 (4.47)
MRAccHQPrec 6.64 (1.98) 7.48 (1.23) 30.56 (8.46) 24.61 (3.96)
MRCovHQAC 21.81 (5.08) 15.99 (1.59) 30.89 (3.59) 14.27 (3.41)
MRCovHQAcc 10.24 (2.20) 10.59 (1.82) 24.14 (3.03) 7.40 (1.76)
MRCovHQF1 11.63 (3.26) 11.13 (1.63) 25.35 (4.86) 7.29 (1.88)
MRCovHQPC 18.13 (5.16) 16.01 (2.24) 36.93 (5.67) 15.74 (3.12)
MRCovHQPrec 11.14 (2.37) 15.48 (2.13) 42.08 (6.08) 18.49 (4.22)
MRLaccHQAC 21.79 (4.19) 13.04 (3.36) 25.64 (4.16) 14.56 (2.65)
MRLaccHQAcc 11.07 (4.82) 5.38 (0.98) 21.21 (2.02) 6.41 (1.86)
MRLaccHQF1 8.16 (2.26) 5.04 (1.12) 11.71 (3.68) 7.66 (2.63)
MRLaccHQPC 17.70 (4.11) 7.81 (0.90) 43.95 (5.32) 23.51 (3.73)
MRLaccHQPrec 9.87 (2.06) 9.36 (2.06) 38.06 (5.51) 25.44 (4.25)
MRPEHQAC 20.71 (3.26) 14.43 (1.91) 21.05 (2.82) 18.84 (3.77)
MRPEHQAcc 9.71 (2.85) 9.19 (1.71) 21.57 (2.90) 7.41 (1.92)
MRPEHQF1 9.33 (3.04) 7.11 (1.44) 15.87 (3.47) 5.94 (1.72)
MRPEHQPC 23.93 (5.67) 9.91 (1.38) 44.30 (6.04) 22.00 (3.19)
MRPEHQPrec 11.44 (2.63) 9.22 (1.88) 36.76 (5.53) 19.56 (4.16)
SRAccHQAC 19.62 (3.90) 18.04 (1.84) 24.68 (3.78) 25.31 (3.95)
SRAccHQAcc 25.21 (5.01) 15.11 (2.13) 30.14 (3.80) 21.40 (2.81)
SRAccHQF1 19.10 (3.97) 18.24 (2.26) 29.42 (4.57) 20.55 (3.64)
SRAccHQPC 24.46 (4.73) 19.59 (1.79) 38.90 (3.47) 24.35 (3.52)
SRAccHQPrec 21.45 (4.82) 19.82 (2.10) 33.87 (4.62) 29.25 (3.41)
SRCovHQAC 24.48 (3.30) 25.00 (2.35) 32.85 (4.62) 18.26 (2.61)
SRCovHQAcc 18.57 (3.14) 23.08 (2.43) 36.42 (2.89) 16.26 (3.33)
SRCovHQF1 20.04 (5.46) 24.48 (1.88) 38.66 (6.07) 13.65 (3.21)
SRCovHQPC 26.14 (4.77) 24.17 (2.57) 38.84 (4.25) 20.83 (3.52)
SRCovHQPrec 25.35 (3.28) 23.45 (1.85) 42.30 (2.92) 28.85 (2.84)
SRLaccHQAC 23.50 (5.05) 22.07 (2.25) 25.11 (3.64) 17.98 (3.44)
SRLaccHQAcc 23.74 (3.97) 14.57 (1.48) 36.79 (3.47) 15.70 (3.31)
SRLaccHQF1 18.82 (3.44) 14.25 (1.94) 37.89 (4.08) 18.55 (2.81)
SRLaccHQPC 23.00 (5.03) 15.95 (1.91) 48.32 (3.24) 20.76 (4.30)
SRLaccHQPrec 16.15 (3.35) 17.72 (1.38) 41.57 (2.70) 24.67 (3.98)
SRPEHQAC 29.97 (4.59) 17.88 (1.06) 29.10 (3.54) 24.26 (3.78)
SRPEHQAcc 21.76 (3.72) 16.48 (1.73) 32.59 (4.41) 15.12 (2.18)
SRPEHQF1 19.25 (2.77) 16.14 (1.27) 36.27 (5.65) 13.59 (2.12)
SRPEHQPC 24.98 (4.38) 19.98 (2.65) 43.88 (4.47) 26.83 (4.03)
SRPEHQPrec 22.05 (5.36) 21.19 (3.24) 40.12 (2.92) 25.42 (3.05)

Tabela 8.13: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 2,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 27.90 (3.80) 18.23 (3.85) 23.33 (3.03) 23.06 (3.96)
MRAccHQAcc 5.86 (1.60) 9.56 (2.36) 11.52 (1.78) 6.51 (2.16)
MRAccHQF1 8.71 (2.46) 9.88 (2.14) 13.33 (2.29) 5.96 (1.54)
MRAccHQPC 15.60 (2.33) 16.16 (2.33) 26.30 (3.29) 19.04 (3.27)
MRAccHQPrec 6.81 (1.47) 14.09 (2.15) 19.63 (3.22) 17.39 (3.12)
MRCovHQAC 23.90 (4.04) 20.99 (2.90) 21.11 (1.66) 20.47 (3.09)
MRCovHQAcc 11.29 (1.97) 14.38 (1.75) 14.07 (3.16) 6.82 (1.40)
MRCovHQF1 10.74 (2.60) 15.08 (1.74) 14.44 (2.50) 6.53 (1.69)
MRCovHQPC 13.21 (2.06) 21.15 (3.23) 28.52 (3.31) 17.61 (4.37)
MRCovHQPrec 14.14 (2.08) 13.36 (2.21) 17.04 (2.36) 16.76 (3.26)
MRLaccHQAC 22.05 (4.07) 15.11 (2.71) 18.52 (2.41) 23.62 (3.81)
MRLaccHQAcc 8.24 (3.19) 10.92 (2.26) 12.22 (2.35) 7.09 (1.88)
MRLaccHQF1 7.81 (2.22) 11.77 (2.30) 14.07 (2.52) 7.37 (1.77)
MRLaccHQPC 15.69 (2.93) 17.86 (3.14) 23.70 (3.79) 20.24 (3.73)
MRLaccHQPrec 8.81 (1.61) 8.32 (1.32) 17.41 (3.13) 14.25 (3.19)
MRPEHQAC 27.38 (4.69) 14.56 (2.37) 22.59 (3.80) 17.37 (1.72)
MRPEHQAcc 8.79 (1.90) 9.35 (2.49) 11.85 (1.98) 6.52 (1.93)
MRPEHQF1 8.74 (2.12) 6.76 (0.97) 13.33 (2.15) 6.24 (1.71)
MRPEHQPC 17.64 (3.69) 15.77 (2.17) 24.44 (3.41) 23.61 (3.80)
MRPEHQPrec 12.21 (2.06) 13.90 (2.15) 17.04 (2.36) 13.67 (2.36)
SRAccHQAC 24.40 (4.59) 21.87 (2.41) 31.48 (3.18) 22.47 (3.37)
SRAccHQAcc 16.07 (3.83) 21.71 (2.11) 22.96 (2.52) 15.67 (1.29)
SRAccHQF1 15.17 (2.58) 27.93 (2.87) 25.93 (3.22) 16.81 (1.67)
SRAccHQPC 19.02 (3.57) 27.77 (3.07) 29.63 (2.70) 31.04 (2.85)
SRAccHQPrec 23.05 (4.14) 27.60 (1.77) 32.22 (3.31) 22.49 (2.82)
SRCovHQAC 27.24 (5.40) 27.58 (1.76) 31.11 (4.03) 23.61 (3.44)
SRCovHQAcc 20.10 (4.99) 22.22 (1.26) 25.19 (3.53) 14.82 (1.47)
SRCovHQF1 16.12 (2.17) 26.91 (2.50) 23.33 (3.36) 15.67 (1.29)
SRCovHQPC 25.74 (3.87) 30.71 (1.65) 32.22 (3.45) 27.06 (3.28)
SRCovHQPrec 18.07 (3.95) 26.02 (2.25) 25.19 (3.90) 20.75 (3.36)
SRLaccHQAC 28.69 (5.77) 30.18 (3.46) 24.81 (3.83) 26.52 (3.87)
SRLaccHQAcc 26.33 (5.25) 17.54 (1.07) 21.11 (1.57) 13.67 (1.63)
SRLaccHQF1 18.02 (4.10) 23.07 (2.12) 19.26 (2.12) 18.53 (3.94)
SRLaccHQPC 18.55 (3.28) 29.82 (3.00) 30.74 (3.31) 19.95 (3.59)
SRLaccHQPrec 21.60 (4.58) 21.37 (2.23) 25.56 (3.10) 19.95 (3.02)
SRPEHQAC 26.24 (5.10) 24.44 (2.26) 32.59 (3.78) 26.47 (3.27)
SRPEHQAcc 15.57 (4.24) 23.25 (2.40) 24.81 (2.53) 15.95 (1.42)
SRPEHQF1 25.43 (5.21) 22.05 (1.28) 23.70 (2.36) 16.52 (2.58)
SRPEHQPC 21.55 (4.52) 24.66 (2.54) 32.96 (3.42) 26.23 (4.22)
SRPEHQPrec 13.69 (2.27) 20.84 (1.74) 30.37 (2.75) 17.61 (3.25)

Tabela 8.14: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 3,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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8.2 Descrição dos Experimentos — Fase II

Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 32.24 (6.01) 16.47 (2.02) 14.13 (2.89) 17.10 (2.29)
MRAccHQAcc 6.83 (1.93) 14.61 (1.97) 16.71 (2.71) 11.57 (3.10)
MRAccHQF1 8.13 (2.67) 15.59 (1.91) 14.45 (2.46) 6.89 (1.50)
MRAccHQPC 14.65 (4.22) 19.77 (3.14) 41.70 (4.18) 14.78 (3.43)
MRAccHQPrec 12.65 (2.30) 14.11 (1.86) 18.48 (2.32) 21.27 (5.24)
MRCovHQAC 45.06 (5.03) 19.43 (2.52) 23.71 (3.78) 17.02 (2.98)
MRCovHQAcc 12.69 (2.53) 21.68 (2.80) 20.74 (4.32) 7.66 (1.96)
MRCovHQF1 9.60 (2.66) 14.75 (2.08) 16.97 (2.76) 6.93 (1.57)
MRCovHQPC 14.75 (2.35) 24.63 (3.58) 44.92 (4.17) 20.18 (3.77)
MRCovHQPrec 12.08 (1.83) 20.12 (2.78) 19.26 (2.64) 12.28 (2.63)
MRLaccHQAC 18.84 (4.56) 21.68 (2.54) 26.82 (4.26) 19.67 (3.32)
MRLaccHQAcc 9.26 (2.23) 12.85 (2.32) 18.15 (3.24) 7.39 (1.53)
MRLaccHQF1 10.02 (2.79) 14.78 (2.27) 17.82 (3.10) 6.89 (1.87)
MRLaccHQPC 25.88 (2.64) 18.56 (3.22) 48.50 (4.08) 13.39 (1.54)
MRLaccHQPrec 11.72 (2.15) 15.44 (1.83) 17.29 (2.92) 14.09 (3.85)
MRPEHQAC 31.85 (6.41) 22.37 (3.09) 21.38 (3.55) 17.37 (3.77)
MRPEHQAcc 9.31 (2.23) 15.59 (2.27) 17.78 (2.39) 7.65 (2.17)
MRPEHQF1 9.90 (2.84) 13.19 (1.99) 13.20 (1.77) 7.34 (2.18)
MRPEHQPC 16.77 (2.68) 19.90 (3.90) 25.27 (4.25) 15.90 (3.89)
MRPEHQPrec 14.19 (3.49) 17.90 (2.15) 20.74 (2.77) 19.44 (4.38)
SRAccHQAC 33.72 (4.91) 22.02 (2.12) 29.84 (2.52) 23.33 (3.41)
SRAccHQAcc 7.79 (1.80) 24.80 (3.39) 30.37 (3.65) 15.38 (1.48)
SRAccHQF1 18.88 (3.63) 23.42 (2.31) 23.01 (2.35) 18.32 (3.00)
SRAccHQPC 24.89 (4.70) 30.40 (2.98) 33.95 (4.78) 21.10 (2.91)
SRAccHQPrec 17.30 (3.43) 20.99 (2.08) 36.61 (2.28) 20.47 (2.88)
SRCovHQAC 36.31 (4.32) 30.06 (2.47) 30.62 (3.60) 19.38 (3.81)
SRCovHQAcc 19.05 (3.91) 25.48 (2.44) 27.78 (3.23) 15.67 (1.66)
SRCovHQF1 28.94 (4.33) 29.15 (1.92) 34.26 (3.65) 17.63 (2.82)
SRCovHQPC 29.17 (4.02) 30.57 (2.42) 46.64 (2.78) 19.20 (4.13)
SRCovHQPrec 14.21 (2.65) 24.66 (2.68) 24.07 (2.08) 18.52 (3.36)
SRLaccHQAC 36.69 (6.18) 22.89 (3.58) 21.48 (3.49) 23.96 (3.06)
SRLaccHQAcc 21.43 (3.62) 18.57 (2.07) 24.33 (3.32) 13.38 (2.08)
SRLaccHQF1 27.50 (5.37) 23.79 (2.67) 25.49 (3.71) 16.75 (2.76)
SRLaccHQPC 17.86 (3.91) 31.44 (3.25) 41.48 (3.28) 20.01 (3.94)
SRLaccHQPrec 28.38 (4.75) 21.52 (2.01) 27.23 (3.90) 26.22 (3.63)
SRPEHQAC 45.32 (1.82) 26.37 (3.30) 21.27 (3.10) 24.81 (3.58)
SRPEHQAcc 23.00 (3.26) 24.14 (1.88) 33.70 (2.94) 17.90 (2.24)
SRPEHQF1 21.63 (4.31) 24.47 (2.31) 25.54 (3.99) 12.94 (2.19)
SRPEHQPC 24.69 (5.13) 25.89 (3.25) 37.84 (3.81) 25.15 (4.04)
SRPEHQPrec 22.95 (5.01) 26.73 (2.25) 25.69 (3.56) 22.89 (3.71)

Tabela 8.15: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 4,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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Capı́tulo 8 Avaliação Experimental

Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 25.79 (4.61) 17.08 (2.75) 23.70 (2.08) 23.10 (3.48)
MRAccHQAcc 5.83 (1.75) 8.88 (1.47) 14.07 (1.98) 6.23 (1.95)
MRAccHQF1 7.24 (2.79) 9.33 (2.70) 14.10 (2.57) 7.96 (2.74)
MRAccHQPC 16.57 (2.60) 18.19 (2.49) 32.59 (3.53) 24.47 (3.40)
MRAccHQPrec 8.29 (1.62) 13.65 (3.08) 17.41 (1.84) 17.33 (4.10)
MRCovHQAC 25.62 (5.02) 28.27 (3.55) 26.67 (3.53) 23.38 (3.52)
MRCovHQAcc 11.29 (1.97) 13.53 (2.47) 13.70 (2.07) 6.53 (1.74)
MRCovHQF1 11.21 (2.61) 12.49 (1.04) 15.19 (2.24) 5.96 (1.60)
MRCovHQPC 15.10 (3.57) 25.55 (3.89) 34.44 (3.13) 22.75 (3.72)
MRCovHQPrec 13.24 (1.96) 13.19 (1.09) 20.37 (1.49) 17.05 (3.59)
MRLaccHQAC 26.52 (4.80) 26.52 (3.93) 27.41 (3.54) 27.33 (3.33)
MRLaccHQAcc 8.21 (3.28) 11.09 (2.66) 12.59 (1.93) 6.82 (1.70)
MRLaccHQF1 6.83 (1.82) 9.35 (2.35) 12.96 (2.88) 7.37 (1.92)
MRLaccHQPC 17.60 (2.76) 22.90 (4.35) 31.48 (3.75) 24.20 (3.92)
MRLaccHQPrec 7.83 (1.50) 10.41 (1.13) 20.74 (3.13) 17.67 (2.13)
MRPEHQAC 24.88 (4.55) 32.46 (3.59) 25.56 (3.00) 23.67 (3.42)
MRPEHQAcc 8.74 (2.57) 8.82 (2.47) 10.00 (1.75) 7.10 (1.58)
MRPEHQF1 7.76 (2.18) 7.96 (1.87) 14.07 (2.12) 5.96 (1.76)
MRPEHQPC 19.52 (3.00) 25.46 (3.48) 30.74 (3.08) 20.75 (3.51)
MRPEHQPrec 10.76 (1.59) 9.54 (1.48) 19.63 (1.11) 12.82 (2.22)
SRAccHQAC 28.38 (5.70) 28.81 (2.52) 34.81 (3.28) 27.33 (3.76)
SRAccHQAcc 14.55 (4.29) 23.09 (2.20) 24.07 (4.21) 20.52 (2.59)
SRAccHQF1 15.17 (2.48) 27.42 (2.77) 28.52 (2.53) 18.81 (2.14)
SRAccHQPC 26.98 (4.69) 34.41 (2.95) 30.74 (3.31) 29.33 (3.10)
SRAccHQPrec 20.12 (3.91) 27.61 (2.35) 32.22 (2.71) 21.39 (3.48)
SRCovHQAC 37.64 (4.72) 31.24 (4.08) 30.00 (3.42) 33.61 (1.88)
SRCovHQAcc 20.57 (4.95) 24.81 (2.66) 25.56 (2.37) 15.10 (0.73)
SRCovHQF1 21.62 (4.05) 24.99 (2.22) 21.85 (3.51) 14.81 (1.79)
SRCovHQPC 22.36 (3.66) 36.84 (3.07) 33.33 (3.79) 25.04 (3.62)
SRCovHQPrec 17.00 (4.07) 23.76 (2.18) 27.04 (3.22) 19.61 (3.14)
SRLaccHQAC 31.71 (5.40) 31.76 (2.62) 32.22 (4.55) 29.10 (3.53)
SRLaccHQAcc 23.45 (5.32) 17.52 (1.53) 20.37 (2.88) 16.25 (2.86)
SRLaccHQF1 16.07 (3.85) 20.10 (2.16) 20.37 (2.77) 13.95 (2.26)
SRLaccHQPC 19.50 (3.36) 28.13 (2.99) 35.93 (3.66) 28.52 (2.94)
SRLaccHQPrec 23.07 (5.46) 25.16 (2.30) 28.89 (3.90) 17.10 (1.70)
SRPEHQAC 32.14 (3.91) 32.63 (2.63) 32.96 (3.38) 28.47 (3.21)
SRPEHQAcc 18.02 (3.79) 21.15 (2.16) 19.63 (3.45) 17.95 (2.63)
SRPEHQF1 22.00 (4.66) 25.16 (1.51) 24.07 (2.36) 14.52 (1.81)
SRPEHQPC 25.07 (4.59) 32.31 (2.50) 33.70 (3.80) 32.52 (2.17)
SRPEHQPrec 15.57 (3.24) 22.75 (2.03) 29.63 (3.36) 21.90 (2.73)

Tabela 8.16: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 5,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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8.2 Descrição dos Experimentos — Fase II

Autos Balance Heart Ionosphere
EM 44.88 53.92 44.44 35.90
CN2 12.14 (3.29) 15.11 (1.55) 22.22 (2.82) 8.25 (1.15)
C4.5rules 9.14 (3.22) 15.12 (1.71) 21.11 (2.28) 10.52 (1.73)
C4.5 8.69 (2.95) 28.48 (1.61) 22.96 (3.16) 11.08 (1.68)
MRAccHQAC 46.46 (3.63) 28.52 (3.25) 18.23 (4.01) 21.76 (3.09)
MRAccHQAcc 6.81 (1.93) 15.52 (1.85) 15.00 (2.08) 7.99 (1.68)
MRAccHQF1 6.27 (2.11) 13.37 (2.21) 16.71 (3.73) 7.49 (2.31)
MRAccHQPC 19.00 (4.24) 25.89 (4.03) 41.67 (3.81) 19.55 (3.42)
MRAccHQPrec 9.71 (2.36) 12.62 (1.84) 18.89 (2.43) 18.69 (4.65)
MRCovHQAC 48.23 (2.78) 31.91 (3.93) 30.36 (3.68) 27.90 (3.45)
MRCovHQAcc 12.21 (2.44) 18.22 (1.46) 15.24 (2.93) 7.10 (1.85)
MRCovHQF1 11.01 (5.02) 17.01 (2.12) 16.87 (3.23) 5.08 (0.94)
MRCovHQPC 18.24 (3.97) 29.18 (3.98) 43.50 (3.14) 28.11 (3.21)
MRCovHQPrec 11.66 (1.67) 18.73 (2.05) 19.26 (2.64) 13.65 (2.72)
MRLaccHQAC 41.30 (3.03) 23.88 (3.98) 21.52 (4.04) 26.11 (2.54)
MRLaccHQAcc 8.31 (1.95) 14.42 (2.92) 14.56 (2.38) 6.25 (1.44)
MRLaccHQF1 11.26 (2.45) 14.41 (2.17) 17.81 (2.79) 7.83 (3.03)
MRLaccHQPC 17.75 (4.41) 23.25 (3.75) 44.72 (5.37) 27.00 (2.95)
MRLaccHQPrec 13.46 (3.05) 15.09 (1.99) 18.15 (2.67) 12.93 (3.01)
MRPEHQAC 32.38 (6.33) 25.56 (2.96) 26.30 (4.05) 20.52 (3.88)
MRPEHQAcc 11.71 (2.65) 15.08 (2.16) 15.76 (2.94) 6.82 (1.58)
MRPEHQF1 12.39 (4.43) 11.77 (2.06) 15.80 (2.14) 6.39 (1.78)
MRPEHQPC 22.57 (4.82) 28.84 (2.10) 33.26 (5.40) 29.14 (2.58)
MRPEHQPrec 12.22 (2.52) 17.68 (3.13) 22.31 (3.45) 17.78 (4.52)
SRAccHQAC 34.62 (6.12) 30.78 (3.18) 25.63 (3.35) 27.10 (3.10)
SRAccHQAcc 19.60 (3.14) 22.01 (2.60) 31.11 (2.88) 17.38 (1.62)
SRAccHQF1 23.84 (4.75) 27.58 (2.14) 31.24 (3.88) 17.42 (2.35)
SRAccHQPC 27.19 (5.55) 32.97 (4.16) 41.63 (2.89) 24.18 (3.21)
SRAccHQPrec 26.91 (4.21) 21.90 (2.40) 32.69 (3.28) 19.04 (2.40)
SRCovHQAC 42.91 (1.94) 32.32 (2.86) 31.11 (3.61) 35.90 (0.45)
SRCovHQAcc 18.57 (3.94) 27.91 (2.40) 28.15 (3.32) 15.61 (2.94)
SRCovHQF1 29.36 (4.18) 28.28 (2.82) 30.88 (3.43) 16.42 (1.60)
SRCovHQPC 18.93 (3.81) 27.24 (3.05) 43.63 (3.54) 31.04 (3.15)
SRCovHQPrec 22.30 (3.31) 27.28 (1.78) 25.85 (2.60) 18.24 (3.20)
SRLaccHQAC 48.24 (2.21) 30.17 (3.18) 18.35 (2.35) 29.29 (2.93)
SRLaccHQAcc 15.70 (2.76) 18.93 (1.98) 21.30 (2.05) 13.10 (2.21)
SRLaccHQF1 25.26 (5.30) 20.65 (1.21) 21.09 (2.91) 15.12 (2.79)
SRLaccHQPC 19.55 (4.31) 32.30 (3.43) 41.33 (3.12) 28.53 (3.29)
SRLaccHQPrec 28.52 (4.10) 24.32 (3.12) 26.65 (3.62) 28.01 (3.38)
SRPEHQAC 40.76 (4.99) 30.93 (2.18) 19.68 (2.76) 29.67 (3.01)
SRPEHQAcc 28.71 (4.13) 23.43 (1.89) 29.99 (2.94) 16.53 (2.37)
SRPEHQF1 18.14 (4.63) 23.59 (2.58) 26.71 (2.77) 13.38 (1.90)
SRPEHQPC 34.29 (6.05) 31.97 (2.51) 49.15 (2.59) 25.95 (2.82)
SRPEHQPrec 22.48 (5.57) 22.76 (1.57) 30.81 (4.81) 23.48 (3.34)

Tabela 8.17: Resultados obtidos na Fase de Experimentos II, Cenário ScnII 6,
utilizando o algoritmo genético proposto.
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Capı́tulo 8 Avaliação Experimental

Foi utilizado o teste t para realizar a comparação dos resultados obtidos

nos experimentos utilizado o AG com a taxa de erro do melhor classificador na

população inicial, ou seja, do classificador inicial com menor taxa de erro. Na

Tabela 8.18, são mostrados graficamente os resultados obtidos com o teste

t nos 420 experimentos realizados. Nessa tabela, uma célula contendo o

sı́mbolo “N” indica que há melhoria significativa com 95% de confiança no

resultado do AG em relação ao melhor classificador da população inicial; uma

célula contendo o sı́mbolo “M” indica que há melhoria no resultado do AG em

relação ao melhor classificador da população inicial, mas a diferença não é sig-

nificativa; uma célula contendo o sı́mbolo “⇓” indica que há piora significativa

com 95% de confiança no resultado do AG em relação ao melhor classificador

da população inicial; e uma célula contendo o sı́mbolo “↓” indica que há piora

no resultado do AG em relação ao melhor classificador da população inicial,

mas a diferença não é significativa.

Considerando os resultados com todos os conjuntos de dados, é possı́vel

observar que em todos os casos, as melhores funções de avaliação foram a

HQAcc, que utiliza a medida de precisão Acc(h) para avaliar um classifica-

dor — Equação 2.2 —, e a HQF1, que utiliza a medida F1(h) para avaliar

um classificador — Equação 2.6. Para essas funções de avaliação, somente

foram observados dois resultados no qual o classificador evoluı́do é significa-

tivamente pior que o melhor classificador inicial, sendo mais especificamente

os resultados utilizando o conjunto de dados Balance e o método HQAcc, nos

cenários ScnII 4 e ScnII 6. Para todos os outros experimentos nos quais os

métodos HQAcc e HQF1 foram utilizados (190 experimentos, que representam

34.6% do total de 480 experimentos), não foi observado nenhum resultado tal

que o classificador evoluı́do fosse significativamente pior que o classificador

inicial. Também, considerando somente os resultados obtidos com HQAcc e

HQF1, é possı́vel observar que os melhores entre eles foram os obtidos com os

métodos MRAcc e MRPE. Lembrando, MRAcc soma, para cada classe, o valor da

medida de precisão de regra (Acc) — Equação A.1 — de cada regra que cobre o

exemplo a ser classificado, e classifica o exemplo com a classe que apresentar

maior somatório; e MRPE, analogamente, soma, para cada classe, o valor de

um ı́ndice de precisão menos erro PE — Equação 6.6 — de cada regra que

cobre o exemplo a ser classificado, e classifica o exemplo com a classe que

apresentar maior somatório.
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8.2 Descrição dos Experimentos — Fase II

Quanto aos resultados obtidos com cada conjunto de dados e cenário, os

resultados variam. O melhor caso foi atingido pelo conjunto de dados Balance

no cenário ScnII 2, que obteve 14 N, 3 M e 3 ↓; o segundo melhor caso foi

também com esse conjunto de dados no cenário ScnII 1: 10 N, 6 M, 3 ↓ e 1 ⇓;

enquanto que o terceiro melhor caso foi atingido pelo conjunto de dados Heart

no cenário ScnII 3: 8 N, 5 M, 6 ↓ e 1 ⇓.

Considerando os resultados globais de cada conjunto de dados em todos

os cenários, é possı́vel observar que os resultados com Balance foram os me-

lhores, seguidos por Heart, Autos e finalmente Ionosphere. Cada uma dessas

duas últimas bases de dados apresentam somente um resultado (dentre os

120 resultados possı́veis para cada uma) em que o classificador evoluı́do é

significativamente melhor que o melhor classificador inicial. Para o conjunto

de dados Autos, em 41 dos 120 casos (34,2%), o classificador evoluı́do foi sig-

nificativamente pior que o melhor classificador inicial. Para Ionosphere esse

resultado deu-se em 71 casos (aproximadamente 60% dos 120 casos). Obser-

vando as caracterı́sticas dos conjuntos de dados — Tabela 8.9 —, pode ser

notado que Autos e Ionosphere são as bases de dados descritas por um maior

número de atributos: 25 atributos para Autos, sendo 15 contı́nuos e 10 dis-

cretos, e 33 atributos todos contı́nuos para Ionosphere. Porém, considerando

o resultado absoluto de todos os experimentos realizados, o melhor resultado

foi atingido com a base de dados Autos, cenário ScnII 1, função de avaliação

MRLaccHQF1 — Tabela 8.12 —, cujo modelo evoluı́do é mostrado adiante. As-

sim, uma possı́vel explicação para o mal desempenho do conjunto de dados

Ionosphere pode ser o elevado número de atributos contı́nuos. Esse aspecto

deverá ser melhor pesquisado no futuro.
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8.2 Descrição dos Experimentos — Fase II

8.2.2 Análise do Classificador Evoluı́do com o Algoritmo Genético

Além de comparar a precisão do classificador evoluı́do pelo AG com o me-

lhor classificador na população inicial, foram também analisados os mode-

los construı́dos pelo AG, considerando os modelos que apresentam melhor

precisão com 95% de confiança. A fim de ilustrar, dos 73 modelos com

essa caracterı́stica, é mostrado a seguir o modelo que apresentou o mı́nimo

erro de classificação segundo 10-fold cross-validation estratificado: o modelo

do cenário ScnII 1, utilizando como função de avaliação a combinação dos

métodos MRLacc e HQF1 no conjunto de dados Autos — Tabela 8.12.

Para evoluir o classificador a ser analisado a seguir, inicialmente foram

induzidos, com todo o conjunto de dados Autos, 3 (três) classificadores uti-

lizando os algoritmos CN2, C4.5 e C4.5rules, os quais são mostrados, respec-

tivamente, nas Figuras 8.13, 8.14 e 8.15. As regras desses classificadores

compuseram a base de regras, a partir da qual foram gerados 12 (doze) clas-

sificadores aleatoriamente. Unindo esses 12 (doze) classificadores e os 3 (três)

classificadores induzidos, foi formada a população inicial do AG, com um total

de 15 classificadores. A execução do AG foi realizada com 10 (dez) gerações, ou

iterações. A convergência da função de avaliação nessa execução é ilustrada

no gráfico da Figura 8.12.

Como pode ser observado nas Figuras 8.13 a 8.15, o classificador induzido

por CN2 tem 19 regras que utilizam 16 atributos diferentes; o induzido por

C4.5 tem 3 regras que utilizam somente dois atributos diferentes; e o induzido

por C4.5rules tem 10 regras que utilizam 7 atributos diferentes. O classifi-

cador evoluı́do é mostrado na Figura 8.16. Ele contém 13 regras que uti-

lizam 11 atributos diferentes4. Esses resultados encontram-se condensados

na Tabela 8.19. Nessa tabela, a primeira coluna indica o tipo de atributo — c

(contı́nuo) ou d (discreto) —, na segunda coluna consta o nome do atributo, e

as demais colunas referem-se, respectivamente, aos classificadores induzidos

pelos algoritmos CN2, C4.5 e C4.5rules e ao classificador evoluı́do pelo AG no

cenário ScnII 1 utilizando como função de avaliação MRLaccHQF1 no conjunto

de dados Autos. Ainda, células marcadas com “•” indicam que o atributo

faz parte de um ou mais corpos de regras do classificador correspondente.

Nas duas últimas linhas, são mostrados o número de atributos, sendo entre

4Deve ser observado que a regra default dos classificadores (indivı́duos) que participam do
AG atribui a classe majoritária.
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parênteses o número de atributos contı́nuos e discretos, e o número de regras

que aparecem no respectivo classificador.

Na Tabela 8.20, é mostrada a origem das regras que compõem o classifica-

dor evoluı́do pelo AG. Nessa tabela, a primeira coluna mostra o identificador

da regra (Id. Regra), o indutor que induziu a regra e o número de condições

presentes na respectiva regra (# Cond.).

Segundo os testes estatı́sticos realizados, espera-se que o modelo criado

com o algoritmo genético seja aproximadamente 44.4% mais preciso que o

melhor dos classificadores iniciais. Considerando as regras que participam

do classificador evoluı́do, foi possı́vel comprovar que a soma dos valores da

diagonal principal da matriz de contingência de cada regra — Tabela 2.4 na

página 17 —, i.e. hb+hb, é sempre superior à metade dos exemplos na base de

dados. Quanto a exemplos classificados erroneamente pela regra, i.e., aqueles

cobertos pelo corpo da regra mas cuja classe é diferente da predita pela regra

(hb), esse valor é nulo ou muito pequeno (aproximadamente 2% dos exemplos)

para todas as regras, exceto para a regra R00009, a qual prediz o rótulo errado

de 12% dos exemplos por ela cobertos. Porém, essa é a regra que mais cobre

exemplos, ou seja, que tem o máximo valor de hb. Em outras palavras, é uma

regra bastante geral. Como o método de classificação utiliza múltiplas regras,

podemos concluir que o erro do classificador diminui pois um conjunto de

outras regras mais especializadas cobrem esses exemplos corretamente e são

responsáveis pela classificação final.

8.3 Considerações Finais

Neste capı́tulo foram descritos os resultados experimentais obtidos utili-

zando-se os métodos de construção de ensembles que explicam suas decisões,

bem como os resultados obtidos utilizando-se o algoritmo genético proposto

para evolução de classificadores simbólicos em um único classificador final.

Lembrando, neste trabalho foram propostos métodos para construção de en-
sembles de classificadores simbólicos e um algoritmo genético para evolução

de classificadores também simbólicos que utilizam para classificar um exem-

plo tanto métodos que utilizam uma única regra, a qual é selecionada utili-

zando uma medida de avaliação de regras, quanto métodos que utilizam di-

versas regras que cobrem o exemplo a ser classificado. Pode ser observado nos

resultados obtidos que tanto os métodos de construção de ensembles quanto o
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Tipo Atributo CN2 C4.5 C4.5rules AG
c length • •
c width • •
c bore • •
c wheel base • • • •
c normalized losses • •
c height • •
c compression ratio • •
c peak rpm •
c stroke • •
c price • •
c curb weight •
c engine size • •
d num doors • • • •
d body style •
d make • • •
d aspiration •
d drive wheels •
d num cylinders • •
d fuel system •

# atributos (cont., disc.) 16 (11,5) 2 (1,1) 7 (3,4) 11 (8,3)
# regras 19 2 10 14

Tabela 8.19: Número de regras e atributos diferentes relacionados aos clas-
sificadores induzidos pelos algoritmos CN2, C4.5 e C4.5rules e ao classifica-
dor evoluı́do pelo AG no cenário ScnII 1 utilizando como função de avaliação
MRLaccHQF1 no conjunto de dados Autos

Id. Regra Indutor # Cond.
R0001 CN2 3
R0002 C4.5rules 2
R0003 C4.5 2
R0004 CN2 2
R0005 CN2 2
R0006 C4.5rules 2
R0007 CN2 5
R0008 CN2 1
R0009 C4.5rules 2
R0010 C4.5rules 2
R0011 C4.5rules 1
R0012 CN2 2
R0013 C4.5rules 1

Tabela 8.20: Origem das regras que compõem o classificador evoluı́do pelo
algoritmo genético
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Capı́tulo 8 Avaliação Experimental

Figura 8.12: Gráfico de convergência da função de avaliação MRLaccHQF1 uti-
lizando o conjunto de dados Autos no cenário ScnII 1

AG utilizando como método de classificação uma única regra para classificar

exemplos não obtiveram bons resultados. Por outro lado, utilizando diver-

sas regras para classificar exemplos, foram obtidos bons resultados para am-

bas as abordagens utilizadas — construção de ensembles de classificadores e

evolução de classificadores utilizando o AG proposto —, mas obtivemos ainda

melhores resultados utilizando o algoritmo genético. Também, é interessante

observar as regras obtidas no classificador evoluı́do com a AG, as quais são

qualitativamente boas segundo a medida de precisão. No capı́tulo a seguir,

são apresentadas as conclusões a respeito deste trabalho bem como trabalhos

futuros.
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R00001 IF length > 187
AND width < 72
AND bore > 3

THEN CLASS = safe

R00002 IF num_doors = four
AND wheel_base > 100
AND width < 67

THEN CLASS = safe

R00003 IF body_style = wagon
AND wheel_base > 95
AND width < 69

THEN CLASS = safe

R00004 IF normalized_losses > 92
AND make = subaru

THEN CLASS = safe

R00005 IF make = honda
AND height > 53

THEN CLASS = safe

R00006 IF height < 56
AND compression_ratio > 22

THEN CLASS = safe

R00007 IF make = isuzu
AND num_doors = four

THEN CLASS = safe

R00008 IF normalized_losses < 92
AND num_doors = four
AND wheel_base < 102
AND length > 159

THEN CLASS = safe

R00009 IF aspiration = turbo
AND drive_wheels = 4wd

THEN CLASS = safe

R00010 IF width < 66

AND peak_rpm < 4325
THEN CLASS = safe

R00011 IF num_doors = two
AND stroke < 4
AND compression_ratio > 7
AND compression_ratio < 22
AND price < 20334

THEN CLASS = risky

R00012 IF wheel_base < 96
AND width > 64

THEN CLASS = risky

R00013 IF wheel_base < 100
AND height < 51

THEN CLASS = risky

R00014 IF make = volkswagen
AND wheel_base < 99

THEN CLASS = risky

R00015 IF make = audi
AND num_doors = four

THEN CLASS = risky

R00016 IF make = saab
THEN CLASS = risky

R00017 IF normalized_losses < 131
AND make = mitsubishi

THEN CLASS = risky

R00018 IF num_doors = two
AND stroke < 3
AND price > 43358

THEN CLASS = risky

R00019 IF make = toyota
AND curb_weight < 2020

THEN CLASS = risky

Figura 8.13: Regras pertencentes ao classificador induzido CN2 no formato
padrão de regras PBM
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R00001 IF num_doors = two
THEN CLASS = risky

R00002 IF num_doors = four
AND wheel_base <= 93.7

THEN CLASS = risky

R00003 IF num_doors = four
AND wheel_base > 93.7

THEN CLASS = safe

Figura 8.14: Regras pertencentes ao classificador induzido C4.5 no formato
padrão de regras PBM

R00001 IF wheel_base <= 93.7
THEN CLASS = risky

R00002 IF num_doors = two
THEN CLASS = risky

R00003 IF make = nissan
AND wheel_base <= 95.7

THEN CLASS = risky

R00004 IF make = volkswagen
AND height > 55.4

THEN CLASS = risky

R00005 IF make = mitsubishi
THEN CLASS = risky

R00006 IF make = saab

THEN CLASS = risky

R00007 IF make = audi
AND num_doors = four

THEN CLASS = risky

R00008 IF height > 53
AND num_cylinders = six

THEN CLASS = safe

R00009 IF num_doors = four
AND wheel_base > 93.7

THEN CLASS = safe

R00010 IF engine_size > 98
AND fuel_system = 1bbl

THEN CLASS = safe

Figura 8.15: Regras pertencentes ao classificador induzido C4.5rules no for-
mato padrão de regras PBM
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R0001 IF length > 187
AND width < 72
AND bore > 3

THEN CLASS = safe

R0002 IF make = audi
AND num_doors = four

THEN CLASS = risky

R0003 IF num_doors = four
AND wheel_base <= 93.7

THEN CLASS = risky

R0004 IF make = isuzu
AND num_doors = four

THEN CLASS = safe

R0005 IF make = volkswagen
AND wheel_base < 99

THEN CLASS = risky

R0006 IF make = nissan
AND wheel_base <= 95.7

THEN CLASS = risky

R0007 IF num_doors = two

AND stroke < 4
AND compression_ratio > 7
AND compression_ratio < 22
AND price < 20334

THEN CLASS = risky

R0008 IF make = saab
THEN CLASS = risky

R0009 IF num_doors = four
AND wheel_base > 93.7

THEN CLASS = safe

R0010 IF height > 53
AND num_cylinders = six

THEN CLASS = safe

R0011 IF make = mitsubishi
THEN CLASS = risky

R0012 IF normalized_losses < 131
AND make = mitsubishi

THEN CLASS = risky

R0013 IF wheel_base <= 93.7
THEN CLASS = risky

Figura 8.16: Regras pertencentes ao classificador evoluı́do pelo AG no formato
padrão de regras PBM
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Capı́tulo

9

CONCLUSÃO

“Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingi-la.”

— Salvador Dali

N este capı́tulo, são feitas as conclusões deste trabalho, sendo descri-

tos resumidamente os principais objetivos e os principais resultados

obtidos. Também, são descritas as principais contribuições para a

comunidade cientı́fica da área, sendo citados os trabalhos publicados resul-

tantes deste trabalho de doutorado, assim como as principais limitações do

presente trabalho. Ainda, são abordados possı́veis trabalhos futuros.

9.1 Resumo dos Objetivos e Resultados Obtidos

Em muitas aplicações de mineração de dados, é necessário extrair conhe-

cimento de bases de dados para auxiliar a tomada de decisões futuras. Para

extração de conhecimento dessas bases, geralmente são utilizados algoritmos

de aprendizado de máquina simbólico, já que o conhecimento extraı́do por

tais classificadores é mais facilmente compreensı́vel por seres humanos que

149
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os modelos extraı́dos por algoritmos de aprendizado não simbólicos. Entre-

tanto, quando estão disponı́veis para o processo de extração de conhecimento

bases de dados que possuem grande quantidade de exemplos, os algoritmos

de aprendizado disponı́veis não estão preparados para tratar essas bases in-

teiras. Uma maneira para tentar resolver esse problema é extrair amostras do

conjunto de dados original, induzir classificadores utilizando diversos algorit-

mos de aprendizado simbólico, e combinar esses classificadores de maneira

que seja mantida a capacidade de explicação. As duas questões principais

consideradas neste trabalho são:

1. É possı́vel obter um bom poder de predição quando um número limitado

de classificadores simbólicos é combinado?

2. É possı́vel melhorar o poder de predição dos classificadores iniciais que

são combinados e ainda manter a capacidade de explicação?

Para responder tais perguntas, primeiramente propomos neste trabalho

métodos para realizar a combinação de classificadores relacionadas a duas

abordagens: construção de ensembles de classificadores que explicam suas

decisões e utilização de um algoritmo genético para evoluir classificadores

simbólicos em um único classificador final, também simbólico. Mais especifi-

camente, neste trabalho, foram propostos:

• métodos de construção de ensembles de classificadores simbólicos, de

maneira que ensembles construı́dos com os métodos por nós propostos

explicam suas decisões;

• um método para simplificar a explicação fornecida pelos ensembles cons-

truı́dos com os métodos por nós propostos, de maneira que a explicação

simplificada possua uma quantidade menor de regras a ser analisada

pelo usuário/especialista;

• um algoritmo genético para evolução de classificadores simbólicos em um

único classificador simbólico final.

Essas propostas foram implementadas em dois módulos do ambiente DIS-

COVER — ELE e GAERE. A implementação dos métodos propostos foi tra-

balhosa, pois levam em conta o processo de avaliação experimental desses
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métodos, automatizando esse processo. Caso o processo de avaliação expe-

rimental não tivesse sido automatizado, consideramos que teria sido inviável

realizar com segurança a grande variedade de avaliações experimentais rela-

cionadas com este trabalho. Para realizar a avaliação experimental dos mé-

todos propostos, foram utilizados diversos conjuntos de dados da UCI (Blake

et al., 1998). Para selecionar os conjuntos de dados, foi realizado um levan-

tamento dos principais artigos encontrados na literatura relacionados com

combinação de classificadores simbólicos. Foram utilizados os conjuntos de

dados que foram mencionados com maior frequência nos artigos do levanta-

mento realizado. Os experimentos foram, então, divididos em duas fases.

Na primeira fase de experimentos, o nosso objetivo foi analisar os resul-

tados obtidos quando são extraı́das amostras do conjunto de dados inicial,

dessas amostras dão induzidos classificadores utilizando algoritmos de apren-

dizado simbólico, e esses classificadores são então combinados. Para simular

bases de dados de maior porte, foram retiradas amostras sem reposição de

conjuntos de dados com mais de 1000 exemplos. Nesta fase de experimentos,

foram utilizados diversos métodos de construção de ensembles de classifica-

dores. Os resultados obtidos foram bastante interessantes e promissores, já

que a maioria dos ensembles construı́dos possuem taxas de erro menores

que a menor taxa de erro obtida pelos classificadores iniciais que compõem

os ensembles. Analisando os conjuntos de regras oferecidos para explicação

de exemplos classificados pelos ensembles construı́dos nessa primeira fase

de experimentos, observou-se que, em cada conjunto, diversas regras eram

especializações de outras. Assim, utilizamos um método simples para simpli-

ficação de explicação. Os resultados obtidos com o método de explicação foram

muito bons, já que a quantidade de regras para explicar novas classificações

após a simplificação é reduzida para mais da metade, comparada à quanti-

dade de regras inicialmente oferecidas para a explicação da classificação dada

pelo ensemble.

Na segunda fase de experimentos, o nosso objetivo foi testar a variabili-

dade do algoritmo genético. Porém, devido ao grande número de combinações

dos diversos parâmetros do algoritmo genético a ser testado, decidimos utilizar

conjuntos de dados de menor porte e construir os ensembles de classificadores

utilizando uma amostra, que consiste do próprio conjunto de dados. Foram

também evoluı́dos classificadores simbólicos iniciais em um único classifica-

dor final, também simbólico, utilizando o AG proposto, variando-se os compo-
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nentes propostos do AG, tais como funções de avaliação e critérios de parada.

Os resultados obtidos utilizando o AG foram ainda mais promissores para al-

gumas combinações de componentes, em relação à construção de ensembles
de classificadores.

Assim, consideramos que a resposta para as questões iniciais 1 e 2 é

afirmativa. Ou seja, é possı́vel combinar classificadores iniciais, induzidos

utilizando amostras do conjunto de dados inicial, de maneira a melhorar o

poder de predição desses classificadores iniciais e ainda manter o poder de

explicação. Os resultados obtidos com o AG proposto também validam essa

resposta, mesmo sem retirar amostras do conjunto de dados inicial, já que o

conjunto de dados completo também pode ser visto como uma única amostra

do conjunto de dados inicial.

9.2 Principais Contribuições e Limitações

Os métodos de construção de ensembles de classificadores se mostra-

ram bastante eficientes para combinar classificadores induzidos de diferentes

amostras de dados. Entretanto, o fato de variar os métodos de combinação

de classificadores que compõem os métodos de construção de ensembles não

ofereceu diferença na taxa de erro obtida nos ensembles construı́dos. Dessa

maneira, o método de combinação sem peso pode ser mais indicado por não

requerer o cálculo da estimativa de taxa de erro dos classificadores compo-

nentes, diminuindo assim o tempo de construção de ensembles. Em relação

aos métodos de classificação de exemplos utilizados pelos classificadores com-

ponentes dos ensembles, utilizando somente a melhor regra para classificar os

exemplos, os resultados não foram tão bons quanto utilizando o classificador

como um todo. Quanto à publicação de resultados, a descrição do sistema

computacional ELE que implementa os métodos de construçãode ensembles
propostos foi realizada em um relatório técnico, publicado no ICMC (Ber-

nardini and Monard, 2004). Como resultado da avaliação dos métodos de

construção de ensembles propostos utilizando conjuntos de dados de médio

porte da UCI Blake et al. (1998), foram publicados artigos em conferências

do meio cientı́fico (Bernardini and Monard, 2005a; Bernardini et al., 2005) e

um artigo foi convidado a ser publicado em um periódico (Bernardini et al.,

2006). Já utilizando o método para simplificação de explicação, foi publicado

um artigo em uma conferência (Bernardini and Monard, 2005b).

152



9.3 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos com o algoritmo genético proposto são muito bons e

bastante promissores. Entretanto, ao contrário do esperado, as taxas de erro

obtidas com o critério de parada de convergência foram maiores que as taxas

de erro obtidas utilizando o critério de parada que faz com que o AG seja exe-

cutado um número máximo de iterações. Esses resultados nos levam a acredi-

tar que há necessidade de se investigar mais profundamente o critério de con-

vergência utilizado, bem como provavelmente propor novos critérios de parada

relacionados à convergência. Quanto à publicação de resultados, a descrição

do sistema computacional GAERE que implementa AG proposto foi realizada

em um relatório técnico, publicado no ICMC (Bernardini and Monard, 2006a).

Utilizando o AG proposto para evolução de classificadores sobre conjuntos de

dados naturais também da UCI, um artigo está em fase de publicação em uma

conferência do meio cientı́fico (Bernardini and Monard, 2006b) e outro artigo

foi submetido a outra conferência (Bernardini and Monard, 2006c).

9.3 Trabalhos Futuros

Em relação aos métodos de construção de ensembles de classificadores,

outras abordagens podem ser investigadas para combinação das decisões de

classificadores de maneira a manter o poder de explicação do ensemble cons-

truı́do. Para isso, podem ser utilizadas diversas maneiras para atribuir pe-

sos às decisões dos classificadores individuais. Também, consideramos in-

teressante utilizar classificadores “não simbólicos” para auxiliar o processo

de classificação, já que classificadores induzidos com algoritmos que utilizam

outros paradigmas de aprendizado, como o paradigma conexionista ou es-

tatı́stico, em vários domı́nios apresentam menores taxas de erro que classifi-

cadores simbólicos. Nesses casos, uns poucos classificadores não-simbólicos,

mas com uma taxa de erro bem pequena, poderı́am ser utilizados para au-

xiliar na decisão da classificação do ensemble, utilizando como explicação a

explicação fornecida pelos classificadores simbólicos que constituem o ensem-
ble.

Quanto ao algoritmo genético proposto, pretendemos investigar outros ope-

radores genéticos e outros critérios de parada para verificar se conseguimos

melhorar ainda mais os modelos finais, tanto em termos de precisão quanto

em termos da qualidade das regras oferecidas pelo AG. Em relação às funções

de avaliação, futuramente pretendemos analisar com maior profundidade as
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funções de avaliação que utilizam uma única regra para classificação (SR —

Single Rule), com o objetivo de justificar por que tais funções de avaliação con-

seguem gerar classificadores que classificam muito bem determinadas classes

em detrimento de outras. Serão também exploradas combinação de medidas

de avaliação de classificadores, como as utilizadas, com outros tipos de medi-

das que levem em conta, por exemplo, a complexidade sintática dos classifica-

dores induzidos. Esse é um problema multiobjetivo que trata de medidas dife-

rentes (precisão e complexidade sintática das regras), que pretendemos inves-

tigar utilizando os rankings de ambas as medidas como função de avaliação.
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Apêndice

A

ANÁLISE QUALITATIVA DE REGRAS

S ob o aspecto qualitativo, regras são avaliadas com o objetivo de saber

quais são aquelas melhor sustentadas pelos dados (Lavrac et al., 1999).

A análise qualitativa de regras pode ser efetuada por meio de procedi-

mentos que implementam medidas de avaliação de regras. Nesta seção, são

descritas as medidas de avaliação de regras unificadas no framework proposto

por Lavrac et al. (1999), bem como são descritos outros critérios de avaliação

de regras. Em (Gomes, 2002) encontra-se uma descrição mais abrangente que

inclui outras medidas de avaliação de regras.

A.1 Uma Visão Unificada de Medidas de Avaliação de

Regras

Esta seção está baseada no trabalho de Lavrac et al. (1999). O objetivo

do framework proposto nesse trabalho é proporcionar uma análise unificada

de medidas de avaliação de regras selecionadas da literatura. Para calcu-

lar essas medidas de avaliação de regras, é necessário construir a matriz de
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contingência de cada regra a ser avaliada — Seção 2.4 na página 16. Nesse

framework, algumas medidas de avaliação encontradas na literatura foram

unificadas, considerando uma regra R na forma B → H. Essas medidas,

definidas nas respectivas tabelas, podem ser divididas nas seguintes catego-

rias:

1. Medidas genéricas de avaliação — Tabela A.1;

2. Medidas relativas de avaliação — Tabela A.2;

3. Medidas relativas de avaliação com peso — Tabela A.3.

Baseada na medida de novidade, Lavrac mostra que as medidas relativas

de avaliação com peso são iguais entre si e iguais a medida de novidade da

regra, i.e.

WRAcc(B → H) = WRSens(B → H) = WRSpec(B → H)

= WRNegRel(B → H) = Nov(B → H) (A.18)

Geralmente, medidas de avaliação são úteis para determinar quais são

as “melhores” regras de um classificador simbólico h. As “melhores” regras

podem ser aquelas que apresentam o maior (ou menor) valor para uma de-

terminada medida de avaliação. Por exemplo, pode ser considerado que as

“melhores” regras Ru de um classificador simbólico h, são aquelas que pos-

suem maior valor para a medida de precisão (ou menor valor para a medida

de erro).

A.2 Outros Critérios para Seleção de Regras

Existem outros critérios para selecionar a melhor regra de uma hipótese h

(Horst and Monard, 2000; Gomes, 2002). Um dos possı́veis critérios consiste

em escolher a regra com o melhor grau de adequação (rule fitness) para o pro-

blema em questão. Dada uma regra R, na forma B → H, o grau de adequação

de R pode ser denotado por rf (B → H). O critério de seleção rf escolhe a

melhor regra como sendo aquela que possui maior valor de rf . Existem três

possı́veis critérios que permitem estimar o grau de adequação de uma regra:
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1. Confiabilidade Positiva;

2. Precisão de Laplace; e

3. Novidade

descritas a seguir.

Confiabilidade Positiva: Utiliza a precisão de regra (Acc), definida pela Equa-

ção A.1. Entretanto, a confiabilidade positiva possui uma propriedade in-

desejada. Por exemplo, dadas duas regras Ru e Rq, supondo que Acc(Ru) =

1 e Acc(Rq) = 0.98, segundo este critério a regra Ru é melhor que a regra

Rq. Entretanto, se a regra Ru cobre somente um exemplo e a regra Rq co-

bre 200 exemplos (portanto, 4 deles são cobertos erroneamente), a regra

Rq é claramente melhor que a regra Ru.

Precisão de Laplace Uma solução para o problema apresentado pela confia-

bilidade positiva (Acc) consiste em substituı́-la pela precisão de Laplace

(Clark and Boswell, 1991), definida pela Equação A.19, onde NCl é o

número de classes do conjunto de exemplos, bh é o número de exemplos

cobertos corretamente pela regra e bh é o número de exemplos cobertos

incorretamente pela regra.

rf(B → H)
def
= Lacc(B → H) =

bh + 1

b + NCl

=
bh + 1

bh + bh + NCl

(A.19)

Considerando esse critério, quanto maior o valor da precisão de Laplace,

melhor é a regra. Para o exemplo anterior em um problema com NCl = 2

classes, tem-se que Lacc(Ru) = 0.66 e Lacc(Rq) = 0.98, indicando que a

regra Rq é melhor que a regra Ru. Assim como a confiabilidade positiva,

a precisão de Laplace assume valores no intervalo 0 ≤ Lacc(B → H) ≤ 1.

Novidade: Utiliza a medida de novidade de regra (Nov), definida pela Equa-

ção A.8. Em (Todorovski et al., 2000), são mostrados alguns experimen-

tos nos quais se utiliza a medida de novidade no algoritmo CN2 para in-

duzir classificadores compostos por regras ordered e unordered. Nos ex-

perimentos nos quais foram construı́das hipóteses com regras unordered,

o uso da medida de novidade reduziu, em média, nove vezes o número de

regras não ordenadas induzidas pelo algoritmo CN2, com um aumento
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de erro em torno de 5%. Essa redução do número de regras, com pe-

quena perda de precisão, constitui um avanço no sentido de uma maior

compreensibilidade do conjunto final de regras por seres humanos, o que

torna a medida novidade bastante interessante.
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Precisão

Acc(B → H) = P (H|B) =
hb

b
(A.1)

Erro

Err(B → H) = P (H|B) =
hb

b
(A.2)

Confiança Negativa

NegRel(B → H) = P (H|B) =
hb

b
(A.3)

Sensibilidade

Sens(B → H) = P (B|H) =
hb

h
(A.4)

Especificidade

Spec(B → H) = P (B|H) =
hb

h
(A.5)

Cobertura

Cov(B → H) = P (B) =
b

N
(A.6)

Suporte

Sup(B → H) = P (HB) =
hb

N
(A.7)

Novidade

Nov(B → H) = P (HB)− P (H)P (B) =
1

N
(hb− h · b

N
) (A.8)

Satisfação

Sat(B → H) =
(P (H)− P (H|B))

P (H)
=

h
N
− hb

b

h
N

= 1−
(

hb

b
· N

h

)
(A.9)

Tabela A.1: Medidas genéricas de avaliação de regras
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Precisão Relativa

RAcc(B → H) = P (H|B)− P (H) =
hb

b
− h

N
(A.10)

Confiança Negativa Relativa

RNegRel(B → H) = P (H|B)− P (H) =
hb

b
− h

N
(A.11)

Sensibilidade Relativa

RSens(B → H) = P (B|H)− P (B) =
hb

h
− b

N
(A.12)

Especificidade Relativa

RSpec(B → H) = P (B|H)− P (B)
hb

h
− b

N
(A.13)

Tabela A.2: Medidas relativas de avaliação de regras

Precisão Relativa com Peso

WRAcc(B → H) = P (B)(P (H|B)− P (H)) =
b

N

(
hb

b
− h

N

)
(A.14)

Confiança Negativa Relativa com Peso

WRNegRel(B → H) = P (B)(P (H|B)− P (H)) =
b

N

(
hb

b
− h

N

)
(A.15)

Sensibilidade Relativa com Peso

WRSens(B → H) = P (H)(P (B|H)− P (B)) =
h

N

(
hb

h
− b

N

)
(A.16)

Especificidade relativa com Peso

WRSpec(B → H) = P (H)(P (B|H)− P (B)) =
h

N

(
hb

h
− b

N

)
(A.17)

Tabela A.3: Medidas relativas de avaliação de regras com peso
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Batista, G. E. A. P. A. (2003). Pré-processamento de dados em aprendizado
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Pila, A. D. (2003). Algoritmos genéticos para construção de regras de conheci-

mento com propriedades especı́ficas. Exame de Qualificação de Doutorado,

ICMC/USP. Citado na página 27.

Prati, R. C. (2003). O framework de integração do sistema DISCOVER.

Dissertação de Mestrado, ICMC/USP. http://www.teses.usp.br/teses/

disponiveis/55/55134/tde-20082003-152116/ . Citado na página 26.

Prati, R. C. (2006). Novas abordagens em aprendizado de máquina para a
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